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 APRESENTAÇÃO
 

 

 

A expansão da oferta de cursos superiores de graduação do Instituto Federal de 

Minas Gerais – Campus São João Evangelista 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 VI Seminário 

de Integração Acadêmica entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. 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 VI SIA 
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 Orientadores do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho serão apresentados 

resultados bibliográficos de uma pesquisa de 

mestrado, que busca compreender o processo 

de integração do Curso Técnico Integrado em 

Agropecuária (CTIA), especialmente, nas 

relações estabelecidas no âmbito da 

Matemática. 

O currículo tema de diversas discussões e 

investigações, elenca conceitos, objetivos 

dados, experiências e demais informações. A 

busca por compreender o que é e como deve 

ser constituído, o currículo escolar, desde seu 

surgimento, tem trazido indagações 

importantes. 

No tocante ao currículo integrado, esta 

modalidade, também, vem sendo enfatizada e 

ganhando destaque no meio escolar e nos 

estudos acadêmicos. Segundo Matos e Paiva 

(2009), a integração na educação, geralmente 

pautada em inovação ou renovação, associa-se 

a melhorias no processo ensino e 

aprendizagem.  

A pesquisa mencionada está em 

andamento, e se originou do anseio em 

investigar o CTIA do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais/Campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). Diante da formação da 

pesquisadora, Licenciada em Matemática, o 

questionamento acerca do processo de ensino 

e aprendizagem no CTIA pretende apresentar 

como e se tem ocorrido a abordagem da 

Matemática de maneira integrada. 

O objetivo da pesquisa se baseia em 

identificar como a Matemática pode se 

configurar como área propulsora para a 

efetivação da integração curricular. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A investigação está em andamento, já 

tendo sido empreendidas pesquisas 

bibliográfica e documental. O campo de 

investigação é o Curso Técnico Integrado em 

Agropecuária do IFMG/SJE. O estudo será 

desenvolvido com os docentes, com o intuito 

de investigar as possibilidades e desafios 

enfrentados pelos mesmos no que tange à 

integração matemática. Para enriquecer a 

pesquisa, também serão entrevistados, 

discentes e gestores da instituição. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao mencionar curso integrado, dá-se o 

entendimento de que é um curso onde os 

conhecimentos se articulam, valorizando a 

tecnologia, a cultura, as práticas, os valores e 

os aspectos socioeconômicos para se tornar 

um curso completo, integral. 

No meio educacional, o vocábulo 

‘integração’ tem sido abordado para tratar de 
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assuntos relacionados à formação, cursos e 

currículos. Santomé (1998) menciona que a 

integração tem sido relatada de maneira 

irônica, pois sempre há quem diga que “[...] a 

única coisa que liga as diferentes salas de aula 

em uma instituição escolar são os canos da 

calefação ou os cabos elétricos”. O mesmo 

autor ainda complementa que “em geral, 

poucos estudantes são capazes de vislumbrar 

algo que permita unir ou integrar os 

conteúdos ou o trabalho das diferentes 

disciplinas” (SANTOMÉ, 1998, p. 25). 

O currículo, por sua vez, tem se destacado 

devido ao seu real sentido na educação, no 

entanto entendimentos equivocados quanto ao 

currículo ainda são comuns. Menezes (2009) 

destaca que para alguns profissionais da 

educação, o currículo se baseia em conteúdos, 

metodologias, estratégias e matérias. 

Este entendimento de currículo não é 

positivo, Goodson (2007, p. 242) deixa claro 

que é necessário mudar esta ideia “precisamos 

mudar de um currículo prescritivo para um 

currículo como identidade narrativa; de uma 

aprendizagem cognitiva prescrita para uma 

aprendizagem narrativa de gerenciamento da 

vida”. 

D’Ambrosio (1998, p. 68) já dizia que 

“currículo é a estratégia para a ação 

educativa”, e que seus três componentes 

‘objetivos, conteúdos e métodos’ estão 

integrados em um mesmo processo e podem 

ser representados na figura abaixo. 

 

 
Figura 1. Currículo por D’Ambrosio  

 

Diante dos esclarecimentos supracitados, 

ao relacionar os termos currículo e integração, 

podemos ter a compreensão do que vem a ser 

o currículo integrado. Santomé (1998) trata de 

currículo integrado e menciona a relação com 

a interdisciplinaridade e a unidade. 

 

[...] a denominação currículo 

integrado tem sido utilizada 

como tentativa de contemplar 

uma compreensão global do 

conhecimento e de promover 

maiores parcelas de 

interdisciplinaridade na sua 

construção. [...] A integração 

ressaltaria a unidade que deve 

existir entre as diferentes 

disciplinas e formas de 

conhecimento nas instituições 

escolares (SANTOMÉ apud 

RAMOS, 2012, p.114). 

 

Azevedo, Silva e Medeiros (2015, p.83) 

complementam esta denominação ao citar que 

“o Currículo Integrado é uma tentativa de 

possibilitar aos estudantes o acesso aos 

conhecimentos científicos e culturais da 

humanidade, para que possam ter acesso a 

espaços para o desenvolvimento da 

experimentação e das práticas de estudo e 

investigação”. Destarte, diante do valor do 

currículo integrado, há que se vê-lo com uma 

nova visão, como Sacristán (2017) destaca, o 

currículo é um lugar de essencial importância. 

 

À medida que o currículo é um 

lugar privilegiado para analisar 

a comunicação entre as ideias e 

os valores, por um lado, e a 

prática, por outro, supõe uma 

oportunidade para realizar uma 

integração importante na teoria 

curricular. Valorizando 

adequadamente os conteúdos, 

os vê como linha de conexão 

da cultura escolar com a 

cultura social (SACRISTÁN, 

2017, p. 53). 
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O autor citado menciona, também, que esta 

valorização é vista no contexto em que se 

realiza, e que contém diversas condições para 

a concretização do diálogo entre o projeto e a 

realidade; além disso, acrescenta que “sendo 

expressão da relação teoria-prática em nível 

social e cultural, o currículo molda a própria 

relação na prática educativa concreta e é, por 

sua vez, afetado pela mesma” (SACRISTÁN, 

2017, p. 53). 

Com relação ao currículo integrado, o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) considera 

que, “a integração curricular entre o Ensino 

Médio e o Profissional, objetiva integrar o 

jovem ao contexto sociocultural atual, 

propiciando formação que possibilite uma 

escolha profissional sintonizada com os 

requisitos técnicos e tecnológicos próprios de 

sua área de formação” (BRASIL, 2015, p. 9). 

É possível perceber que o currículo 

integrado propõe que haja o relacionamento 

entre as disciplinas e, no que se refere ao 

curso Técnico Integrado em Agropecuária, 

entende-se que deve haver um diálogo entre 

as disciplinas do curso. No entanto, muitas 

vezes os docentes encontram dificuldades em 

efetivar na prática a integração e os discentes 

em assimilá-la, principalmente quando se 

trata da Matemática. 

A Matemática muitas vezes é mencionada 

como uma disciplina de difícil aprendizagem, 

mas a mesma é de grande importância para 

aplicação dos conhecimentos práticos do dia-

dia, conforme aborda Carraher, Carraher W. e 

Schliemann (1993, p. 45) “a matemática é 

hoje tanto uma ciência como uma habilidade 

necessária à sobrevivência numa sociedade 

complexa e industrializada”. No Curso 

Técnico Integrado em Agropecuária, a 

Matemática, segundo o PPC, pertence à Base 

Nacional Comum (Ensino Médio), ao passo 

que outras disciplinas, da parte denominada 

formação profissional, apontam relações 

intrínsecas com conteúdos matemáticos, 

portanto, ocupam conjuntos disjuntos no 

percurso da formação. 

Nas escolas que ofertam Ensino Médio, 

são disponibilizadas as disciplinas da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), como 

Matemática, Português, Geografia, História, 

etc. Todavia, no contexto da educação 

profissional, o ensino da Matemática deve 

acontecer como destaca Santos (2012): 

[...] o ensino de Matemática 

nos IFET’s não deve acontecer 

como em instituições de ensino 

que ofertam apenas o Ensino 

Médio, nem priorizar somente 

a formação técnica. É preciso 

que a Matemática, assim como 

as demais disciplinas, auxilie 

no desenvolvimento das 

capacidades que são os 

objetivos do ensino integrado. 

A pretensão de que no futuro o 

estudante seja um trabalhador 

deve ser encarada como 

princípio educativo no sentido 

da politecnia ou da educação 

tecnológica, em que os 

conceitos estruturantes sejam o 

trabalho, a ciência e a cultura 

(SANTOS, 2012, p. 16).  

 

Conforme esta citação, é necessário que a 

integração ocorra significativamente, 

principalmente por meio da Matemática, que 

atua em diferentes áreas do conhecimento. No 

campo do CTIA do IFMG/SJE, na área 

profissional, realizando-se uma leitura do 

documento PPC são perceptíveis conteúdos 

matemáticos na disciplina topografia.  

Além desta disciplina, há conteúdos que 

não estão explícitos em cada disciplina, mas 

que poderão ser revelados com a coleta de 

dados em entrevista aos docentes. 

CONCLUSÕES 

Por meio da pesquisa bibliográfica pôde-se 

perceber a importância da integração no curso 

técnico profissional, visto que a formação 

geral e profissional se desenvolvidas de 

maneira integrada têm muito mais para 

contribuir e de maneira eficaz, visto que o 
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processo de ensino ocorrendo de maneira 

dissociada pode apresentar conflitos e 

dificuldades. 

A Matemática como disciplina e por 

compor disciplinas na área profissional do 

CTIA, pode se tornar uma área capaz de 

incitar a integração, visto que é uma área de 

suma importância em diversas áreas do 

conhecimento. Esta conclusão poderá ser 

complementada com os resultados das coletas 

de dados, ainda a serem realizadas por meio 

dos questionários e entrevistas. 

Assim, é notável a importância de se 

colocar em prática o currículo integrado e não 

apenas mediar conhecimentos já apreendidos 

pelos docentes, conforme Freire (1996, p. 22) 

menciona “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção”. E 

importante também se faz compreender as 

dificuldades encontradas pelos docentes 

quanto à efetivação do currículo integrado. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto “APLICAÇÃO DA UML NO 

CONTEXTO DOS MÉTODOS ÁGEIS DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE” 

utilizou mapas conceituais na revisão 

bibliográfica para melhor assimilação da 

literatura e várias ideias de autores sobre o 

tema. 

Segundo Moreira (2012) mapas 

conceituais ou mapas de conceitos, são apenas 

diagramas indicando relações entre conceitos, 

ou entre palavras que usamos para representar 

conceitos. 

Este pode ser representado de várias 

maneiras sendo centralizado, hierárquico, tipo 

fluxograma, entrada e saída, entre outros, 

dependendo do tema abordado.   

Tavares (2007, p. 72) apud Canto Filho, 

Lima e Tarouco (2017, p. 1) esclarece que o 

mapa conceitual é “uma estrutura esquemática 

para representar um conjunto de conceitos 

imersos numa rede de proposições”.  

Esta rede de proposições são conexões 

lógicas que são produzidas através dos 

conhecimentos dispostos internamento ou 

externamente ao tema mapeado. 

O mapeamento conceitual é uma técnica 

muito flexível e em razão disso pode ser 

usado em diversas situações, para diferentes 

finalidades: instrumento de análise do 

currículo, técnica didática, recurso de 

aprendizagem, meio de avaliação (MOREIRA 

E BUCHWEITZ (1993) apud MOREIRA 

(2012)). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto “APLICAÇÃO DA UML NO 

CONTEXTO DOS MÉTODOS ÁGEIS DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE” 

tem como objetivo principal produzir um 

relatório técnico acerca da utilização da UML 

em processos de desenvolvimento ágeis. Para 

alcançar esse objetivo será adotado o método 

de pesquisa de levantamento. Isso se dá pelos 

dados já existentes, que serão buscados 

diretamente no ambiente (empresas), através 

de observações, aplicação de questionários e 

medições (WAZLAWICK, 2014). 

Este projeto de pesquisa utiliza como base 

para aprendizagem e organização da literatura 

o mapa conceitual. 

A utilização do mesmo é de suma 

importância, porque através dele é possível 

esquematizar o tema principal, sendo 

representado de forma centralizada. A Figura 
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1 a seguir traz o mapa conceitual de teia de 

aranha (centralizada) sobre o tema Extreme 

Programming (XP). 

 
Figura 1. Extreme Programming. 

 O XP é uma metodologia ágil que trabalha 

com refatoração de código e programação em 

pares. Este, mantém o cliente próximo do 

processo e da equipe de desenvolvimento para 

possíveis mudanças e mantendo o processo de 

desenvolvimento mais simples.  

Os mapas conceituais foram produzidos no 

software CMAP Tools, porque se trata de uma 

ferramenta colaborativa onde um ou mais 

indivíduos podem construir, navegar, 

compartilhar e criar ao mesmo tempo em um 

mesmo mapa (CMAP, 2018). Sendo utilizado 

em várias instituições de ensino, inclusive no 

Instituto Federal de Minas Gerais campus São 

João Evangelista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando os mapas conceituais no projeto 

foi possível esquematizar os passos para a 

produção científica e a busca pelos resultados, 

mostrando os meios utilizados.  

Através da revisão bibliográfica foi 

desenvolvido um questionário para ser 

aplicado em empresas de desenvolvimento de 

software, sobre a aderência da UML com os 

processos ágeis. Os resultados obtidos da 

análise do questionário vão ser utilizados para 

desenvolver um artigo científico, que vai 

elucidar o momento vivido pela Engenharia 

de Software sobre a utilização da UML 

quebrando ou criando novos paradigmas no 

contexto de desenvolvimento de software.  

No anexo 1 está representado o mapa 

conceitual deste projeto para fácil 

visualização dos meios utilizados. 

CONCLUSÕES 

 Esse artigo teve como finalidade utilizar os 

mapas conceituais como revisão dos estudos 

bibliográficos para facilitar a visualização do 

tema em perspectivas dos estudiosos.  

 Através do uso de mapas conceituais foi 

possível perceber que sua utilização facilita a 

exposição de conhecimentos, visualização do 

tema e possibilita a criação de uma rede de 

informações. Mas se utilizado de forma 

desordenada, com grande quantidade de 

informações e sem palavras chaves acaba que 

os mesmo ficam confusos e difícil de se 

interpretar. 

 Portanto o uso dos mapas devem seguir um 

padrão de disposições e palavras previamente 

elaborado para que facilite a criação dos 

mapas conceituais. 
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INTRODUÇÃO 

A citricultura, um dos mais tradicionais 

setores do agronegócio brasileiro, passa por 

importantes transformações estruturais, que 

vem sendo desafiada por uma série de grandes 

mudanças que acontecem dentro e fora de 

seus limites, que afetam diretamente a vida de 

seus integrantes (Anuário da Citricultura, 

2017). No entanto os citros estão sujeitos a 

interferências causadas por fatores bióticos e 

não bióticos, que influenciam o crescimento, 

desenvolvimento, frutificação e produtividade 

de maneira econômica. 

Os principais efeitos dos bioestimulantes à 

base de algas marinhas Ascophyllum nodosum 

estão no estimulo do crescimento, 

desenvolvimento e principalmente o 

incremento da produtividade da cultura.  

(MATYSIAK, p. 33-45, 2011.). 

O aumento da produtividade pode ser 

obtido pela adoção de um conjunto de práticas 

de manejo que possibilitem melhoria na 

fitossanidade, no equilíbrio nutricional das 

plantas, no suprimento adequado de água, na 

escolha da combinação adequada entre 

cultivares de copas e porta-enxertos (Stuchi e 

Silva, 2005). 

O estudo teve como intuito avaliar o 

desenvolvimento de mudas de citros com a 

utilização do bioestimulante Improver
®
, a 

base de algas marinhas Ascophyllum nodosum 

via pulverização. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Instituto 

Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista, situado na região Leste do 

Estado de Minas Gerais, no setor do Viveiro 

de Mudas Florestais e no laboratório de 

Tecnologia de Sementes. O mesmo apresenta 

Latitude: 79°32’52’’ Sul e Longitude: 

42°45’48’’ Oeste. 

O experimento foi dividido em três etapas: 

produção de porta-enxertos em estufa antes do 

transplantio; condução dos cavalos 

transplantados até o ponto de ideal de 1 

centímetro de diâmetro para enxertia; 

condução das mudas enxertadas.  

Em todas as etapas o extrato de algas 

marinhas bioestimulante Improver
®
, foi 

aplicado via pulverizador de compressão 

prévia de 7,6 litros, na concentração de 1ml 

para cada 1 litro de água.  

Nos 3 experimentos realizados foram 

utilizados os tratamentos no intervalo de 

aplicações do extrato de algas Ascophyllum 

nodosum, T1 – sem aplicação; T2 – 7 em 7 

dias; T3 – 14 em 14 dias; T4 – 21 em 21 dias; 

T5 – 30 em 30 dias. 

Foram avaliadas as características diâmetro 

e altura de planta. Os diâmetros das mudas 

foram medidos com o auxílio de paquímetros 

digitais, e a altura das plantas com o uso de 

réguas e trenas. 

Os dados obtidos nos 3 experimentos 

foram analisados estatisticamente através de 

análise de teste tukey e teste T (p < 0,05), a 

fim de estabelecer o melhor intervalo de 
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aplicação do bioestimulante para o 

crescimento da muda. 

Experimento I - Produção de porta-

enxertos em estufa 

Os porta enxertos foram propagados por 

meio de semeadura, com a utilização de 

sementes de Limão Cravo (Citrus limonia), 

que foram adquiridas por forma de coleta dos 

frutos e extração manual das sementes, frutos 

provenientes da cidade de Capelinha-MG. As 

sementes passaram por processo de seleção 

manual, retirando-se as que se apresentaram 

inviáveis, posteriormente lavadas e secas à 

sombra. 

Foram utilizados tubetes de polietileno 

com capacidade de 50 cm
3
, preenchidos com 

substrato comercial com a adição do adubo de 

liberação lenta Osmocote
®

 14-14-14 (3 

meses, 8g/L de substrato). Foram utilizados 

300 tubetes, acondicionados em bandejas com 

capacidade para 192 tubetes, colocados em 

estufa. 

Foram semeadas 1 semente por tubete, do 

qual foram selecionadas as primeiras 

plântulas germinadas. A irrigação foi por 

meio de nebulizadores, com vazão de 24 L/h, 

com tempo de irrigação de 20 minutos e 

intervalos de irrigação de 6 em 6 horas 

durante o dia. 

Foi adotado o delineamento em blocos 

casualizados, cinco tratamentos e oito 

repetições, considerando cada planta uma 

unidade experimental. Foram analisados o 

diâmetro médio do colo e altura média das 

plântulas a cada 15 dias, e avaliação do tempo 

de crescimento até 15 cm de altura. O tempo 

de permanência das mudas em estufa foi até a 

obtenção da homogeneidade das plantas, com 

no mínimo 80% das plantas de cada 

tratamento apresentando altura próxima de 15 

cm, quando as plantas foram coletadas para 

análise de matéria verde e seca, separando-se 

a parte foliar, caule e raízes. As partes da 

planta foram pesadas separadamente em 

balança analítica e posteriormente 

acondicionadas em sacos de papel e secas em 

estufa de ventilação forçada a 60 
0
C até peso 

constante e pesadas novamente para avaliação 

da diferença de peso vivo e seco. 

 Figura 1. Plantas de limão cravo em tubetes 

ainda no viveiro, prontas para o transplantio. 

 Experimento II – Condução dos cavalos 

até o ponto de enxertia 

Este experimento teve por intuito avaliar o 

vigor dos porta-enxertos e o tempo levado 

para que as mudas chegassem ao ponto de 

enxertia. 

Posteriormente, quando as plântulas do 

experimento 1 atingiram 15 cm de altura as 

mesmas foram transplantadas para sacos 

plásticos, com capacidade para 5 litros de 

substrato, sendo utilizado substrato formulado 

a partir da mistura de 1/3 de esterco bovino 

curtido; 2/3 de terra de subsolo; e adubo de 

liberação lenta Osmocote
®

 15-09-12 (5 

meses; 8g/L de substrato). A terra de subsolo 

foi levada para análise laboratorial, do qual de 

posse dos resultados, foram realizados 

cálculos para a necessidade de calagem, com 

o objetivo de elevar a saturação de bases 

próximo a 70% e pH próximo entre 5,5 e 6,0. 

Os sacos foram colocados diretamente 

sobre o solo, onde cada um receberam uma 

muda do porta-enxerto proveniente do 

experimento I. A irrigação foi por meio de 

utilização de regadores, sendo realizada 

diariamente no período vespertino. 

A aplicação dos tratamentos ocorreu desde 

a germinação das sementes, adotando-se o 

delineamento em blocos casualizados, cinco 

tratamentos e oito repetições, onde cada 

planta foi uma unidade experimental.  
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Foram avaliados a cada 15 dias o 

crescimento em altura da muda, o diâmetro à 

15 cm do colo e o tempo para se chegar ao 

diâmetro de enxertia (1 cm). O momento 

adequado para a enxertia foi determinado 

quando 80% das plantas de cada tratamento 

apresentaram diâmetro aceitável (um 

centímetro) para a enxertia da variedade copa.  

 
Figura 2. Plantas de limão cravo em 

campo antes da enxertia. 

Experimento III – Condução das mudas 

e identificação 

Este experimento consistiu na avaliação da 

qualidade dos porta enxertos enxertados, 

prontos para a comercialização. 

Para este experimento foi utilizada como 

variedade copa a laranja doce Pera Rio, com o 

uso de borbulhas coletadas de plantas 

produtivas de propriedades localizadas na 

região de Capelinha-Mg. O método de 

enxertia adotado foi o “T” invertido, 

realizando a inserção da borbulha no caule do 

cavalo a 15 cm de altura em relação ao colo 

com o auxílio de canivetes de enxertia 

específicos para o processo, e o isolamento da 

borbulha com o uso de uma fita plástica, que 

foram retiradas 27 dias após a enxertia, a 

decapitação do porta enxerto a 3 cm acima do 

local do enxerto, foi realizado uma semana 

após a retirada das fitas plásticas, com o 

auxílio de podões, para que ocorresse a 

brotação da borbulha. 

As plantas utilizadas como porta enxerto 

receberam os tratamentos desde a semeadura 

até que as mudas atingissem o ponto ideal (50 

e 60 cm de altura) para serem plantadas a 

campo, sendo adotado o delineamento em 

blocos casualizados, cinco tratamentos e oito 

repetições.  

As mudas foram tutoradas com o auxílio 

de varas de bambu individuais para cada 

planta amarrados com fitilho. 

Foram avaliados a cada 15 dias o diâmetro 

e a altura da copa, o tempo de permanência 

foi determinado através do tamanho padrão 

das mudas ao atingirem aproximadamente 

entre 50 e 60 cm de altura (cavalo e copa) e 

caule lignificado, capaz de se sustentar sem a 

presença do sistema de tutoramento. 

As 40 mudas foram doadas para o IFMG-

SJE para plantio dentro da instituição. 

Figura 3. Plantas de limão cravo 

enxertadas com a variedade de laranja Pera 

Rio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Experimento I 

Por ocasião da sétima avaliação 

(17/07/2017) dos parâmetros altura das 

plântulas e diâmetro do colo (Tabela 1), 

verificou-se que os porta-enxertos 

apresentaram altura estabelecida para o 

transplantio para os sacos com 143 dias após 

a semeadura.  

Após a determinação do ponto de 

transplantio dos porta-enxertos por ocasião da 

sétima avaliação, os mesmo foram utilizados 

para determinação da massa verde e seca das 

folhas, caules e raízes. (Tabela 2).   
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No entanto, não foi observado diferença 

significativa entre os tratamentos pelo teste de 

Tukey a 5 % de significância em relação à 

massa verde e seca das folhas, caules e raízes 

nos intervalos de 15 em 15 dias de aplicação 

do extrato de algas marinhas. 

 
Tabela 1. Médias das características avaliadas no 

experimento I:  

altura da plântula e diâmetro do colo, nos intervalos de 15 em 

15   

dias de aplicação do extrato de algas marinhas. 

 

Experimento II 

Durante a décima avaliação (05/12/2017) 

dos parâmetros altura das plântulas e diâmetro 

do colo dos porta-enxertos (Tabela 3) 

verificou-se que os mesmos apresentavam 

diâmetro estabelecido para a realização da 

enxertia 284 dias após a semeadura das 

sementes.  

 

Experimento III 

Realizando a condução das mudas 

enxertadas, após a terceira avaliação 

(30/03/2018) dos parâmetros altura da copa e 

diâmetro do enxerto na altura da enxertia 

(Tabela 4) constatou-se que as mesmas 

apresentavam altura (cavalo e copa) próxima 

do estabelecido para permanência das mudas 

enxertadas em viveiro aos 399 dias após a 

semeadura. 

 

 

Tabela 2.  Valores médios das características avaliadas no 

experimento I: massa verde e massa seca, após a aplicação o 

extrato de algas marinhas. 

 
Tabela 3. Valores médios das características avaliadas no 

experimento II: altura do porta-enxerto e diâmetro do colo, 

nos intervalos de 15 em 15 dias de aplicação do extrato de 

algas marinhas 

 

Como não foi observado diferença 

significativa para altura de copa e diâmetro de 

enxerto na altura da enxertia o período 

experimental foi encerrado e nenhuma 

avaliação foi realizada após a data da terceira 

avaliação.  

 
Tabela 4.  Valores médios das características avaliadas no 

experimento III: altura da copa e diâmetro do enxerto na altura 

da enxertia, nos intervalos de 15 em 15 dias de aplicação do 

extrato de algas marinhas 

ONCLUSÕES 

 Parâmetros  

Avaliações Altura porta-
enxerto (cm) 

Diâmetro do colo 
(mm) 

1ª 17,60 4,23 
2ª 20,95 4,50 
3ª 24,30 4,75 

4ª 32,02 4,93 

5ª 41,85 5,28 

6ª 55,22 5,96 
7ª 63,62 6,67 
8ª 77,09 7,88 

9ª 90,88 8,76 

10ª 100,64 9,34 

 Parâmetros  

Avaliações Altura 
porta-enxerto 

(cm) 

Diâmetro do colo 
(mm) 

1ª 6,31 a 1,35 a  
2ª 7,76 a 1,94 a 

3ª 9,92 a 2,29 a  

4ª 12, 48 a  2,67 a 

5ª 14,13 a 2,59 a  

6ª 14,91 a  3,51 a 
7ª 17,03 a  3,71 a 

 

Experimento III 

Parâmetros Avaliações 

 

1ª 2ª 3ª 

Altura da copa (cm) 18,40 21,13 31,37 

Diâmetro do colo 

(mm) 4,10 5,19 6,22 

 

Experimento I 

Parâmetros Folha Caule Raiz 

Massa Verde (g) 28,98 13,98 11,97 

Massa Seca (g) 0,60 11,97 0,95 
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Como não houve diferença significativa 

nos tratamentos utilizados para o 

desenvolvimento dos citros, tendo as mudas 

apresentado desenvolvimento homogêneo, 

não foi observada diferença significativa em 

relação à altura das plântulas. Sendo assim 

não foi possível determinar o intervalo de 

aplicação ideal de extrato de algas marinhas 

para as diferentes fases de produção das 

mudas, utilizando a dosagem recomendada 

pelo fabricante do extrato.   
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INTRODUÇÃO 

 

O Novo Código Florestal (Lei nº 

12.651/2012) criou o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e o Programa de Regularização 

Ambiental (PRA) visando facilitar o controle 

e o planejamento ambiental das propriedades 

rurais, incentivar e garantir a recuperação de 

passivos ambientais (SILVA et al., 2015). Há 

uma expectativa de que nos próximos anos 

um processo de restauração florestal em 

maiores proporções ocorra no Brasil, o que 

levaria a um aumento na demanda por 

sementes e mudas de espécies florestais 

nativas. 

Em um diagnóstico realizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

entre 2012 e 2013 foram localizados 1.276 

viveiros produtores de espécies florestais 

nativas em todo o território brasileiro. No 

estado de Minas Gerais foram registrados 

apenas 47 viveiros florestais (SILVA et al, 

2015), número muito reduzido considerando a 

grande extensão de áreas a serem restauradas 

neste estado.  

Com o aumento da demanda por mudas 

cresce também a necessidade de mão-de-obra 

capacitada para atuar em ações de assistência 

técnica e extensão rural, orientando 

produtores no planejamento, implantação de 

viveiros e na gestão e manejo da produção de 

mudas. 

Considerando que os viveiros florestais 

podem representar importantes alternativas de 

geração de emprego e renda nas comunidades 

rurais e a elevada demanda por profissionais 

capacitados para contribuir com a 

sustentabilidade econômica social e ambiental 

destes, justifica-se a realização de trabalhos 

que visem à formação de recursos humanos 

aptos a trabalharem os aspectos técnicos, 

operacionais e de gestão nos viveiros. 

Diante do exposto até aqui, o objetivo do 

presente trabalho foi capacitar alunos do 

Instituto Federal de Minas Gerais do Campus 

São João Evangelista na gestão e manejo da 

produção de mudas em um viveiro florestal, 

de forma que estes possam atuar como 

agentes multiplicadores de conhecimentos e 

informações em comunidades rurais. 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi desenvolvido no viveiro de 

mudas florestais do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais (IFMG) localizado no Campus de São 

João Evangelista, região leste de Minas 

Gerais. 

A seleção do bolsista (e voluntários 

interessados) foi realizada por meio da 

mailto:graciellereiss@hotmail.com
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avaliação do desempenho acadêmico, análise 

curricular, entrevista e dinâmica em grupo. 

A capacitação dos alunos ocorreu por meio 

da realização de cursos ministrados 

internamente no IFMG, Campus São João 

Evangelista (IFMG-SJE) e também por 

colaboradores externos, como nos casos dos 

cursos de “Viveirista” e “Produção de 

sementes e mudas”, oferecidos pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural de Minas 

Gerais (SENAR MINAS). 

Além dos aspectos técnicos e operacionais, 

os alunos trabalharam aspectos 

comportamentais e de liderança, 

extremamente importantes e desejáveis em 

pessoas ligadas a ações de assistência técnica 

e extensão rural. Foram realizadas leituras e 

consultas a materiais voltados ao 

desenvolvimento de habilidades e aspectos de 

liderança. 

O envolvimento dos alunos com as ações 

cotidianas do viveiro ocorreu por meio da 

definição e estabelecimento de uma escala de 

horários presenciais para colaboração nas 

atividades realizadas pelos técnicos do 

viveiro. O acompanhamento da rotina do 

viveiro culminou com uma proposta de 

descrição e padronização de processos 

repetitivos no viveiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa inicial do projeto englobou sua 

divulgação no IFMG-SJE e culminou com a 

seleção de 9 (nove) alunos, sendo 1 (um) 

bolsista e os demais voluntários. 

Dentre as habilidades identificadas nos 

alunos selecionados estavam: boa 

comunicação (se comunicar por meio da fala, 

escrita e ser um bom ouvinte); capacidade de 

resolver problemas (raciocínio lógico, 

criatividade e experiência); organização e 

planejamento (foco nos objetivos e 

organização do tempo); respeito pela 

diversidade (clima positivo e amigável no 

ambiente de trabalho); e trabalho em equipe 

(colaborar com as soluções para o 

atingimento de metas e objetivos em comum). 

Após a etapa inicial de seleção foi 

realizada uma reunião no viveiro com todos 

os participantes do projeto que teve como 

pautas: Criação de equipe de trabalho para 

atuar no viveiro florestal do IFMG-SJE; e 

Discussão inicial sobre a situação atual do 

viveiro e desafios/demandas. 

 

 
Figura 1. Equipe após reunião no viveiro. 

 

Os assuntos discutidos e as demandas 

levantadas foram agrupados nos seguintes 

temas: Sementes; Substrato; Inventário de 

mudas; Infraestrutura; Produção e 

comercialização. 

A responsabilidade de coordenar o 

inventário das mudas no viveiro foi atribuída 

à bolsista Gracielle Maria Pereira Reis, que 

contou com o apoio dos alunos voluntários do 

projeto. 

Além da quantificação das mudas, 

propriamente dita, o trabalho de inventário 

englobou ainda o descarte de mudas mortas 

e/ou inadequadas à expedição, a retirada da 

vegetação indesejável e competidora dos 

recipientes (capina), a organização das mudas 

por classe de tamanho e o registro e cadastro 

das mudas inventariadas em planilha própria. 

Nesta planilha foram inseridas informações 

como nome popular e científico, data de 

semeadura, quantidade de mudas e sua 

localização física no viveiro. Na última 

atualização da planilha foram contabilizadas 

9.634 mudas, de 89 espécies florestais 

diferentes na área de rustificação a pleno sol. 

O envolvimento dos alunos continuou por 

meio da colaboração na preparação do viveiro 

para a produção de mudas (safra 2017-II). 
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Dentre as atividades realizadas pelos 

participantes estão: 

 

 Seleção e marcação de árvores 

matrizes; 

 Coleta de frutos e sementes; 

 Beneficiamento de frutos e sementes e 

armazenamento; 

 Preparação de substrato de plantio; 

 Limpeza e organização de recipientes 

(vasos e tubetes); 

 Preenchimento de recipientes de 

produção com o substrato; 

 Semeadura direta e indireta; 

 Repicagem e raleio; 

 Capina e movimentação de mudas. 

 

Paralelamente às atividades desenvolvidas 

no viveiro os participantes realizaram a leitura 

de materiais técnicos e debates sobre 

planejamento e operação de viveiros 

florestais. 

Os alunos do projeto participaram de dois 

cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Minas Gerais 

(SENAR MINAS), totalizando 72 horas de 

capacitação em viveiros florestais. As 

informações gerais dos cursos oferecidos 

podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Cursos de capacitação oferecidos 

aos participantes do projeto. 

Curso Assuntos 

Viveirista 

Florestal 

(40 horas) 

Planejamento e construção de 

viveiros; construção de 

canteiros; preparo de 

sementeira; preparo do 

substrato; semeadura; 

repicagem; tratos culturais; 

seleção e comercialização de 

mudas. 

Produção de 

sementes e 

mudas 

Seleção e demarcação de 

árvores matrizes; conceitos 

gerais sobre reprodução de 

florestais 

(32 horas) 

árvores; tipos de frutos; 

comportamento de sementes 

quanto à dessecação e 

armazenamento; 

beneficiamento e 

armazenamento de sementes 

florestais. 

 

 

 

 

Figura 2. Participação da equipe do viveiro 

nos cursos do SENAR-MG (Fotos Ivan 

Fontan). 

 

Com o intuito de avaliar o potencial de 

implantação de viveiros de mudas florestais 

nativas em São João Evangelista, o grupo de 
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trabalho realizou uma pesquisa de 

informações sobre a existência de viveiros 

registrados no Ministério da Agricultura 

(MAPA) nesta região, além da demanda por 

mudas, baseada principalmente na 

necessidade de regularização das propriedades 

rurais (restauração de APP e Reserva Legal, 

conforme previsto no Código Florestal). 

No entanto, os participantes do projeto 

encontraram muita dificuldade na obtenção de 

informações dos órgãos oficiais sobre a 

produção e a demanda de mudas florestais 

nativas na região de São João Evangelista. 

Apesar disto, as pesquisas e consultas aos 

órgãos públicos competentes levaram à 

localização de uma plataforma de consulta 

sobre os produtores de sementes e mudas no 

Brasil, organizado pela EMBRAPA, que pode 

ser acessada no link abaixo: 

https://www.embrapa.br/codigo-florestal/ 

mudas-e-sementes 

As informações encontradas evidenciaram 

a existência de um potencial para o 

estabelecimento de viveiros florestais em São 

João Evangelista e proximidades, dada a 

quase inexistência desses empreendimentos 

devidamente legalizados na região. 

Conforme previsto no planejamento 

original do projeto, os participantes 

colaboraram com uma iniciativa de 

identificação, descrição e padronização de 

processos que sejam repetitivos no viveiro do 

IFMG-SJE. A padronização refere-se à 

normatização e organização de processos de 

trabalho de modo a facilitar sua reprodução e 

seu controle. Permite ainda otimizar o uso de 

recursos, beneficia a operacionalização dos 

processos produtivos, gerando ganhos em 

produtividade e qualidade dos produtos 

(TRINDADE et al., 2014) 

Os processos identificados como 

potenciais para compor um futuro manual de 

qualidade/padronização e suas descrições 

gerais podem ser observados na Tabela 2. 

 

 

 

Tabela 2. Processos passíveis de 

padronização no viveiro do IFMG-SJE. 

Processo Descrição Geral 

Coleta de 

sementes 

Identificação e marcação 

de matrizes, coleta e 

transporte dos frutos 

(sementes) para o viveiro, 

com o objetivo de fornecer 

material propagativo de 

qualidade. 

Armazenamento 

e 

beneficiamento 

de sementes 

Conjunto de ações e 

metodologias que vão 

desde o recebimento dos 

frutos ao armazenamento 

das sementes, com o 

objetivo de garantir a 

identidade e qualidade das 

sementes de modo a deixá-

las aptas ao uso (imediato e 

posterior). 

Semeadura, 

crescimento e 

manutenção. 

Envolve o plantio de 

sementes e estabelecimento 

das mesmas em condições 

adequadas à germinação, 

com o objetivo de 

favorecer a formação e o 

desenvolvimento de mudas 

de qualidade para variados 

fins. 

 

CONCLUSÃO 

Ao término do projeto os alunos 

participantes adquiriram maior embasamento 

técnico e operacional acerca do processo de 

produção de mudas florestais, além de terem 

treinado e desenvolvido habilidades de gestão 

e liderança importantes para sua atuação 

como agentes de assistência técnica e 

extensão em comunidades rurais. 

A promoção do curso às professoras 

intercambistas de Moçambique foi uma 

experiência desafiadora e enriquecedora para 

os alunos, que puderam aplicar os 

conhecimentos aprendidos ainda durante a 

realização do projeto. 
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INTRODUÇÃO 

A formação de professores vem se 

desenvolvendo ao longo do tempo e cada vez 

mais se entende a necessidade de se aliar 

teoria e prática. Conforme pode ser percebido 

em estudos realizados por Gama e Fiorentini 

(2009), a concepção de aprendizagem docente 

também tem se alterado ao longo do tempo: 

não consiste apenas em acúmulo de 

conhecimentos, mas compõe-se também de 

apropriações significativas e autogeridas pelo 

professor.  

De acordo com Gatti (2010), a atual 

metodologia e estrutura da formação de 

professores são insuficientes para os meios e 

vias necessárias para a formação crítica e 

significativa do docente, sugerindo mesmo 

novos referenciais que levam em conta a 

posição social histórica dos sujeitos, levando 

a cabo uma nova proposta de formação 

docente, pois: 

 

No que concerne à formação de 

professores, é necessária uma 

verdadeira revolução nas estruturas 

institucionais formativas e nos 

currículos da formação. As emendas já 

são muitas. A fragmentação formativa é 

clara. É preciso integrar essa formação 

em currículos articulados e voltados a 

esse objetivo precípuo. A formação de 

professores não pode ser pensada a 

partir das ciências e seus diversos 

campos disciplinares, como adendo 

destas áreas, mas a partir da função 

social própria à escolarização – ensinar 

às novas gerações o conhecimento 

acumulado e consolidar valores e 

práticas coerentes com nossa vida civil 

(GATTI, 2010, p. 1375). 

 

Pode-se identificar que são muitos os 

autores que discutem a respeito da formação 

de professores, e percebe-se que essa 

formação acontece de fato é na prática e no 

cotidiano da sala de aula, pois não há uma 

fórmula pronta que ensine tal processo.  

Tardif (2010) aponta que no início de 

carreira, alguns professores recém-formados 

chegam às escolas e não sabem lidar com 

situações que ocorrem dentro, ou até mesmo 

fora de sala, e isso acaba sendo um desafio 

muito grande que pode às vezes levar o 

profissional a querer desistir da carreira.  

Nesse sentido, dentro da problemática dos 

professores em início de carreira, se observa 

no Brasil algumas iniciativas dentro das 

políticas públicas docentes visando “valorizar 

o magistério", diminuir a evasão e amenizar o 

choque de realidade, uma destas iniciativas é 

o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID).  

O PIBID é um programa da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), desenvolvido nas 

Instituições de Educação Superior (IES) em 

parceria com escolas públicas que visa 
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contribuir para a formação inicial de 

professores, inserindo-os no contexto escolar 

da Educação Básica. 

O programa surgiu em dezembro de 2007, 

com o intuito de promover nos cursos de 

licenciatura ações de “aperfeiçoamento e 

valorização do magistério”, que dentre seus 

objetivos destacam-se: 

 

a) incentivar a formação de professores 

para a educação básica, especialmente 

para o ensino médio;  

b) valorizar o magistério, incentivando 

os estudantes que optam pela carreira 

docente; 

c) promover a melhoria da qualidade da 

educação básica;  

d) proporcionar aos futuros professores 

participação em ações, experiências 

metodológicas e práticas docentes 

inovadoras, articuladas com a realidade 

local da escola. (BRASIL. MEC. 

CAPES, 2007). 

 

No ano de 2011 o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais (IFMG) submeteu um projeto junto a 

CAPES para instituir o PIBID no Instituto. 

Diante da aprovação deste projeto, os 

discentes desenvolveram projetos em escolas 

municipais e estaduais, onde os mesmos 

tiveram a oportunidade de vivenciar 

experiências reais do dia a dia de uma escola 

e puderam com isso ter outra visão da 

profissão de docente, inclusive o lado bom e o 

lado ruim já que a partir daí ele já poderia 

formar uma visão crítica e até mesmo decidir 

se iria enveredar pelos caminhos do 

magistério. 

 Desta forma, surgiram os seguintes 

questionamentos: Qual a importância do 

PIBID no curso de Licenciatura em 

Matemática? Como o PIBID contribui com a 

formação do estudante do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG/SJE?  

Neste sentido, foi realizado um estudo 

bibliográfico, a fim de levantar dados 

importantes do programa no curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG/SJE. 

Portanto este trabalho tem como principal 

objetivo identificar, com base em dados de 

documentos do PIBID do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG/SJE, 

as principais ações desenvolvidas no PIBID, 

visando contribuir com a formação do futuro 

professor de Matemática. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho valeu-se de um levantamento 

bibliográfico, realizado em 2017, através de 

estudos dos editais da CAPES sobre o 

programa, os subprojetos submetidos e 

relatórios anuais do PIBID do subprojeto 

Matemática do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFMG/SJE. 

Visando alcançar o objetivo desta 

proposta, foi necessário um levantamento de 

dados sobre matrículas, evasões e egressos 

dos cursos, por meio de uma análise em 

documentos no setor de registro acadêmico da 

instituição.  

Em sequência foi realizado um estudo nos 

documentos do PIBID do curso de 

Licenciatura em Matemática (subprojetos e 

relatórios anuais), visando obter dados sobre o 

funcionamento do programa, as produções 

desenvolvidas e verificar o quantitativo de 

alunos do curso que participaram do 

programa durante sua vigência. 

Posteriormente, foi feita uma compilação 

dos dados obtidos em tabelas e gráficos, 

realizando-se um paralelo das informações 

obtidas que visaram identificar as 

contribuições do programa na formação do 

futuro professor e como isso ocorreu. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na coleta de dados, verificou-se 

que atualmente o curso de Licenciatura em 

Matemática do IFMG/SJE oferta 35 vagas 

anuais, e desde seu início (2010) tem um total 

de 284 matrículas efetivadas, dos quais 127 

participaram ou participam de atividades do 

PIBID. Atualmente estão em curso 113 alunos 

e 53 são bolsistas do programa, o curso conta 
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ainda com 73 egressos, dentre estes 61 

desenvolveram atividades do PIBID. Destes 

números conclui-se que até os dias atuais, no 

curso de Licenciatura em Matemática do 

IFMG/SJE teve uma evasão de 98 alunos e 

destes apenas 13 participaram de atividades 

do PIBID, conforme o gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Relação alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG/SJE 

com participação no PIBID. 

 

Diante dos números apresentados no 

gráfico 1, é possível concluir que participar 

das atividades do PIBID está sendo um fator 

relevante para a permanência e conclusão do 

curso por parte dos alunos, e que dentre os 

alunos que participam do PIBID o número de 

desistentes é menor. 

O PIBID do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFMG/SJE teve início em 

2011, por meio de um subprojeto com 

vigência até o final do ano de 2013. As 

principais propostas deste subprojeto 

consistiam em: intervenção pedagógica no 

ensino de Geometria, utilização de 

laboratórios de informática como ferramenta e 

o ensino de matemática para estudantes com 

necessidades especiais. E seu objetivo 

principal consistia em: 

 

Fomentar discussões e pesquisas acerca 

de Educação Matemática, na 

perspectiva da intervenção pedagógica 

com vistas à criação de uma identidade 

regional de desenvolvimento 

educacional e de melhoria do 

desempenho escolar em Matemática dos 

alunos das escolas contempladas e 

contribuição para a consolidação do 

curso de Licenciatura em Matemática 

do IFMG – Campus São João 

Evangelista. (PIBID-IFMG, 2011, p.2). 

 

Neste subprojeto estava previsto 

inicialmente a participação de 20 alunos 

bolsistas, 03 professores supervisores e 01 

coordenador de área e estes atuariam em 03 

escolas do município de São João 

Evangelista. Mas a partir de 2012, com a 

oportunidade de ampliação, o subprojeto 

contou com a participação de 49 alunos 

bolsistas, 07 professores supervisores e 01 

coordenador de área e estes atuariam em 07 

escolas sendo 06 do município de São João 

Evangelista 01 no município de Cantagalo. 

Na tabela 1, são apresentados os dados do 

subprojeto referente ao edital de 2011, onde 

foi contabilizado o número de participantes e 

as produções desenvolvidas.  

 

Tabela 1. Dados do PIBID do Subprojeto 

Matemática do IFMG/SJE – Edital 2011* 

Subprojeto 2011 2011 2012 2013 

Coordenador de área 01 01 01 

Professor supervisor 03 07 07 

Alunos bolsistas  20 49 49 

Escolas parceiras 03 07 07 

1 Produções didático 

pedagógicas 
10 02 03 

1.1 Estratégias 

didáticas 
09 00 01 

1.2 Projetos 

educacionais 
01 02 02 

2 Produções 

bibliográficas 
01 02 17 

2.1 Artigo técnico-

científico 
01 01 00 

2.2 Publicação resumo 

técnico científico 
00 01 17 

3 Produções artístico-

culturais 
01 02 06 

3.1 Exposição 01 02 06 

284 

113 
73 

98 
127 

53 61 
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artístico-educacional 

4 Produções 

desportivas e lúdicas 
00 02 03 

4.1 Jogos para 

recreação e 

socialização 

00 01 01 

4.2 Treinamento em 

xadrez 
00 01 01 

4.3 Gincana Escolar 00 00 01 

*Dados obtidos nos relatórios anuais do 

PIBID do IFMG/SJE. 

 

Observa-se na tabela 1, que o objetivo 

principal proposto foi atingido devido ao 

número de produções desenvolvidas durante o 

subprojeto. 

No ano de 2013, com a publicação da 

Portaria n.º 096, de 18 de julho de 2013 da 

CAPES, o IFMG submeteu um novo projeto a 

CAPES, e com sua aprovação, o projeto ou 

subprojeto teve sua vigência no início do ano 

de 2014 a fevereiro de 2018. 

Visando atingir o objetivo do subprojeto de 

inserir os alunos no contexto da escola seriam 

desenvolvidas atividades de ensino do 

componente curricular; participação em 

sessões de estudo e seminários de 

fundamentação teórica; acompanhamento da 

prática pedagógica da escola; exercício da 

docência em aulas de reforço; resolução de 

problemas de provas como ENEM; 

preparação de relatórios semanais e 

participação nos encontros gerais do PIBID 

do IFMG. 

Neste projeto estava previsto a participação 

de 60 alunos bolsistas, 12 professores 

supervisores e 03 coordenadores de área e 

estes atuariam em 12 escolas, sendo 06 destas 

no município de São João Evangelista, 01 no 

município de Cantagalo, 02 no município de 

Guanhães e 03 no município de Peçanha. A 

partir de 2016, devido a redução de recursos 

financeiros do Governo Federal, contou-se 

com a participação de 53 alunos bolsistas, 09 

professores supervisores e 03 coordenadores 

de área e estes atuariam em 09 escolas, sendo 

04 destas no município de São João 

Evangelista, 01 no município de Cantagalo, 

01 no município de Guanhães e 03 no 

município de Peçanha. 

As ações elencadas neste Projeto versavam 

em:  realização de oficinas para abordagem 

contextualizada dos conteúdos, valendo-se da 

etnomatemática; aulas de apoio em 

atendimento paralelo ou extra turno; 

realização de atividades em laboratórios de 

informática; realização de 

oficinas/campeonatos de xadrez nas escolas 

parceiras; dar ênfase a necessidade de 

inclusão, proporcionando elaboração de 

currículos que valorizem a inclusão, criação 

de grupos de estudos relacionados com o 

tema, seminário para compreensão do 

universo da inclusão na matemática, 

investigação das possibilidades inclusivas nas 

propostas pedagógicas da escola, etc; 

realização de feiras de Matemática nas escolas 

parceiras de forma a revelar a cultura 

matemática regional; estreitamento dos laços 

do IFMG/SJE com os municípios de 

Cantagalo, Guanhães, Peçanha e com a 

própria comunidade externa do município de 

São João Evangelista. 

Na tabela 2 são apresentados os dados do 

subprojeto quanto ao edital de 2013, onde foi 

contabilizado o número de participantes e as 

produções desenvolvidas.  

 

Tabela 2. Dados do PIBID do Subprojeto 

Matemática do IFMG/SJE – Edital 2013** 

Subprojeto 2013 2014 2015 2016 

Coordenador de área 03 03 03 

Professor supervisor 12 12 09 

Alunos bolsistas  60 60 53 

Escolas atendidas 12 12 09 

1. Produções didático 

pedagógicas 
04 01 01 

1.1 Kit experimentação 02 01 01 

1.2 Educação 

Matemática Inclusiva e 

desenvolvimento da 

autonomia 

02 00 00 

2. Produções 

bibliográficas 
 64 52  45 
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2.1 Publicação resumo 

técnico científico 
54 39 36 

2.2 Publicação de 

trabalho completo 
05 07 03 

2.3 Trabalho de 

conclusão de curso 
05 06 06 

3. Produções 

artístico-culturais 
09 09 04 

Exposição artístico-

educacional 
09 09 04 

4. Produções 

desportivas e lúdicas 
01 02 01 

Jogos para recreação e 

socialização 
01 02 01 

**Dados obtidos nos relatórios anuais do 

PIBID do IFMG/SJE. 

 

Observa-se na tabela 2 que as ações 

propostas durante o subprojeto foram 

desenvolvidas. 

CONCLUSÕES 

Na análise documental evidencia-se que o 

PIBID propiciou aos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática uma atuação 

efetiva nas atividades relacionadas ao 

contexto escolar, vivenciando a realidade do 

dia a dia do professor.  

Em suas pesquisas Lopes, Traldi e Ferreira 

(2015) consideram que com a experiência de 

iniciação à docência proporcionada pelo 

PIBID, os bolsistas ficam mais próximos à 

realidade da escola e, por conseguinte, mais 

aptos a avaliar seus potenciais e decidirem 

pela docência ou não. Essa decisão é 

favorecida pelos desafios encontrados e pelas 

soluções propostas pelo próprio projeto que o 

licenciando participa. 

 

Com a inserção em ações do PIBID, 

esses licenciandos se voltam ao 

contexto da Educação Básica, porém 

com o olhar do futuro professor. E 

como tal, se incomodam com ações de 

alunos que ali estão. A partir desta 

constatação, esses licenciandos 

começam o processo de reflexão do que 

é ser professor e dos desafios que 

poderão encontrar após a conclusão do 

curso (LOPES, TRALDI e FERREIRA, 

2015, p.204).  

 

Com a entrada dos alunos dos cursos de 

licenciatura no PIBID, estes são introduzidos 

no dia a dia das escolas públicas de Educação 

Básica e passam a conviver com as 

dificuldades que um ambiente escolar oferece.  

Diante dos dados apresentados, conclui-se 

que participar das atividades do PIBID é um 

fator relevante para a permanência do aluno 

no curso, possibilitando a sua vivência com a 

prática do dia a dia da sala de aula. 
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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 
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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 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 por classificação quanto ao 

tamanho. 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 %. 
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Figura 2. Ocorrência de feições erosivas nas 

propriedades visitadas no município de 

Angelândia, MG. 

 

O levantamento referente às atividades 

agropecuárias desenvolvidas no município 

mostrou 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. 

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.  
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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 

 

O nabo forrageiro, conhecido como 

Raphanus sativus L., é uma planta da família 

das Crucíferas, muito utilizada na adubação 

verde, uma vez que suas raízes são capazes de 

descompactar o solo, o que permite um 

preparo do mesmo de forma biológica e 

apresenta elevada capacidade de reciclagem 

de nutrientes, principalmente nitrogênio e 

fósforo, tornando se uma espécie importante 

na rotação de culturas como algodão, feijão, 

milho e soja (BARROS, 2007).  

A agricultura vem crescendo muito nos 

últimos anos, resultado de altos investimentos 

tecnológicos que possibilitaram a obtenção de 

elevados índices de produtividade 

(VASCONCELOS et al, 2012). Porém é 

notável que existam vários fatores que podem 

diminuir essa produtividade, sendo que entre 

eles estão as plantas daninhas, que geram uma 

grande preocupação em relação à agricultura. 

COSTA (2013) relatou que existe no solo, um 

banco de sementes que germinam de forma 

escalonada no tempo e no espaço, dando 

origem a novos indivíduos adultos com 

capacidade de formar novas sementes. Essas 

plantas que germinam em áreas destinadas à 

agricultura são conhecidas como daninhas, 

invasoras ou infestantes e exercerão 

interferência nas plantas cultivas.  

As plantas daninhas podem reduzir a 

produtividade das culturas bem como afetar 

caracteres como a qualidade final de grãos, 

causar perdas parcial ou total e maturação 

desuniforme dos mesmos (Fleck, 1992). 

Segundo Silva et al., (1999) certas daninham 

podem desenvolver o fenômeno de alelopatia 

a qual inibe a germinação de outras espécies. 

 Uma das plantas que podem estar 

presentes nas áreas destinadas a agricultura 

como daninhas é o picão preto. De acordo 

com MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E 

ANVISA (2015), o picão preto (Bidens 

pilosa), também conhecido por picão ou 

carrapicho, que pertence à ordem das 

Asterales, família Asteraceae, tribo 

Coreopsideae é uma espécie originária da 

América do sul e possível de encontrar em 

quase todos os países de regiões tropicais e 

subtropicais. No Brasil pode ser encontrada 

em quase todo território nacional, porém mais 

comumente encontrada em áreas agrícolas da 

região centro-sul.  

No ecossistema de cultivo as daninham 

tendem a obter melhor desempenho que as 

lavouras devido ao próprio melhoramento 

genético da cultivar. Normalmente, o 

melhoramento envolve apenas aspectos que 

proporcionam melhor crescimento e 

desenvolvimento. Contudo, há casos onde já 

se trabalham em melhoramento com enfoque 

em competição. De modo geral, as daninham 

são caracterizadas por terem comportamento 

muito agressivo diminuindo o acesso ao 

recurso pelas cultivares (VAGAS, Leandro; 

ROMAN, evireton. 2006). 

Logo, esse trabalho teve como objetivo a 

avaliação do efeito da Bidens pilosa sobre o 
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Raphanus sativus L em diferentes graus de 

adensamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas sementes de Raphanus 

sativus que tinham índice de 95% de 

germinação e estavam estocadas na câmara 

fria do viveiro do campus e sementes de picão 

preto, as quais foram colhidas nos arredores 

do próprio viveiro. Foram plantadas, ambas as 

sementes, em vasos de 6 litros de plástico, 

divididos em quatro tratamentos: T0 

(testemunha, somente nabo), T1 (um nabo e 

dois picão), T2 (um nabo e quatro picões) e 

T3 (um nabo e oito picões). Foram feitas 3 

repetições, com 3 coletas cada, conduzidos 

em um fatorial de 4x3x3. 

 Durante a condução do experimento foi 

fornecido água suficiente para crescimento 

das plantas de picão preto e de nabo 

forrageiro. Iniciou o experimento com o 

plantio das sementes no dia 24 de março de 

2018 e com três dias de plantio as sementes 

começaram a germinar. A cada 20 dias, três 

vasos de cada tratamento eram colhidos e 

submetidos às análises de biomassa foliar, 

caulinar e de raiz bem como a área foliar das 

folhas intermediarias através do programa 

petiole. Ao final de 60 dias foram conduzidas 

outras análises segundo BELTRÃO, FILHO, 

OLIVEIRA; 2008, sendo estas conduzidas da 

seguinte maneira: • Área foliar específica 

(AFE): AFE (dm² g-1 ) = Área Foliar/ Massa 

seca da Folha • Razão de massa foliar (RMF): 

RPF (g g-1 ) = MSt / MSf, onde: MSf = 

massa de matéria seca da folha; MSt = peso 

de matéria seca total da planta. • Razão de 

área foliar (RAF): RAF (dm2 g -1 ) = AFE x 

RMF 10 • Taxa de crescimento relativo 

(TCR): TCR (g g-1 dia-1 ) = (lnMS2 - 

lnMS1) / (t2 -t1), onde: ln = logaritmo 

neperiano; MSl e MS2 = massas de matéria 

seca nos tempos t1 e t2. • Índice de área foliar 

(IAF): IAF(dm²dm-2 ) = TCR x RAF • A taxa 

de assimilação líquida (TAL): TAL (g m-2 

dia-1 ) = (MS2 - MS1 / t2 -t1) x (lnAF2 - 

lnAF1 / t2 -t1), onde: MSl e MS2= massas de 

matéria seca da planta (g) nos tempos t1 e t2 

(dias); AF1 e AF2= áreas foliares das plantas 

(dm-2) nos tempos t1 e t2 (dias) ln = 

logaritmo neperiano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi verificado com tal experimento 

diferenças significativas no aporte final de 

biomassa por cada tratamento. As diferenças 

contrastantes são averiguadas entre o T2 e T3 

em comparação com Testemunha conforme 

pode ser averiguado no gráfico 1. Os 

resultado obtido no tratamento 1 são reflexo 

da capacidade de suporte do ambiente não ter 

sido atingida o que é corroborado quando 

comparado com a testemunha. Sendo assim, 

ambas as espécies coexistiram sem que 

houvesse competição por nutrientes. Todavia, 

os tratamentos 2 e 3 apresentaram diferenças 

significativas quando comparado com a 

testemunha principalmente na biomassa total 

média os quais correspondem à 38,53% de 

biomassa. Uma das hipóteses para tal 

resultado é o atingimento da capacidade de 

suporte do ambiente o que virá a atuar em 

ações de competição entre os vegetais 

presentes no mesmo ambiente. Essa 

competição é agradava devido aos nichos 

ecológicos semelhantes das espécies o que, 

dependendo do adensamento populacional e 

da capacidade do ambiente, gera uma 

absorção de nutrientes essências abaixo da lei 

do mínimo (CORNWELL, 2006). 

 

 
 

Gráfico 1: Biomassa Total dos Tratamentos. 

Dados analisados em Tukey α 0,05. 

 

a 

a 

b
 

b
 

T E S T E M U N H A  T R A T 1  T R A T 2  T R A T 3  

BIOMASSA TOTAL DOS 
TRATAMENTOS 
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O ganho de biomassa da parte aérea tem 

comportamento similar ao da biomassa total. 

O tratamento 1 obteve um aporte de biomassa 

foliar similar à testemunha. Logo, a 

disponibilidade de nutrientes atende à 

demanda dos mesmos para o nabo. 

Entretanto, os tratamentos 2 e 3 obtiveram 

diferenças significativas no aporte de 

biomassa em comparação com os demais 

tratamentos. Isso possivelmente está 

relacionado à escassez de um ou mais 

nutrientes o que afeta funções metabólicas 

importantes para o crescimento do vegetal. O 

aporte de biomassa foliar pode estar 

intimamente correlacionado com a área foliar 

vegetativa analisadas nos tratamentos ( 

GONÇALVES, 2013). O tratamento 1 obteve 

resultados estatisticamente igual à 

testemunha. Entretanto, os demais 

tratamentos obtiveram uma área foliar menor 

que os demais. Em ambientes mais 

adensados, no final do ciclo de amostragem, 

as folhas intermediarias tinha cerca de 

69,92% menos área foliar que a testemunha. 

 
 

Gráfico 2: Área Foliar total dos tratamentos 

em cm². Dados analisados emTukey α 0,05. 

 

Ao final de 40 dias tanto a testemunha 

quanto o tratamento 1 refletiram em altos 

índices de área foliar específica o que 

intensifica a produção de açucares os quais 

podem ser destinados para o crescimento 

vegetativo (GOBBI, et al; 2011). De forma 

contraria, nos tratamentos menos adensados há 

menor aporte de AFE e menor ganho tanto em 

biomassa quanto em tamanho. Já a queda 

verificada entre o intervalo de 40 e 60 dias 

pode ser explicada pela diminuição da área 

foliar devido, provavelmente, ao investimento 

de foto-assimilados em outras estruturas e o 

aumento de números de folhas em relação ao 

período de 40 dias (GOBBI,et al;2011).  

 
Gráfico 3:Área Foliar específica de Brassica 

rapa em dm²/g ao longo de 60 dias. 

   

A análise de Razão de peso foliar do 

experimento seguiu os padrões previstos por 

Magalhães (1979) onde a planta inicia com 

um RPF baixo, atinge seu ponto máximo e 

depois decresce. Para ele, isso se deve ao 

aporte de folhas no início de vida do vegetal 

ser alto em relação às demais partes, 

entretanto, à medida que a planta se 

desenvolve, surgem outras partes que crescem 

utilizando dos produtos fotossintéticos 

foliares. Desta forma, a RPF expressa a fração 

de massa seca não exportada das folhas para o 

resto da planta a qual pode sofrer interferência 

ambiental ou genética.  

 

TABELA1: Razão de peso foliar Dos 

Tratamentos em g/g De Matéria Seca. 

Dados da razão do peso foliar, em gg
-1,

 dos 

tratamentos obtidos ao longo de 60 dias.  

 

Tanto a RMF, AFE e RAF podem represar o 

padrão de adaptação do vegetal frente às 

a a 
b b 

0

100

Área Foliar do Tratamento 

Testemunha Tratamento 1

Tratamento 2 Tratamento 3

Dias Test Trat 1 Trat 2 Trat 3 

20 0,4544 0,4694 0,4692 0,4788 

40 0,1988 0,1982 0,2161 0,2045 

60 0,14033 0,1469 0,1473 0,1395 
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condições do ambiente. Tais adaptações 

foram observadas quando o estresse por 

competição se instalou no experimento. A 

diminuição da área foliar desses tratamentos 

pode ser entendida como um mecanismo de 

resposta à deficiência de absorção de 

nutrientes onde a planta diminui a área foliar 

em razão à quantidade de nutrientes presentes 

na mesma. A perda em todos os tratamentos 

no final de 60 dias pode decorrer do processo 

de reprodução da testemunha e o tratamento 1 

o qual demanda fotoassimilados em outras 

estruturas ao passo os demais obtiveram 

investimento em biomassa de raiz. Lambers et 

al. (1998) comentam que quando a AFE 

diminui, também diminui a quantidade de AF 

disponível para a interceptação da luz e, por 

conseguinte, diminuem os ganhos líquidos de 

carbono, refletindo-se na TCR.  

 

 

Grafico 4:Razão de área foliar de Brassica 

rapa em dm²/g ao longo de 60 dias.   

 

A TCR pode estar associada com a TAL, no 

sentido de refletir a taxa fotossintética na 

quantidade de AF disponível para a 

interceptação de luz e na alocação da 

biomassa foliar (Lambers et al. 1998), mas 

alguns autores (Lambers & Poorter 1992, 

Wright & Westoby 2000), comentam que há 

pouca ou nenhuma relação entre TCR e TAL 

e que é de se esperar que as variações da TCR 

ocorram principalmente em função das 

diferenças na AFE. Esta apreciação pode ser 

corroborada observando-se os valores da TAL 

da espécie estudada. Ao final de 60 dias os 

tratamentos mais adensados apresentaram 

maiores TCR, ou seja, uma maior velocidade 

média de crescimento ao longo do período de 

observação. Isso provavelmente é explicado 

pelo fato que nesse período tanto a 

testemunha quanto T1 estavam em período de 

reprodução. A reprodução implica em custos 

energéticos para os indivíduos desde os 

primeiros estágios da divisão celular. Assim, 

boa parte do conteúdo energético produzido é 

deslocado para a reprodução provocando um 

trade off para a geração de uma prole. De 

forma análoga, os tratamentos adensados não 

apresentaram fase reprodutiva o que provoca 

deslocamento do trade off para o crescimento 

vegetativo e consequentemente maiores 

valores da TCR e acumulo de biomassa. 

 

TABELA 2 Área Foliar e Biomassa. 

Valores de biomassa expressos em g e  área 

em dm
2
. 

O TCR e a RAF permitem a estimativa do 

Índice de área foliar (IAF) da planta a qual 

representa a área foliar total por unidade de 

área do terreno e funciona como um 

importante indicador da superfície foliar 

disponível para interceptação e absorção de 

luz. Maiores valores de TCR implicam em 

maiores valores de IAF e consequentemente a 

velocidade com que as partes aéreas do 

 Testemunh

a 

Trat 

1 

Trat 

2 

Trat3 

Dia

s 

Biomassa 

20 0,2053 0,272

7 

0,222

3 

0,211 

40 0,7405 1,267

6 

0,51 0,427

6 

60 2,5618 2,507

1 

0,765

5 

0,766

5 

 Área em dm² 

20 0,0387 0,038

5 

0,030

5 

0,029

7 

40 0,2515 0,255

8 

0,081 0,054

7 

60 0,2 0,18 0,066 0,033 
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vegetal ocupam a área de solo disponível 

àquele vegetal o que garante uma maior 

interceptação da luz pelas folhas é 

influenciada pelo seu tamanho, forma e 

ângulo de inserção aumentando as taxas de 

foto-assimilados (MARAFON; 2012). Desta 

forma, os tratamentos menos adensados 

obtiveram consequentemente maiores taxas de 

IAF tanto pelos maiores índices da RAF 

quanto do TCR garantindo a estes maior 

produtividade de foto-assimilados e 

consequentemente maior desenvolvimento 

vegetativo. 

 
GRAFICO 5: Taxa de Crescimento relativo 

de nabo expresso em gg
-1

 ao dia. 

 

Por fim, a Taxa de assimilação liquida não 

corresponde a dados validos para análise uma 

vez que as a massa total e a área foliar não 

cresceram com o mesmo expoente, e de 

maneira contínua, no intervalo de tempo 

considerado entre duas amostragens 

sucessivas (BELTRÃO; FILHO; OLIVEIRA, 

2008).  

 

TABELA 3: Índice de Área Foliar  

DIA

S 

Teste Trat1 Trat2 Trat3 

     

40 0,0217

9 

0,0155

0 

0,0065

9 

0,0045

2 

60 0,0048

5 

0,0024

5 

0,0017

5 

0,0012

6 

Valores expresso em dm²dm
-
². 

CONCLUSÕES 

Após as análises dos resultados obtidos 

conclui-se que os tratamentos T2 e T3 

apresentaram menor área foliar específica o 

que por sua vez influencia na taxa de 

produção de fotoassimilados e 

consequentemente no crescimento do vegetal 

e acúmulo de biomassa. Logo, o adensamento 

de Picão preto tende a diminuir o crescimento 

do nabo forrageiro. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à grande parcela de colegas 

que, solidariamente, ajudaram na condução do 

projeto, ao corpo docente do Instituto Federal 

de Minas Gerais Campus São João 

Evangelista e ao próprio Campus por 

disponibilizar espaço e recurso para o 

desenvolvimento do experimento.  

REFERÊNCIAS 

BARROS, T. D.; JARDINE, J. G. Arvore do 

conhecimento, Agroenergia: Naboforrageiro. 

Brasilia – DF: Embrapa/Ageitec. Disponivel 

em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gesto

r/agroenergia/arvore/CONT000fbl23vn002wx

5eo 0sawqe38tspejq.html> 

BELTRÃO, N. E. de M.; FILHO, J. F.; 

OLIVEIRA, M. I. P. Estimativa da 

Respiração de uma Comunidade de Plantas, 

Via Valores Primários (Área Foliar e 

Fitomassa). Campinas Grande: EMBRAPA, 

2008. 10 p.  

COSTA, J. R. et al. Banco de sementes do 

solo em áreas naturais e cultivos agrícolas. 

Documentos 113. Manaus, AM: Embrapa 

Amazônia ocidental, 2013. Disponível em: 

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitst

ream/doc/1007424/1/Doc113A5.pdf> 

GROTKOPP, E. & REJMÁNEK, M. High 

seedling relative growth rate and specific leaf 

area are traits of invasive species: 

phylogenetically independent contrasts of 

woody angiosperms. 2007. American Journal 

of Botany 94: 526-532LAMBERS, H., 

CHAPIN, F.S. & PONS, T.L. Plant 

physiological ecology. Springer-Verlag, New 

York: 1998.  



 
 
 
 
 

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

26 a 30 de Novembro de 2018 

ANAIS do VI Seminário de Integração Acadêmica 

São João Evangelista/MG 

26 a 30 de Novembro de 2018. 

37 

FLECK, N. G. Princípios do controle de 

plantas daninhas. Porto Alegre: UFRGS, 

1992. 70 p. 

MAGALHÃES, A.C.N. Análise quantitativa 

do crescimento. In: FERRI, M.G. Fisiologia 

Vegetal. EPU/EDUSP, São Paulo. 1979. v. 1, 

p. 331-350.  

MARAFON, A. C. Análise quantitativa de 

crescimento em cana de açúcar: Uma 

introdução ao processo prático. Documento 

168. Aracaju, SE: Embrapa tabuleiros 

Costeiros, 2012. Disponivel em: 

http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_20

12/doc_168.pdf 

MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. 

Monografia da espécie Bidens pilosa (Picão – 

preto). Brasília, DF: Ministério da saúde, 

2015. Disponível em: POORTER, H., 

REMKES, C. & LAMBERS, H. Carbon and 

nitrogen economy of 24 wild species differing 

in relative growth rate. 1990. Plant 

Physiology 94: 621-627.  

Cornwell, W. K.; Schwilk, D. W. & Ackerly, 

D.D. 2006. Trait-based test for habitat 

filtering: convex hull volume. Ecology, 

87:1465-1471. 

GOBBI, Kátia Fernanda et al . Área foliar 

específica e anatomia foliar quantitativa do 

capim-braquiária e do amendoim-forrageiro 

submetidos a sombreamento. R. Bras. 

Zootec.,  Viçosa ,  v. 40, n. 7, p. 1436-

1444,  July  2011 . 

GONCALVES, José Francisco de Carvalho et 

al . Crescimento, partição de biomassa e 

fotossíntese em plantas jovens de Genipa 

spruceana submetidas ao 

alagamento.CERNE,  Lavras ,  v. 19, n. 2, p. 

193-200,  June  2013 . 

SILVA, A. A. da; SILVA, J. F.; FERREIRA, 

F. A.; FERREIRA, L. R.; SILVA, J. F.; 

OLIVEIRA JÚNIOR, R. S. de; VARGAS, 

L. Controle de plantas daninhas. Brasília, 

DF: Associação Brasileira de Educação 

Agrícola Superior; Viçosa, MG: UFV, 1999. 

260 p. 

VAGAS, Leandro; ROMAN, Evireton: 

Competição por recursos. Documento 62. 

Passo Fundo: Embrapa, 2006. Disponível em: 

<http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do6

2_3.htm>. Acessado em 24 de maio de 2018. 

VASCONCELOS, M.C.C.; SILVA, A.F.A.; 

LIMA, R.S. Interferência de Plantas Daninhas 

sobre Plantas Cultivadas. Campina Grande, 

PB: ASCA- Agropecuária Científica no 

SemiÁrido, v.8, n.1, p.01-06, jan-mar, 2012. 

Disponivel em : < 

http://revistas.ufcg.edu.br/acsa/index.php/AC

SA/article/download/159/pdf>  

 

 



 

Anais do VI Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista/MG. 

ANAIS do VI Seminário de Integração Acadêmica 

São João Evangelista/MG 

26 a 30 de Novembro de 2018. 

38 

RESUMOS EXPANDIDOS 

POSTER 08 

 

ESTUDO DA MUDANÇA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR E 

ACADÊMICO (MEU IFMG) DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

Lara Coelho Lacerda
(1,*)

, Laiane Cunha Gonçalves Amorim 
(2)

 e Eduardo de Oliveira Alixandrino 
(3)

, Denis Carvalho
(4,**)

 
 

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

larinha.uesb@gmail.com.br 

4Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG,  
**

Denis Carvalho 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema Meu IFMG é uma essencial 

plataforma usada pelos alunos, professores e 

funcionários do setor de registro escolar, do 

Instituto Federal Minas Gerais (IFMG). 

Atualmente o sistema se encontra instável: i) 

travamentos com até perda de dados na 

digitação; ii) sem acesso em alguns períodos. 

Assim dificultando o uso! 

O principal ativo de uma instituição são as 

informações. É necessário que as mesmas 

estejam protegidas e que possam estar 

disponíveis para os usuários de forma rápida 

sempre que necessário. É preciso que exista 

um sistema que auxilie no gerenciamento 

destas informações de forma a organizar 

melhor os dados e torná-los disponíveis para 

manter o fluxo dos processos administrativos 

da instituição, pois sem eles, seria complicado 

manter a eficiência em suas operações.  

O presente trabalho analisou uma possível 

mudança do atual sistema, confrontando os 

prós e contras dessa mudança, utilizando 

técnicas de análise de negócio, obtendo no 

final a viabilidade de tal mudança, os 

impactos positivos e/ou negativos.  

O trabalho está organizado da seguinte 

forma, a seção Material e Métodos é 

apresentado a revisão da literatura, base para a 

análise em questão, a seção Resultados e 

Discussão é apresentado a análise realizada, 

na seção Conclusões são apresentadas as 

conclusões do presente trabalho, por fim, na 

seção agradecimentos expressamos os 

agradecimentos aos apoiadores deste trabalho 

e na seção Referências, são apresentadas as 

referências bibliográficas deste trabalho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A gestão de processos é uma disciplina que 

apoia a identificação, a modelagem, o 

controle e medição, e as melhorias nos 

processos de negócio de uma empresa. 

Gerenciar processos de negócios (BPM) é ter 

uma abordagem disciplinada para identificar, 

desenhar, executar, documentar, medir, 

monitorar, controlar e melhorar processos de 

negócios automatizados ou não, para alcançar 

os resultados pretendidos constantes e 

alinhados com as metas estratégicas de uma 

organização (BPM CBOK, 2009).  

Uma das áreas da gestão de processos é a 

Análise de Negócio que possui inúmeras 

técnicas para investigar uma situação até 

entregar mudanças em um processo de 

negócio. Análise de Negócios é o conjunto de 

atividades e técnicas utilizadas para servir 

como ligação entre as partes interessadas, no 

intuito de compreender a estrutura, políticas e 

operações de uma organização e para 

recomendar soluções que permitam que a 

organização alcance suas metas (Guia 

BABOK, 2011).  

O Meu IFMG, como escopo deste trabalho, 

após investigar a situação, foram identificados 
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os problemas: i) inconsistências; ii) 

insatisfação da comunidade escolar. Por tanto, 

para a realização desse trabalho, foi utilizado 

a técnica: Análise de Campo. Que nos permite 

analisar o atual cenário e verificar a 

viabilidade da substituição dessa ferramenta. 

A Análise de Campo, se baseia na Teoria 

de Campo que foi criada por Kurt Lewin que 

escreve "Uma cultura não é um quadro 

pintado; é um processo vivo, composto de 

inúmeras interações sociais. Como um rio 

cuja forma e velocidade são determinadas 

pelo equilíbrio daquelas forças que tendem a 

fazer a água fluir mais rápido, e fricção que 

tende a fazer a água fluir mais lentamente, o 

padrão cultural de um povo em um 

determinado momento é mantido por um 

equilíbrio de forças contrárias” (Lewin, K. 

1948. Resolving Social Conflicts, p.46.). O 

que Kurt Lewin propõe é que sempre que as 

forças motrizes forem mais fortes do que as 

forças restritivas, o status quo ou o equilíbrio 

mudarão. Diante disso a Análise de Campo 

consiste em identificar as forças favoráveis à 

mudança e as forças contrárias à mudança, 

definindo qual a resultante, e reforçando as 

forças favoráveis, bem como administrando 

as forças contrárias.  

Para a execução dessa técnica, necessita-se 

de sete passos: 

1- Defina a mudança desejada: Quais os 

benefícios da mudança?  

A mudança em questão foi definida como 

troca do sistema MEU IFMG. Os benefícios 

são: a criação de um sistema com mais 

estabilidade, segurança e eficiência. 

2- Faça um brainstorm com as forças 

favoráveis: Quais os motivos principais 

para mudar? 

Os principais motivos para mudar são: o atual 

sistema é inconstante, um novo sistema pode 

ser mais intuitivo e com ferramentas mais 

elaboradas, maior segurança e maior 

eficiência. 

3- Faça um brainstorm com as forças 

contrárias: Quais os motivos principais 

para não haver mudança?  

Os principais motivos para não realizar a 

mudança são: alto investimento para um novo 

sistema, adaptação e treinamento dos usuários 

pode ser demorada e uma possível perca nas 

informações. 

4- Avalie as duas forças: Atribua para 

cada força, variando de um (fraco) a 

cinco (forte). 

Essa avaliação pode ser verificada na Tabela 

1 e Tabela 2. 

5- Faça uma revisão das forças: avalie 

quais forças podem ser reforçadas 

(dentre as favoráveis), e quais podem 

ser minimizadas (dentre as restritivas). 

De que maneiras isto pode ser feito?  

Forças reforçadas: O sistema atual é bastante 

inconstante causando dificuldades de acesso e 

perca de tempo e eficiência. 

Forças minimizadas: a adaptação e 

treinamento ao novo sistema pode ser 

conduzido interativamente, desde os testes do 

novo sistema até a finalização do projeto. 

6- Defina uma estratégia: Quais os custos 

envolvidos, quais os riscos?  

Os custos são altos, mas com boas estimativas 

de alcançar resultados. Os riscos da mudança 

se consiste em tempo de espera para o 

desenvolvimento do projeto, bem como falhas 

que podem surgir. 

7- Implemente sua estratégia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise retornou uma situação onde o 

Meu IFMG apresentou problemas de 

inconsistências e insatisfação da comunidade 

escolar. Após esta definição, foi aplicada a 

técnica da Análise de Campo de acordo com 

os passos definidos na seção Materiais e 

Métodos.  

Como exposto, a Análise de Campo 

confronta as forças favoráveis e as contrárias 

relativas à mudança em questão. Sendo elas 

definidas por uma faixa de pontuação, 

variando de um (fraco) até cinco (forte). 

Para a análise das forças favoráveis, foram 

criadas quatro questões, pontuadas de acordo 

com a faixa estabelecida. A Tabela 1, 

apresenta essa análise. 
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Tabela 1. Forças favoráveis 

Questões Pontuação (1 ... 5) 

O atual sistema é 

inconstante 
5 

Mais intuitivo e com 

ferramentas mais 

elaboradas 

4 

Maior segurança 4 

Ganho de tempo 3 

Total: 16 

 

Para a análise das forças contrárias, foram 

criadas quatro questões, pontuadas de acordo 

com a faixa estabelecida. A Tabela 2, 

apresenta essa análise. 

 

Tabela 2. Forças contrárias 

Questões Pontuação (1 ... 5) 

Alto custo 4 

Adaptação ao novo 

sistema 
4 

Possível perda de 

informações 
4 

Treinamento 3 

Total: 15 

 

Os resultados da Análise de Campo são 

obtidos confrontando o total da pontuação em 

relação as questões criadas (Figura 1). E, com 

relação aos resultados referentes ao presente 

trabalho, estes expressaram um grau maior 

nas forças favoráveis (16) do que nas 

contrárias (15), o que significa que a troca do 

sistema é viável e traz mais benefícios. 

 

Figura 1. Análise de forças de campo 

 

CONCLUSÕES 

No que tange a mudança do Sistema de 

Gerenciamento Escolar e Acadêmico, após a 

aplicação da análise de campo, a mudança se 

mostrou favorável. É notório que a Gestão de 

Processos, via técnicas da Análise de 

Negócio, permite visualizar a necessidade de 

um sistema ou situação mais eficientemente e 

assim, facilitando e agilizando as tomadas de 

decisão. 
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INTRODUÇÃO 

A família Tephritidae apresenta grande 

diversidade de espécies distribuídas em 

regiões temperada e tropical do mundo 

(THOMPSON, 1998). Algumas espécies são 

consideradas como pragas na fruticultura, 

com expressivo impacto sobre a produção de 

frutas frescas. Seus danos econômicos não se 

restringem apenas aos causados pelas larvas 

que utilizam a polpa como fonte de alimento, 

mas, também, pelo impedimento das 

exportações de frutas frescas, devido a 

restrições quarentenárias, impostas por países 

importadores (NASCIMENTO, 1990; 

MALAVASI et al, 1994). Segundo 

Nascimento et al (1993), as espécies 

Anastrepha fraterculus, Anastrepha obliqua, 

Anastrepha sororcula, Anastrepha grandis e 

Ceratitis capitata são relacionadas pelas 

agências de proteção de vários países como 

espécies quarentenárias. 

O gênero Ceratitis, originário da África, 

tem apenas a espécie Ceratitis capitata 

ocorrendo no Brasil. O gênero Anastrepha, 

tipicamente neotropical, inclui 212 espécies 

(HERNÁNDEZ-ORTIZ; ALUJA, 1993), 

sendo destas 95 espécies já registradas no 

Brasil (ZUCCHI, 2000; RONCHI-TELES, 

2000). 

As espécies A. fraterculus e A. obliqua são 

as que apresentam maior distribuição 

geográfica no Brasil. Ambas, em conjunto 

com C. capitata, são as principais pragas da 

fruticultura brasileira (MORGANTE, 1991). 

Muitas espécies de Anastrepha têm sua 

distribuição limitada às florestas tropicais e 

subtropicais (MADDISON; BARTLETT, 

1989), com algumas delas tendo ocorrência 

provável em todas as regiões do Brasil. Este 

gênero tem preferência por hospedeiros 

tropicais nativos. C. capitata apresenta 

preferência por frutas introduzidas 

(MORGANTE, 1991) e ocorre desde o Estado 

do Rio Grande do  

 

Sul, até a Região Nordeste (MALAVASI, et 

al., 1980; MALAVASI; MORGANTE, 1980; 

NASCIMENTO et al., 1991; MORGANTE, 

1991) e no estado de Rondônia (ROCHI- 

TELES & SILVA, 1996) com possível 

distribuição na Amazônia Brasileira. 

Os estudos populacionais de tefritídeos são 

realizados em sua maioria através de frascos 

caça-moscas com atrativos alimentar. Este 

método tem utilidade para o estudo de 

ocorrência e distribuição geográfica de 

espécies (NORRBOM; KIM, 1988). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

flutuação populacional e identificar a 

diversidade de espécies de moscas-das-frutas 

que ocorrem num fragmento de Mata 

Atlântica no Município de São João 

Evangelista/MG, estabelecendo possíveis 

espécies como bioindicadores de 

características ambientais. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A área de reserva natural situada no 

município de São João Evangelista, Vale do 

Rio Doce, é uma área de 80,5 ha e está 

localizada entre as coordenadas 18°32’54’’ de 

latitude Sul e 42°45’48’’ de longitude Oeste, 

a uma altitude média de 728 metros. As 

médias anuais de temperatura e precipitação 

são, respectivamente, 21°C e 1211 mm. A 

vegetação é de Mata Atlântica secundária, do 

subtipo Floresta Estacional Semidecidual, em 

estágio de regeneração do tipo Semidecidual 

madura, sendo o solo predominante do tipo 

latossolo (SCOLFORO et al., 2008). 

O trabalho foi realizado na área do 

Instituto Federal de Minas Gerais- Campus 

São João Evangelista. Especificamente, 

utilizou-se o laboratório de Entomologia, a 

área com mata nativa e os pomares da 

Instituição. Os dados de precipitação média 

mensal foram obtidos junto à COPASA da 

Cidade de São João Evangelista-MG. O 

material coletado está em fase de 

identificação a nível de espécie no Instituto 

Biológico em Campinas/São Paulo, com 

auxílio do pesquisador cientifico do Instituto 

Biológico Doutor Miguel Francisco de Souza 

Filho. 

Os espécimes de moscas-das-frutas foram 

coletados por meio de 10 armadilhas plásticas 

do tipo McPhail instaladas em copas de 

árvores (Fig. 1), tendo como atrativo 

alimentar 250 ml de proteína hidrolisada de 

milho estabilizada com bórax (pH entre 8,5 e 

9,0) e diluída a 5% (Fig. 2). As armadilhas 

foram instaladas nas copas das árvores a 

aproximadamente 1,60 m de altura e seguiram 

a seguinte distribuição espacial no campus: 01 

prédio IV; 01 próximo ao refeitório; 01 

próximo a caixa d'água; 05 na mata; 01 

próximo a horta; 01 próximo ao herbário). A 

cada semana o material era triado com ajuda 

de uma peneira e pinça de ponta fina, as 

armadilhas lavadas e o atrativo alimentar 

renovado (Figs. 3 e 4). A cada procedimento 

as moscas-das-frutas eram então 

quantificadas, devidamente etiquetadas, 

sexadas e fixadas em álcool 70% para 

posterior identificação. 

 

 
Figura1. Armadilhas do tipo Macphil 

instaldas em copas de arvores contendo 

atrativo alimentar para moscas-das-frutas.                    

 

 
Figura 2. Armadilha tipo McPhail contendo                                          

atrativo alimentar e moscas-das-frutas. 

 

 
Figura 3. Coleta das moscas-das-frutas com o 

auxilio de peneira e pinça. 

 

 
Figura 4. Sexagem com o auxílio de pinça 

e fixação das moscas-das-frutas em álcool 

70% dentro de recipientes devidamente 

fechados.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho foram realizadas 23 coletas 

onde a primeira coleta teve início no dia 

24/10/2017, sendo uma coleta por semana 

entre os meses de outubro de 2017 a março de 

2018. De acordo com o Gráfico 1,, no período 

de seis meses, total de 23 semanas, foram 

coletados 490 espécimes adultos de moscas-

das-frutas do gênero Anastrepha (289 fêmeas 

e 201 machos) nas armadilhas instaladas. 

Notou-se que entre a 4ª e a 13ª semana o 

índice de espécimes apresentou uma queda 

(Gráfico 1). Há possibilidade dessa menor 

incidência de adultos estar diretamente 

relacionada a fatores climáticos. Pois, foi nos 

períodos de maior índice pluviométrico que 

ocorreu a diminuição dos espécimes 

encontrados nas armadilhas. Em 

contrapartida, houve uma brusca elevação nos 

índices de espécimes de adultos das moscas-

das-frutas amostrados entre as semanas 16ª a 

22ª isso devido á frutificação de mangueiras e 

goiabeiras no entorno do Campus-SJE. Nas 

demais semanas, o índice de espécimes 

manteve-se em equilíbrio devido aos fatores 

climáticos estarem favoráveis à ocorrência 

dos adultos. 

 

Grafico 1. Numero de adultos coletados por           

semana durante o período de 24/10/2017 a 

31/03/201. 

 
Gráfico 2 . Correlação entre a quantidade de 

adultos do gênero Anastrepha e a precipitação 

(mm) aferidos entre os meses de outubro de 

2017   a março de 2018. 

 

O gráfico 2, mostra o número de adultos 

em relação à precipitação que se obteve no 

decorrer do trabalho e observa-se que nos 

meses de fevereiro e março, houve maior 

ocorrência de moscas-das-frutas. Embora, 

coincidiu que nesse ano de 2018 esses meses 

apresentaram uma alta pluviosidade em 

relação aos últimos anos este fato pode estar 

correlacionado com a maior disponibilidade 

de frutos hospedeiros na região. A sequência 

de hospedeiros e os diferentes períodos de 

frutificação de uma mesma espécie são os 

principais componentes responsáveis pelas 

variações na flutuação populacional das 

moscas-das-frutas (PUZZI; ORLANDO, 

1965). 

Ronchi-Teles e Silva (2005), constaram 

que o fator mais importante na determinação 

da ocorrência e da flutuação populacional de 

moscas-das-frutas é a disponibilidade de 

frutos hospedeiros e não fatores abióticos, 

maneira que, registraram baixa correlação 
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entre o número de moscas/ armadilhas.dia 

(MAD) e a precipitação pluvial.  

 

CONCLUSÕES 

Até o presente estudo pôde-se observar que 

as moscas-das-frutas são influenciadas de 

acordo com as condições climáticas, sendo 

que precipitações pluviométricas elevadas 

ocasionam diminuição na flutuação 

populacional de moscas-das-frutas. Em suma 

a principal influencia está relacionada com a 

presença de hospedeiros existentes, o qual foi 

observado que nos meses de maior 

frutificação de espécies favoráveis como a 

mangueira e goiabeira o índice de coleta 

elevou-se. Através dos dados da flutuação 

populacional de moscas-das-frutas, e por se 

tratarem de pragas agrícolas, este 

conhecimento auxilia na implementação de 

ações que possam combater com maior 

eficiência e menores custos e impactos 

ambientais, como por exemplo, prover um 

maior embasamento para a utilização do 

método de controle de pragas mais 

ambientalmente correto que é a técnica do 

inseto estéril (TIE) e o controle biológico 

através do uso de parasitoides. 
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INTRODUÇÃO 

Embora, ainda possa parecer modismo do 

século XXI, as questões ambientais, como 

frequentemente mostrados pela mídia, já 

fazem parte das grandes preocupações no 

Brasil e no mundo. Questões ligadas à 

destruição da camada de ozônio, destruição de 

florestas, poluição das águas, destinação dos 

resíduos dentre outras, exige que cada 

empresa e cidadão repensem sua 

responsabilidade ambiental. 

Quanto às empresas, é sabido que 

independente do seu porte, cada vez mais sua 

missão, visão e valores acabam sendo 

influenciados pela questão ambiental, seja por 

uma questão de legislação cada vez mais 

exigente ou mesmo como forma de cativar o 

cliente, se tornando um marketing da 

empresa. 

Sendo o administrador parte fundamental 

do processo que integra toda a organização, 

ele tem o desafio de traçar metas que 

objetivam não somente o lucro, mas também 

o uso sustentável dos recursos naturais, ou 

seja, pensar os objetivos da empresa em 

conformidade com a sustentabilidade do 

planeta. 

Por outro lado, quando se pensa na 

empresa e no forte apelo capitalista de gerar 

lucro a qualquer custo, pode haver um 

impasse nas decisões do administrador de 

como manter as atividades de cunho 

econômico sem prejudicar o meio ambiente, 

causando o menor impacto possível. Neste 

contexto buscou-se saber qual a percepção e 

comportamento dos futuros administradores 

em relação à sustentabilidade. 

A pesquisa foi guiada pela seguinte 

pergunta: “Como se manifestam as 

percepções de responsabilidade ambiental dos 

estudantes de administração do IFMG – 

Campus São João Evangelista?” E teve como 

objetivo geral investigar a responsabilidade 

ambiental dos estudantes recém-chegados no 

IFMG-SJE, buscando entender como estes 

interpretam e se dispõem a praticar ações 

ambientais, enquanto futuros administradores.  

Os objetivos específicos foram: Avaliar 

como o curso de Administração contribui à 

formação do profissional para atuar no 

mercado cada vez mais voltado para a 

responsabilidade ambiental; identificar como 

a questão sustentável é desenvolvida/aplicada 

na vida social e organizacional destes alunos 

e; avaliar os futuros gestores quanto às suas 

expectativas profissionais e como identificam 

as oportunidades de trabalho em relação à 

gestão ambiental. 

A realização deste trabalho justificou-se 

pela possibilidade de oferecer informações 

capazes de direcionar melhor os programas de 

cursos de administração e alertar os próprios 

discentes em relação ao desenvolvimento de 

atitudes sustentáveis, e da importância de 

aproveitar oportunidades no setor ambiental 
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como um mercado promissor para aqueles 

que se mostrarem dinâmicos, criativos e com 

competência para transformar os desafios 

ambientais em oportunidades de bons 

negócios. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi adotada uma estratégia 

de pesquisa mista, ou seja, quali-quantitativa; 

quanto aos fins, descritiva; e quanto aos 

meios, pesquisa de campo e levantamento de 

dados, valendo-se do questionário e 

entrevista; para análise quantitativa utilizou-se 

da estatistica descritiva e a análise qualitativa 

seguiu o método de análise de conteúdo. 

Os métodos qualitativo e quantitativo são 

métodos bastante adequados às pesquisas 

sociais, pois permitem quantificar dados e 

qualificar opiniões. “Isso permite levantar 

atitudes, pontos de vista, preferências que as 

pessoas têm a respeito de determinados 

assuntos, fatos de um grupo definido de 

pessoas” (MICHEL, 2009, p. 39). 

O foco do estudo foi voltado ao corpo 

discente do curso de Administração, do 

IFMG- SJE, esta escolha deveu-se a 

facilidade de acesso aos respondentes e pelo 

fato desses alunos serem os futuros 

profissionais que possivelmente irão lidar 

frequentemente com situações de decisões na 

atuação profissional. 

Quanto à natureza, foi utilizada a pesquisa 

aplicada, a fim de coletar informações 

envolvendo o interesse e incentivo à 

sustentabilidade. “A pesquisa aplicada 

concentra-se em torno dos problemas 

presentes nas atividades das instituições, 

organizações, grupos ou atores sociais. Está 

empenhada na elaboração de diagnósticos, 

identificação de problemas e busca de 

soluções”. (THIOLLENT, 1997 apud 

LUDWICH, 2017, p.70). 

Os procedimentos selecionados foram: 

pesquisa de campo e de levantamento 

utilizando o questionário e entrevista como 

instrumentos de coleta de dados. “A pesquisa 

de campo caracteriza-se pelas investigações 

em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de 

pesquisa” (FONSECA, 2002 apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 37). 

A aplicação dos questionários aconteceu de 

forma impressa e presencial, na sala de aula. 

No dia da aplicação do questionário fez-se 

necessário as seguintes etapas: (I) 

apresentação da aplicadora e exposição dos 

objetivos da pesquisa; (II) reiteração sobre o 

anonimato dos participantes e a 

confidencialidade de suas respostas; (III) 

informação sobre a livre opção de cada um 

em responder; e, por fim, (IV) instruções 

específicas sobre a forma de responder aos 

questionários. 

O questionário continha uma breve 

apresentação da autora, a proposta da 

pesquisa e as questões que foram elaboradas 

diante das possíveis práticas ambientais 

desenvolvidas pelos futuros administradores. 

O questionário foi composto por questões 

fechadas com múltipla escolha e, somente a 

quinta questão possui um espaço para 

descrever outros itens, caso existam. 

O universo de pesquisa foi composto por 

40 (quarenta) alunos matriculados no curso de 

administração da instituição pesquisada e a 

amostra contém 37 alunos, sendo então uma 

amostra bastante confiável. Os dados foram 

analisados estatisticamente utilizando o 

software Excel. 

A entrevista foi aplicada ao coordenador 

do curso de Administração do IFMG-SJE, via 

aplicativo whatsapp, sendo as respostas 

gravadas e num segundo momento foram 

ouvidas e transcritas integralmente para o 

formato de texto em documento de word e 

foram analisadas qualitativamente sob o 

método de análise de conteúdo. 

Para Bardin (2011), o termo análise de 

conteúdo pode ser conceituado como: 

um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos 
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ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47). 

Tendo como ponto de partida as respostas 

aos questionários; as perguntas e as respostas 

da entrevista, a seguir foi feito a análise de 

dados com interpretação e inferências das 

informações contidas nas respostas dos 

estudantes e na fala do professor/coordenador. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tratamento dos dados seguiu a ordem das 

perguntas no questionário, valendo-se dos 

gráficos como recurso para melhor 

entendimento. 

A primeira questão buscou conhecer a área 

de interesse dos estudantes dentro da 

administração, para uma possível atuação 

profissional. Nesta questão, 27% elegeram o 

marketing como área de interesse, seguido da 

área de finanças com 24%, gestão de 

operações e logística com 19%, comércio 

exterior com 14%, gestão de pessoas com 

11% e apenas 5% elegeram a área ambiental 

como campo de interesse profissional. Este 

pequeno índice pode indicar que esses 

estudantes ainda não atentaram para a 

importância que a área ambiental tem 

ganhado dentro das empresas e 

consequentemente no dia a dia do 

administrador. 

 Outra justificativa pode ser o fato do 

IFMG – SJE está situado numa cidade de 

porte pequeno e a empregabilidade e 

reconhecimento do profissional da área de 

admnistração ainda estar em maior parte 

voltado às áreas clássicas. 

Ainda que os estudantes não consigam ter 

este olhar é válido enfatizar que a área 

ambiental não apenas compõe o campo de 

norma da empresa, como também se constitui 

como um campo promissor para profissionais 

alinhados às atuais demandas dos 

consumidores: “no meio empresarial a 

questão ambiental não é vista apenas como 

uma forma de atender às exigências legais, 

passando a ser considerada como fator de 

competitividade, conquista de mercado e 

manutenção, em médio e longo prazo, da 

produção”. (NASCIMENTO, 2012, p. 22). 

Gráfico 2: Área de interesse dentro da 

administração 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na segunda questão interessou-se em saber 

a avaliação dos estudantes quando a 

contemplação na grade curricular de 

disciplinas com a temática ambiental. As 

respostas apontram que 57% dos respondentes 

acreditam ser muito importante a 

contemplação, seguido de 30% que acreditam 

ser extremamente importante e 13% 

acreditam ser importante. Nesta avaliação 

nenhum estudante acreditou que fosse pouco 

importatnte ou sem importância, 

caracterizando um desejo de aprendizagem 

sobre o tema, embora não seja desejo de 

atuação futura. No entanto, cabe à intituição 

fazer uso dessa avaliação inicial dos 

estudantes para mostrá-los de maneira mais 

aprofundada as vantagens e desafios da área, 

criando consciência ambiental e se mostrando 

enquanto instituição de ensino, comprometida 

com a responsabilidade ambiental. 
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Gráfico 3: Avaliação da contemplação na 

grade curricular de disciplinas com a 

temática ambiental 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A questão seguinte teve o intuito saber 

sobre quem recai a resonsabilidade de cuidar 

do meio ambiente e houve um total de 94% 

que acreditam que cuidar do meio ambiente é 

responsabilidade de todos, seguido de 3% que 

acreditam ser de responsabilidade do governo 

e 3% que não responderam, enquanto 

ninguém associou esta responsabilidade como 

sendo apenas das empresas. Daí percebe uma 

mentalidade madura em relação a 

necessidadde de ações conjuntas para cuidar 

do meio ambiente. Sendo assim, desde que 

haja a parceria entre governo, comunidade e 

empresas será possível amenizar os problemas 

ambientais. 

Gráfico 3: Responsabilidade de cuidar do 

meio ambiente 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Por fim, os estudantes foram questionados 

quando ao interesse em seguir os estudos na 

área ambiental e houve 73% de falta de 

interesse contra 24% que demosntraram 

interesse e 3% que não responderam. Ou seja, 

até o presente momento os estudantes do 

curso de admnistração do Campus São João 

Evangelista demonstram pouco interesse em 

aprofundar os estudos nesta área. Isso poderia 

ser explicado pelo fato desses estudantes 

ainda não terem tido contato com as 

disciplinas de cunho ambiental. No entanto 

vale ressaltar que a instituição conta com um 

curso lato sensu em Meio Ambiente o que 

deveria chamar atenção e interesse dos 

estudantes. 

Gráfico 4: Interesse em Pós - Graduação na 

área ambiental 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto à entrevista foi percebido um 

interesse por parte da instituição em trabalhar 

o tema diretamente em sala de aula em 

disciplinas como Gestao Ambiental e 

Empresas Verdes, e de forma transversal, a 

fim de colocar os estudantes em confronto 

com tema permitindo que os mesmos possam 

aplicar praticas ambientais e se sintam 

responsaveis pelas açoes ambientais no meio 

em que atuam.  

Alem disso o IFMG-SJE busca mostrar aos 

estudantes a potencialidade dessa area em 

termos de empreendedorismo e renda, 

podendo ser um area de atuação dos futuros 

admistradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral de pesquisar a percepção 

do tema sustentabilidade pelos estudantes 

recém-chegados no IFMG-SJE, buscando 
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entender como estes interpretam e se dispõem 

a praticar ações ambientais, enquanto futuros 

administradores, foi atingido, uma vez que o 

questionário desenvolvido para este fim 

possibilitou os dados necessários e abrangeu 

um quantitativo significante da amostragem, 

em torno de 92% dos estudantes matriculados. 

Dos objetivos específicos foi possível 

buscar informações quanto a diversos 

questionamentos. Entre os resultados tem-se 

que a educação ambiental é sim trabalhada em 

sala de aula, mas muitas vezes de maneira 

superficial, o que faz com que os estudantes 

apenas apresentem trabalhos escolares, mas 

não transferem os conhecimentos para o dia a 

dia.  

Pode constatar também que a área de 

gestão ambiental ainda ganha pouco interesse 

na visão desses estudantes, seja no quesito de 

atuação profissional ou aprofundamento 

educacional, criando um paradoxo quando a 

maioria conclui que a sustentabilidade é 

muito importante dentro da empresa. 

É interessante frisar a concepção de 

responsabilidade coletiva apontada para a 

questão de cuidar do meio ambiente, embora a 

maioria dos estudantes não estejam 

diretamente envolvido com alguma atividade 

de cunho ambiental. Nesse sentido seria 

interessante a implantação de projetos 

ambientais dentro do IFMG – SJE com a 

participação desses estudantes, de forma que 

eles pudessem ter mais contato com a 

temática na prática e também como incentivo 

à adoção de práticas sustentáveis. 

Percebeu-se também o comprometimento 

da instituição em proporcionar aos futuros 

administradores bases de conhecimento em 

relação à temática, incorporando na grade 

curricular do curso, disciplinas correlatas. 

Outro ponto interessante é o empenho por 

parte dos professores em tratar do tema, 

enfatizando não somente o viés da obrigação, 

mas o lado social e promissor da área. 

Ao finalizar esse trabalho, o mesmo mostra 

a realidade da responsabilidade ambiental dos 

estudantes do Curso de Administração do 

IFMG-SJE e em nenhum momento se propôs 

a esgotar o assunto, já que até mesmo o fato 

de terem participado apenas estudantes 

iniciantes, fez com que a pesquisa se limitasse 

ao conhecimento apenas da realidade local. 

Contudo, abre caminhos para futuras 

pesquisas nesta área. Algo interessante a se 

fazer seria a aplicação desse questionário 

quando estes estudantes tivessem em fase 

final do curso e quando já tivessem estudado 

as disciplinas de cunho ambiental, assim 

poderia verificar os conhecimentos relativos a 

esta área, adquiridos durante o curso. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos ao orientador Anselmo 

Carvalho pela contribuição neste trabalho. Ao 

IFMG-SJE e à UFOP. 

REFERÊNCIAS 

AMÂNCIO, C. O porque da educação 

ambiental? Corumbá, MS: Embrapa 

Pantanal, 2005. 3p. ADM – Artigo de 

Divulgação na Mídia, n.109. Disponível em: 

<http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/onl

ine/ADM83>. Acesso em: 01 mar 2018.  

BAKER, M. J. Administração de 

marketing. Elsevier, 2005. 

BARBOSA, G.S. O desafio do 

desenvolvimento sustentável. Revista 

Visões, Rio de Janeiro, 4º ed. Nº 4, vol 1 – jan 

– jun 2008. 

BARDIN, L.(2011). Análise de conteúdo. 

São Paulo: Edições 70. 

BRASIL. Constituição (1988) Constituição 

da República Federativa do Brasil. Brasília. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constit

uicao/constituicao.htm> Acesso em: 03 fev. 

2018. 

BRASIL, Lei n.9.795, de 27 abril 1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, 28 abr. 1999. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabr



 
 
 
 
 

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

26 a 30 de Novembro de 2018 

ANAIS do VI Seminário de Integração Acadêmica 

São João Evangelista/MG 

26 a 30 de Novembro de 2018. 

52 

e.cfm?codlegi=321> Acesso em: 03 fev. 

2018. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 

Nosso 

futuro comum. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 

p.44-50. 

Declaração da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

XXI Reunião Plenária do Secretariado-Geral, 

em 16 de junho de 1972. Disponível em: 

<https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/

DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaraca

o_Estocolmo pdf . Acesso em: 5 jan. 2018. 

GERHARDT. T. E; SILVEIRA. T. E. 

Métodos de pesquisa. 1 ed. Porto Alegre, 

RS. Editora da UFRGS, 2009. Disponível 

em:< 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSeri

e/derad005.pdf> acesso em 30 mar 2018. 

 

IFMG. Instituto Federal de Minas Gerais - 

Campus São João Evangelista. Projeto 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Administração. 2017. Disponível em: < 

http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/images/arti

gos/cursos/administracao/PROJETO_PEDAG

OGIC 

_DO_CURSO_DE_ADMINISTRA%C3%87

%C3%83O_VERSAO_FINAL_31072017.pdf

> 

acesso em 10 mar 2018. 

IFMG. Instituto Federal de Minas Gerais - 

Campus São João Evangelista. Plano de 

Desenvolvimento Institucional –

IFMG. 2014 –

2018. Disponível em: < 

file:///C:/Users/FERNANDO/Downloads/reso

lucao-019-2014-anexo-pdi-2014-

2018_versao- 

final_revisado_02_07_2014.pdf> acesso em 3 

fev 2018. 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. A. 

Técnicas de pesquisa. 6. ed. revisada e 

ampliada. São Paulo: Atlas, 2007. 

LUDWICH, A. B. Elaboração de um plano 

de desenvolvimento de competências para 

corretores de imóveis com atuação no 

segmento alto padrão na cidade de 

Florianópolis. 2017. 121f. Monografia do 

curso de bacharel em Administração pelo 

Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/1

23456789/181726/TC_VERS%c3%83O%20

FINAL_PDF_5%20DEZ%202017.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y> acesso em: 15 fev 

2018. 

MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa 

científica em ciências sociais. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

NASCIMENTO, L. F. Gestão ambiental e 

sustentabilidade. Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração / 

UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2012. 148p. 

: il. 

Pearson Education do Brasil. Gestão 

Ambiental. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2011. 

 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Est
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Est
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Est
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Est


 

Anais do VI Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista/MG. 

ANAIS do VI Seminário de Integração Acadêmica 

São João Evangelista/MG 

26 a 30 de Novembro de 2018. 

53 

RESUMOS EXPANDIDOS 

POSTER 11 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REGIÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

Mateus Pereira(1,*); Ana Clara Resende Queiroz(1); Silvino Domingos Neto(1,**) 
 

1 
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, mateusp11@hotmail.com  

**
 Orientador do trabalho 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a tecnologia tem sido 

um dos avanços que pode facilitar práticas do 

dia-a-dia do professor e aluno possibilitando 

abranger novos conhecimentos através de 

pesquisas, jogos, redes sociais entre outros. 

Com a tecnologia pode-se economizar tempo 

pela simplificação das atividades particulares 

e/ou profissionais, que passam a ser 

desenvolvidas com mais rapidez e facilidade. 

Dessa forma, o professor precisa se atualizar e 

estar aberto a buscar novos horizontes, que 

facilita a socialização com novas gerações. 

Segundo Smole e Diniz (2001) 

A informática alterou sensivelmente o 

modo e a qualidade de vida em todo o 

mundo. A utilização de satélites e o 

advento da internet, rede mundial de 

informações via computador, tornaram 

a comunicação mais fácil e rápida, 

possibilitando- nos saber em tempo real 

o que ocorre de um extremo ao outro do 

planeta. Se, por um lado, o avanço 

tecnológico trouxe progressos, por outro 

exige o desenvolvimento de novas 

competências, as quais vão muito além 

do lidar com a máquina. A velocidade 

desse avanço faz com que grande parte 

dos conhecimentos adquiridos por 

alguém no início de sua vida 

profissional logo se torne ultrapassada. 

(SMOLE; DINIZ, 2001, p.175). 

Assim, no ambiente escolar, os professores 

lidam com alunos imersos em tecnologia e 

sabem que “os meios de comunicação 

informática, revistas, televisão, vídeo têm 

atualmente grande poder pedagógico visto 

que se utilizam da imagem e também 

apresentam conteúdo com agilidade e 

interatividade” (SOUZA et al., 2011, p.24/25). 

Borba e Penteado (2007) sugerem que “a 

relação entre a informática e a educação 

matemática não pode ser pensada de forma 

dicotômica, mas sim como a transformação 

da própria prática educativa”. Com isso, o uso 

das tecnologias pressupõe mudança na prática 

docente, como também da mudança de 

postura dos profissionais da educação em 

relação ao uso das mesmas.  

Com toda essa revolução, é imposta aos 

profissionais da educação a obrigação de se 

tornarem indivíduos capazes de atender às 

mais variadas exigências de conhecimentos 

tecnológicos. A inclusão da tecnologia no 

ambiente educacional tem sido um dos 

desafios presentes no contexto escolar, pois a 

tecnologia atualiza-se a todo o momento e 

está sempre presente no dia-a-dia das pessoas 

na sociedade.  Com todas essas mudanças, os 

alunos exigem dos professores competências 

e conhecimentos tecnológicos atualizados.  

Segundo Borba e Penteado (2001), 

À medida que a tecnologia informática 

se desenvolve nos deparamos com a 

necessidade de atualização de nossos 

conhecimentos sobre o conteúdo a qual 

está sendo integrada. Ao utilizar uma 

calculadora um computador, um 

professor de matemática pode se 

deparar com a necessidade de expandir 
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muito suas ideias matemática. 

(BORBA; PENTEADO, 2001, p.64).  

Conforme Almeida e Prado (2008a), por 

meio do Ministério da Educação (MEC), em 

1997 foi criado o primeiro programa de 

informática na educação pública no Brasil 

com o objetivo de fomentar a criação dos 

laboratórios de informática nas escolas 

públicas do país. 

 O laboratório de informática, como um 

ambiente dotado de equipamentos 

tecnológicos nas escolas, tem a missão de 

apoiar professores, alunos e toda a 

comunidade escolar em várias atividades tais 

como: realização de trabalhos, pesquisas, 

aulas e outras. 

 Dessa forma, nesse trabalho apresentamos 

uma pesquisa em fase de desenvolvimento, 

vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Tecnologias na Educação Matemática 

(GEPETEM
1
). Esta pesquisa aborda a 

temática da existência de Laboratório de 

Informática nas escolas públicas da região de 

São João Evangelista.  

 Trata-se de um projeto de extensão que 

tem como objetivo identificar, entre as escolas 

envolvidas na pesquisa, quais possuem 

laboratório de informática com vistas à 

integração de tecnologias digitais na prática 

pedagógica do professor de Matemática que 

atua na Educação Básica.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho valeu-se de uma pesquisa 

quantitativa aplicada nas escolas de Educação 

Básica da rede pública municipal e estadual 

do município de São João Evangelista e 

municípios vizinhos. Teve como objetivo 

identificar quais das escolas participantes da 

pesquisa possui laboratório de informática. 

Assim, foi tomado um espaço amostral de 72 

escolas, selecionadas com base nas cidades de 

origens dos pesquisadores. Essas escolas 

estão distribuídas no Município de São João 

Evangelista e mais sete cidades vizinhas. 

                                                           
1
 http://mat.sje.ifmg.edu.br/gepetem/index.php/inicio  

Para o trabalho de campo, foi elaborado 

um questionário, que em seguida foi impresso 

e entregue ao diretor ou responsável de cada 

escola para que fosse respondido pelo mesmo. 

A entrega e recolhimento do questionário 

foram realizados por pesquisadores membros 

do GEPETEM. O questionário continha 

questões abertas e fechadas, visando verificar 

o objetivo da pesquisa. 

Após o recolhimento dos questionários, as 

respostas obtidas foram transcritas para o 

questionário elaborado na plataforma do 

Google Forms. Em seguida, foi realizada a 

apuração dos dados obtidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a análise dos dados obtidos por meio 

do questionário utilizou-se a plataforma do 

Google Forms, que possibilitou eficiência e 

rapidez no processo. O questionário continha 

os dados da Escola: nome e endereço, e 

algumas perguntas. Na primeira pergunta 

temos: “Essa escola possui um Laboratório de 

Informática e/ou salas informatizadas?”, que 

possibilitou identificar se a escola possui ou 

não um laboratório de informática. Conforme 

as respostas obtidas, identificamos que das 72 

escolas participantes 53% possui e 47% não 

possuem laboratório de informática conforme 

ilustra o gráfico 1. 

 

Gráfico 4. Escolas participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

53% 

47% 

Escolas que possuem Laboratórios 

Possui

Não Possui

http://mat.sje.ifmg.edu.br/gepetem/index.php/inicio
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Pode-se observar que o número de escolas 

que ainda não possuem laboratório é alto, o 

que justifica que a educação tem muito que 

avança. 

Outra pergunta visou identificar o número 

de computadores existentes no laboratório, 

“Quantos computadores têm no Laboratório?” 

O resultado mostra que das 38 escolas que 

possuem laboratório 24% possuem menos de 

dez computadores, 52% possuem de 10 a 20 

computadores e 24% possuem de 21 a 30 

computadores, conforme o gráfico 2. 

 

Gráfico 5. Número de computadores por 

laboratório 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

Outra pergunta do questionário possibilitou 

distinguir entre as escolas que não possuem 

laboratório, quais delas possuem ao menos 

um projeto de aquisição, “Existe algum 

projeto para se ter um laboratório?”. 

Conforme as respostas dadas, observa-se que 

somente 9% possuem um projeto de aquisição 

de um laboratório, conforme mostra o gráfico 

3. 

 

Gráfico 6. Escolas que possuem um projeto 

de implantação de um laboratório 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Pode-se observar que, dentre as escolas 

que ainda não possuem, a maior parte ainda 

sequer tem um projeto de aquisição de um 

laboratório de informática.  

CONCLUSÕES 

É notório que o número de laboratórios de 

informática é muito pequeno com relação ao 

número de escolas envolvidas na pesquisa. 

Isso mostra que os nossos educadores estão 

distantes quanto ao uso das tecnologias na sua 

prática pedagógica.   

Visto que a pesquisa foi realizada em oito 

cidades com diferentes níveis sociais, 

culturais e econômicos, ainda percebemos que 

os investimentos do poder público na 

educação estão aquém do mínimo necessário 

para promover uma educação de qualidade, de 

forma que ofereça um suporte pedagógico 

adequado aos profissionais da educação, 

contribuindo com a sua formação continuada. 

Observa-se também que apesar das escolas 

brasileiras estarem ampliando 

consideravelmente o seu leque tecnológico, 

implantando laboratórios de informática, o 

uso das tecnologias na escola ainda é muito 

limitado (ALMEIDA e PRADO, 2008a). 
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INTRODUÇÃO 

Por se tratar de uma ciência viva, repleta 

de ramificações, a Matemática está presente 

em diversas áreas do conhecimento e, por 

consequência, destaca-se em vários ramos de 

pesquisa científica, inclusive no 

desenvolvimento tecnológico onde a 

Matemática Discreta se sobressai.  

A Análise Combinatória, como conteúdo 

da Matemática Discreta, é um assunto 

permeado por dúvidas e contradições a 

começar por sua definição. 

A prática de descrever maneiras para 

organizar elementos em combinações seja de 

roupas para montar um look, de números e 

letras para criar uma senha, ou até mesmo a 

quantificação de itens em uma compra, 

consiste no que chamamos de raciocínio 

combinatório. 

Jacques Bernoulli (1654 – 1705), em seu 

livro Ars Conjectandi, define Análise 

Combinatória como “a arte de enumerar todas 

as possibilidades de misturar e combinar um 

determinado número de objetos, de modo a se 

ter certeza que nenhum dos resultados 

possíveis pudesse ser perdido (Santos, 2011)”.  

Morgado (2004) generaliza o conceito de 

Análise Combinatória como sendo “a parte da 

Matemática que analisa estruturas e relações 

discretas”. Neste mesmo contexto Navarro-

Pelayo, Batanero e Godino (1996, p. 26) 

consideram que “a Análise Combinatória é 

um componente essencial da Matemática 

Discreta, e como tal, tem um papel importante 

na matemática escolar”. 

Apesar de estar presente em nosso 

cotidiano, a Análise Combinatória, quando 

tratada em sala de aula, tende a causar 

angústia e baixo rendimento. 

Por estarem interligadas, frequentemente a 

Análise Combinatória é confundida com a 

Probabilidade, ou mesmo é considerada um 

instrumento de estudo probabilístico sem mais 

funcionalidades, o que contribui neste quadro 

delicado. 

Neste contexto, a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino vem sendo 

discutida em inúmeros estudos no campo da 

Educação Matemática por sua relevância no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Sousa (2005) afirma que a Resolução de 

Problemas contribui no aprendizado ao 

“desenvolver o pensamento matemático, não 

se restringindo a exercícios rotineiros 

desinteressantes que valorizam o aprendizado 

por reprodução ou imitação (SOUSA, 2005. 

p. 3)”. 

Nesta perspectiva, o presente estudo tem 

como principal objetivo levantar dados a 

respeito da qualidade do entendimento 

proporcionado pelo ensino regular de Análise 

Combinatória no formato tradicionalmente 

usado na maioria das escolas atualmente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada com uma 

turma de 31 alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio do Curso Técnico Integrado em 

Nutrição e Dietética do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Campus 

São João Evangelista. Os estudantes haviam 
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estudado o tema Análise Combinatória no 

bimestre anterior a aplicação deste estudo.  

A partir das pesquisas feitas chegou-se a 

conclusão de que o melhor instrumento para 

adquirir os dados seria um questionário. Este 

constitui-se de duas questões: uma questão 

descritiva referente ao entendimento deles 

acerca da definição de Análise Combinatória 

e outra objetiva em formato de problema: 

 

“O senhor Luiz é um professor de Biologia 

que adora dinamizar as suas aulas. Pensando 

em suas práticas educacionais, ele 

desenvolveu uma brincadeira que consiste em 

distribuir algumas bases nitrogenadas, nem 

todas distintas, buscando mostrar aos alunos 

que é possível misturar as bases nitrogenadas, 

com o objetivo de criar novas fitas simples de 

DNA, dependendo de como as bases 

nitrogenadas foram posicionadas. As bases 

foram representadas por A (Adenina), C 

(Citosina), G (Guanina) ou T (Timina). Ao 

aplicar a brincadeira numa de suas aulas, o 

professor Luiz escolheu 5 bases nitrogenadas: 

duas A, uma C, uma G e uma T. Os alunos 

ficaram inquietos com a brincadeira, querendo 

descobrir o número de fitas possíveis que 

poderiam ser formadas com aquelas 4 bases 

nitrogenadas diferentes. Com base nessa 

inquietação dos alunos, qual é o número de 

sequências de fitas simples de DNA que 

podem ser constituídas a partir dessas 5 bases 

nitrogenadas escolhidas pelo professor?” 

SANTOS, R. H. 2011 (adaptado) 

 

O professor da turma cedeu uma aula de 

cinquenta minutos ao qual foi aplicado o 

questionário. Os estudantes resolveram a 

atividade individualmente e ao final houve 

uma breve discussão a respeito da resolução 

do problema. 

Os dados obtidos foram analisados e 

organizados para a exposição neste estudo de 

acordo com a semelhança entre as repostas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta de dados analisou-se as 

respostas sobre a definição de Análise 

Combinatória e a resolução do problema 

apresentado na intenção de selecionar 

respostas significativas para discussão. Dentre 

os 31 estudantes, apenas 3 estudantes, ou seja, 

9,67% responderam a primeira questão de 

maneira a se aproximar da definição de 

Jacques Bernoulli (1654 – 1705) que se pauta 

na capacidade de enumerar as possibilidades 

de se combinar determinado número de 

objetos. 

Sobre esta definição observa-se certa 

dificuldade dos estudantes em articular 

pensamentos e descrições. A seguir alguns 

exemplos: 

 

 

Figura 1. O que é Análise Combinatória? 

Explique. Estudante A. 

Nesta resposta é possível perceber que o 

estudante não sabe o que é Análise 

Combinatória, porém conhece os termos 

referentes ao assunto. Esta é uma realidade 

referente a diversos temas matemáticos, não 

só sobre este tema. Reflexo este da ausência 

de compreensão dos conteúdos no processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

Figura 2. Problema proposto. Estudante G. 

 

O estudante G foi o único entre os 31 

estudantes que encontrou a resposta correta do 

problema. Este utilizou de binômio e 

estruturou seu raciocínio. Porém, também foi 

o único a não responder a primeira questão 

sobre definição do que é Análise 

Combinatória. Seria muito importante que 

este tivesse as duas habilidades: resolver o 

problema e compreender o conceito. 

CONCLUSÕES 
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Ao analisar as respostas obtidas no 

questionário é possível identificar falhas 

referentes à aprendizagem dos estudantes. 

Muitos conceitos foram citados de forma 

desconexa e a Análise Combinatória foi 

confundida com Probabilidade inúmeras 

vezes. 

Os estudantes, muitas vezes, sabem 

resolver o exercício ou problema proposto, 

porém não compreende a estrutura da 

resolução, tão pouco desenvolvem o 

raciocínio combinatório. 

Os resultados obtidos demonstram uma 

aprendizagem voltada para a aplicação e 

resolução de exercícios visto que todos 

conseguiram desenvolver algum tipo de 

cálculo na questão problema, mas poucos 

estruturaram um raciocínio concreto a 

respeito do conceito de Análise Combinatória. 

 A estrutura do conhecimento adquirido 

por estes estudantes indicam um ensino feito 

para a Resolução de Problemas e não através 

desta.  

A Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino é um dos meios mais 

promissores na busca por uma aprendizagem 

matemática concreta. Utilizar desta 

metodologia como ponto de chegada e não 

como meio de ensino desfigura e empobrece 

seu uso impedindo a construção de 

conhecimento de forma crítica e concreta. 
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INTRODUÇÃO 

A compostagem de resíduos orgânicos, em 

um país com as características e dimensões do 

Brasil é de grande importância, pois é uma 

medida que atende a vários objetivos, 

podendo esses serem sanitários agindo na 

eliminação de doenças e vetores, ambientais 

quando controlamos a poluição, econômicos e 

sociais quando impactam  e movimentam a 

economia gerando empregos e por fim os 

objetivos agrícolas e silviculturais que ao 

utilizar o composto orgânico possibilitam 

práticas com custos  bem mais acessíveis 

(COMPROMISSO EMPRESARIAL PELA 

RECICLAGEM- CEMPRE, 2000).  

Quanto mais diversificados os materiais 

com os quais o composto é feito, maior será a 

variedade de nutrientes que poderá suprir. Os 

nutrientes do composto, ao contrário do que 

ocorre com os adubos sintéticos são liberados 

pausadamente.  

Para que um substrato seja considerado 

ideal no desenvolvimento da planta, deve 

oferecer retenção suficiente de água, ter o pH 

compatível com o da planta, possuir 

condutividade elétrica adequada e não deve 

apresentar elementos químicos em níveis 

tóxicos (ARAUJO et al., 2012).  

Para Poggiani e Benedetti (2000), quando 

tratamos de contaminação por alimentos, a 

aplicação de compostos a base de resíduos 

orgânicos em plantações florestais é 

vantajosa, já que os produtos finais dessas 

culturas não têm como objetivo final a 

alimentação. 

 A utilização da compostagem do resíduo 

urbano como substrato pode ser viabilizada 

através de estudos que norteiem quanto à 

quantidade certa que deve ser aplicada, uma 

vez que, com o reaproveitamento desses 

resíduos é possível contribuir para a 

propagação de diversas espécies com custo 

reduzido, além de destinar o resíduo orgânico 

coletado nas cidades introduzindo-os 

novamente na cadeia produtiva. 

A espécie P. dubium é uma espécie nativa, 

pertencente à família Fabaceae, de porte 

arbórea, conhecida como Tamboril-bravo, 

ocorrente em Florestas Estacionais 

Semideciduais. (Lorenzi, 2002; Marchiori e 

Alves, 2014) sua madeira é geralmente 

utilizada na construção civil e na marcenaria. 

Por possuir rápido crescimento, é empregada 

em projetos de reflorestamento misto, em 

áreas degradadas de preservação permanente 

e adotada no paisagismo com planta 

ornamental. A germinação das sementes 

carece de um substrato rico em matéria 

orgânica, além de apresentar bom índice de 

germinação (CARVALHO, 1994). 

Desta forma, o presente trabalho teve 

intuito de avaliar o comportamento de mudas 

de P. dubium em diferentes concentrações de 

composto orgânico de resíduo urbano nos 

substratos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

mailto:aparecidasardinha@hotmail.com
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A espécie P. dubium (Tamboril bravo) foi 

escolhida por se enquadrar a necessidade da 

produção de mudas de arborização urbana. 

As sementes foram obtidas no viveiro de 

produção de mudas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais – Campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). Posteriormente, foram 

acondicionados em sacos de papel Kraft e 

conduzidos ao Laboratório de Sementes do 

(IFMG/SJE) para triagem. Esta foi realizada 

manualmente, descartando as sementes que 

não estavam viáveis. 

Após a triagem as sementes passaram por 

uma desinfestação com hipoclorito de sódio 

(NaClO), com 2,0 % de cloro ativo, a 5,0 % 

durante três minutos, depois foram lavadas 

com água destilada e colocadas para secar 

durante dez minutos sobre papel toalha. 

O trabalho foi realizado na casa de sombra 

com tela de sombreamento de monofilamento, 

malha para 50,0 % de sombra, do Viveiro de 

Mudas do (IFMG/SJE). Foi adotado 

delineamento experimental inteiramente 

casualizado com cinco repetições e cinco 

concentrações (v/v). Os substratos foram 

compostos com diferentes proporções de solo 

e composto orgânico sendo: T1: 0,0 % 

composto orgânico e 100 % de solo; T2: 

25,0 % de composto orgânico e 75,0 % de 

solo; T3: 50,0 % de composto orgânico e 

50,0 % de solo; T4: 75,0 % de composto 

orgânico e 25,0 % de solo e T5: 100 % de 

composto orgânico). A unidade experimental 

foi constituída por 25 sementes. 

Para quebrar a dormência natural das 

sementes e acelerar a germinação foi feita a 

escarificação mecânica que é a abrasão das 

sementes sobre uma lixa, para facilitar a 

absorção de água. 

Foi realizado enriquecimento dos 

substratos e cada tratamento recebeu 7 g.L
-1

 

de formulado de liberação controlada 

Osmocote ® (15-9-12), conforme 

recomendação de adubação para produção de 

espécies florestais nativas. 

A semeadura foi realizada sobre a 

superfície da mistura de substrato, distribuída 

em tubetes cilíndricos de polietileno com 

estrias laterais no interior e com abertura no 

fundo. As avaliações foram realizadas 

diariamente até a contagem final, registrando 

número de sementes embebidas, germinadas e 

partes aéreas emitidas.  

As sementes que emitiram radícula 

superior a 1,0 cm de comprimento foram 

consideradas germinadas e aquelas não 

embebidas, mortas ou dormentes. A altura da 

parte aérea (H) determinada a partir do nível 

do substrato até a inserção da última folha, 

com auxílio de uma régua graduada, expresso 

em centímetros. O diâmetro do coleto (D) foi 

medido na altura do coleto da planta, com 

auxílio de um paquímetro digital de precisão 

1/10 mm.  As avaliações foram realizadas aos 

30, 60 e 90 dias após semeadura (DAS). 

Posteriormente, para a mensuração da 

massa seca radicular (MSR) e a massa seca da 

parte aérea (MSPA), as plantas foram 

colhidas e subdivididas em raízes e parte 

aérea. As raízes foram lavadas em água 

corrente em peneiras e, em seguida, 

acondicionadas separadamente em sacos de 

papel e colocadas a secar em estufa com 

circulação forçada de ar, a 65°C até que se 

atingir massa constante, pesadas, em balança 

analítica com precisão de 0,01 g para 

determinação da matéria seca. 

As análises químicas foliares e análises 

químicas do composto orgânico utilizado 

foram realizadas no Laboratório de análise 

foliar da Universidade Federal de Lavras- 

UFLA, adotando metodologia descrita por 

Malavolta et al, (1997), onde determinaram-

se os macronutrientes disponíveis N P, K, S, 

Ca e Mg e micronutrientes B, Cu, Fe, Mn e 

Zn, nas amostras. 

Para a realização das análises do composto 

foram separados cerca de 1 litro do substrato a 

serem utilizados nos tratamentos. Para as 

análises foliares separou-se por tratamentos e 
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acondicionadas em sacos de papel após a 

secagem em estufa e enviadas ao laboratório 

para análise, devidamente identificadas. 

Calculou-se a massa seca total (MST): 

expresso em g planta, obtida por meio da 

soma da MSPA e MSR. 

Após a última contagem, foram tomados a 

altura e o diâmetro do coleto de todas as 

plântulas obtidas. Dados que não 

apresentaram normalidade segundo teste de 

Lilliefors e homogeneidade por Cochran 

foram transformados conforme critérios 

descritos por (BANZATTO; KRONKA , 

2006).  

Os dados foram submetidos ao teste t e 

Tukey e, em caso de significância estatística, 

regressão linear quadrática pelo método dos 

mínimos quadrados ordinários (MQO) 

utilizando o procedimento iterativo 

Levenberg-Marquardt. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a análise química do composto 

orgânico, os resultados das concentrações de 

macronutrienres encontrados no composto 

apresentam valores médios de N, P, K, Ca, 

Mg e S (22.700 mg/kg, 16.100 mg/kg, 13.100 

mg/kg, 50.600 mg/kg, 6.800 mg/kg e 6.300 

mg/kg), respectivamente.  

Os valores dos nutrientes variam muito de 

acordo com a composição de cada composto, 

segundo bibliografia pesquisada, porém 

quando confrontados os resultados 

encontrados nesse experimento com os 

encontrados por Massukado (2008), que 

estudando composto de resíduos orgânicos 

segregados na fonte e resíduos de poda e 

capina encontrou resultados bem inferiores 

para Mg (2.200 mg/kg), Ca (26.500 mg/kg), 

K (11.000 mg/kg) e P (4.500 mg/kg). O teor 

de Nitrogênio encontrado no composto se 

mostra satisfatório uma vez que foi 

encontrado 2% e a Instrução Normativa (IN 

25/2009) estipula no mínimo 0,5% de N total.  

Para os micronutrientes encontrou-se para 

B, Cu, Mn, Zn e Fe os valores de 18,10 

mg/kg, 383,71 mg/kg, 462,56 mg/kg, 296,35 

mg/kg e 1.506,86 mg/kg respectivamente. 

Quando comparamos esses resultados com os 

resultados encontrados por Franco- Otero et al 

(2012) que estudando compostos produzido a 

partir de RSU, encontrou Zn 291,0 mg/kg), 

Mn (143 mg/kg) e Cu (83 mg/kg) inferiores, 

no entanto o valor encontrado para o F foi 

muito superior (8.065,0mg/kg). 

A Instrução Normativa 25/2009 que trata 

de fertilizantes orgânicos, não cita valores 

específicos exceto para C e N, quanto aos 

teores de macro e micronutrientes analisados 

nesse experimento determinando apenas que 

estes devem ser “conforme declarado”. 

Tabela 1: Teores de macro e 

micronutrientes encontrados no composto 

orgânico. 

 

O Peltophorium dubium apresentou teores 

de N considerados dentro do intervalo 

adequado (entre médio e alto) em todos os 

Macronutrientes 

Tratame

nto 

g/kg 

 N P K Ca 
M

g 
S 

1 ( 0%) 20 1,7 12,5 2,5 1,6 2,4 

2 (25%) 19,1 1,4 14,5 6,9 1,9 2,6 

3 (50%) 20 1,8 15,1 7,1 2,2 2,8 

4 (75%) 20,4 1,7 13,5 5,4 2,1 2,4 

5 

(100%) 
20,8 1,9 16 5,7 2,5 2,5 

Micronutrientes 

Tratame

nto 

mg / kg 

 B Cu Mn  Zn  Fe 

1 ( 0%) 
24,9

4 
11,47 

85,6

1 
31,93 417,85 

2 (25%) 
27,5

6 
6,33 26,2 13,27 247,09 

3 (50%) 
27,8

5 
5,14 26,2 17,18 234,61 

4 (75%) 
24,9

4 
4,08 

17,2

3 
12,14 250,25 

5 

(100%) 

26,5

4 
10,38 

36,2

6 
17,71 853,81 
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tratamentos, quando comparado a outros 

trabalhos como acima de 18 g/kg 

corroborando os resultados de Silveira et al 

(2005), mostrando não ocorrer deficiência 

desse nutriente que segundo Larcher (2000), 

apresentou resultados de intervalo geral desse 

nutriente na planta variando de 15 a 25 g/kg, 

o tratamento com 100% de composto 

orgânico mostrou os maiores índices de 

Nitrogênio, fato ligado a maior quantidade de 

matéria orgânica no mesmo.   

Para o fósforo foram encontrados índices 

considerados normais, pois estão dentro da 

média entre 1,4 g/kg e 1,9 g/kg, resultado 

semelhante ao de Brun 2012.  Para K os 

tratamentos 1, 2, 3, e 4 apresentaram 

teores foliares dentro da faixa entre 12 e 

15g/kg, somente o tratamento 5 apresentou 

valor mais alto, esse resultado pode estar 

ligado   ao fato de esse tratamento ter 100% 

de composto orgânico. Ao analisar a 

composição química na massa seca foliar de 

tamboril encontrou resultado de 1,6 g/kg 

estando na faixa ideal para a espécie, de 

acordo com Sociedade Brasileira de Ciência 

do Solo- Comissão de Química e Fertilidade 

do Solo SBCS- CQFS (2004) os valores de K 

para espécies florestais como eucalipto e 

Araucária as faixas de K variam 6 e 15 g/ kg. 

Epstein e Bloom (2004), relataram um 

valor de referência igual a 5 g /kg para o Ca 

na matéria seca de plantas, o maior valor 

constatado nesse experimento foi de 7,1 g/kg 

no tratamento 3 com concentração de 50 % 

composto 50 % terra de barranco e o menor 

na testemunha com 100% terra de barranco. 

Os teores de Ca também podem estar 

relacionados com a disponibilidade de outros 

nutrientes como N, P e K, os quais 

apresentaram níveis considerados satisfatórios 

no solo, e este fator pode influenciar 

positivamente a absorção de Ca pelas 

espécies. 

Os tratamentos apresentaram valores de 

Mg entre 1,6 g/kg 2,5 g/kg, valores 

semelhantes aos encontrados por 

Epstein e Bloom (2004), que 

apresentaram como referência para teor de M

g na matéria seca de plantas um valor igual a 

2 g/kg. 

Os valores encontrados para S variam de 

2,4 g/kg a 2,8 g/kg, mostrando-se altos em 

todos os tratamentos, ao compararmos com os 

resultados impostos como referência por 

SBCS-CQFS (2004) que citam como ideais 

intervalos entre 1 a 2 em plantas e Brun 

(2012) que em estudo sobre avaliação 

nutricional de espécies nativas encontrou 

valor de 1, 4 g/kg para o tamboril. A ordem 

geral encontrada para os teores de 

macronutrientes analisados distribuiu-se em 

N>K>Ca>S>Mg>P. 

Os teores de boro para todas as 

concentrações de composto se mostraram 

satisfatórias variando entre 24,9 Mg/ Kg a 

27,5 Mg/ Kg, mostrando que nenhum dos 

tratamentos foi deficiente em boro 

corroborando com os parâmetros 

estabelecidos pela SBCS-CQFS (2004) que 

afirma que os teores de B adequados em 

tecidos vegetais ficam em torno de 20 Mg/ 

Kg. 

Para o cobre notou-se que os valores 

elevados foram de 11,47 Mg/ Kg e 10,38 Mg/ 

Kg no tratamento 1 e 5 respectivamente, e os 

demais tratamentos se enquadraram no valor 

indicado como adequado por Silveira et al 

(2005) que afirmou que os valores de cobre 

ideal em plantas variam de 2 a 10 Mg/ Kg. 

 Analisando os teores de Mn nos 

tratamentos, constatou-se que todos os 

tratamentos apresentaram deficiência quanto 

ao nutriente, pois segundo Silveira et al, 

(2005) os valores considerados ideais são 

acima de 100 Mg/ Kg e nenhum tratamento 

atingiu esse valor esse fato pode estar 

relacionado ao pH do composto. 

 Quanto ao Zinco foram encontrados 

valores entre 12,14 Mg/ Kg a 31,93 Mg/ Kg, 

valores que se enquadram como ideais por 

Silveira et al, 2005 que estudando o tecido 

foliar de diferentes Eucalyptus sp estabeleceu 

como ideal 12 mg/kg a 50 mg/kg. 
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 De acordo com a literatura, o Fe tem 

variabilidade de teores entre espécies, os 

valores encontrados foram elevados em todos 

os tratamentos variando de 234,61 m.g/kg a 

853,81 m.g/kg resultados semelhantes foram 

encontrados por Brun 2012 que estudando a 

Parapiptadenia rigida encontrou teor de 

450,30 m.g/kg, indicando uma possível 

situação de captação de ferro assim como no 

tamboril.  

Para a altura o melhor resultado 

encontrado foi no tratamento 5 onde a 

concentração de substrato era de 100% de 

composto orgânico, acompanhado pelo 

tratamento 4 (75%), o único tratamento em 

que não houve resposta significativa foi o 

tratamento com 0% de composto orgânico 

(testemunha). Dados encontrados por 

Nóbrega et al., (2008b) constaram aumento da 

parte aérea das mudas de Enterolobium 

contortisiliquum a medida que se aumentava 

os teores de composto orgânico. 

A resposta da altura aos 90 dias pode ser 

analisada na tabela 2. 

Tabela 2: Valores médios de altura para o 

tamboril analisado aos 90 dias, submetidas 

aos cinco tratamentos.  

*Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre si estatisticamente 

 

Ao analisarmos diâmetro do Peltophorum 

dubium, constatou-se que os resultados 

também seguiram um crescente nos 

tratamentos, à medida que a concentração de 

composto foi elevada os resultados se 

mostraram mais altos, esses resultados 

corroboram com Nóbrega et al., (2008) que 

trabalhando com a espécie Enterolobium 

contortisiliquum observaram que o diâmetro 

do coleto, apresentou resultados significativos 

com relação a adição composto, obtendo 

resultados suficientes, ou seja, quando se 

aumentava as doses composto até a proporção 

de 80:20 solo, estes proporcionavam um 

aumento no diâmetro das plantas. Os valores 

podem ser analisados na tabela a seguir: 

Tabela 3: Valores médios de diâmetro 

para tamboril analisado aos 90 dias, 

submetidas aos cinco tratamentos. 

*Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre si estatisticamente 

 

Em relação à massa seca da parte aérea, os 

resultados acompanharam a tendência da 

altura, em que onde foi adicionado maior 

quantidade de composto orgânico resultaram 

em maiores médias de massa, para a 

característica matéria seca da parte aérea e de 

raiz. De acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4: Valores médios de massa seca 

de raiz (MSR) e massa seca parte aérea para 

tamboril analisadas aos 90 dias, submetidas 

aos cinco tratamentos.  

Teste Tukey para a FV TRAT 

Tratamentos Médias  

T1 16.82 ab 

T2 27.55 abc 

T3 28.78 abc 

T4 29.86 bc 

T5 33.40 c 

Teste Tukey para a FV TRAT 

Tratamentos Médias 

T16 3.516000 a 

T17 5.075000 ab 

T18 5.552000 ab 

T19 5.970000 ab 

T20 5.982000 ab 

Massa seca de raiz 

Tratamentos Médias 

T1 0.6856 a 

T2 1.3300 ab 

T3 1.3458 bc 

T4 1.7798  c 

T5 1.3404 bc 
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 *Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre si estatisticamente 

 

Pode-se inferir que a presença de composto 

no substrato foi importante no 

desenvolvimento das plantas, tanto em raiz 

quanto em parte aérea. Corroborando com os 

resultados do presente estudo, Nóbrega et al., 

(2008a; 2008b) demonstrou com suas 

pesquisas que para a produção de mudas de 

Anadenanthera peregrina e Sesbania virgata 

e de Enterolobium contortisiliquum 

respectivamente, a adição do composto 

proporcionou aumento na matéria seca total 

em relação aos tratamentos sem utilização de 

composto, indicando que o mesmo melhorou 

a fertilidade dos substratos proporcionando 

aumento na produção de matéria seca das 

mudas. 

CONCLUSÕES 

O substrato formulado com 75% e 100% 

de composto orgânico, promoveu maior 

crescimento para todas as características 

analisadas e mostrou-se mais eficiente, sendo, 

portanto, o mais recomendado para o 

crescimento inicial de Peltophorum dubium, 

não apresentando toxicidade mesmo em 

maiores concentrações de composto orgânico. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

POSTER 14 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de conservação das florestas 

tropicais e a forte demanda social e científica 

pela recuperação de áreas degradadas são 

urgentes e se constitui em premissa básica 

(SARMENTO, VILLELA, 2010). 

Uma característica comum às sementes de 

espécies florestais é a dormência, que passa a 

ser um transtorno quando em plantios 

seminais para a produção de mudas. Dessa 

forma, estudos de métodos eficientes para 

eliminar a dormência nas sementes e acelerar 

o processo de germinação se fazem 

importantes e necessários (BORGES et al, 

1982).  

Delonix regia (Bojerex Hook.) Raf. é 

conhecida popularmente como flamboyant. A 

espécie está inserida na família Fabaceae e 

tem sido utilizada na arborização de praças e 

ruas brasileiras (LUCENA et al., 2006).  

Em sementes da família Fabaceae, o tipo 

mais comum de dormência é a causada pela 

impermeabilidade do tegumento à água 

(POPINIGIS, 1985), sendo métodos 

comumente utilizados a escarificação 

química, escarificação mecânica e imersão em 

água (FOWLER e BIANCHETTI, 2000).  

Outro parâmetro que pode estar envolvido 

na germinação e desenvolvimento das 

sementes é o substrato utilizado. Este é 

fundamental para germinação, uma vez que 

servem como base onde as plântulas irão  se 

lançar e firmar suas raízes, assim como serve 

de fonte de nutrientes para as mesmas 

(MELO, BORTOLOZZO E VARGAS, 

2013). Cada tipo de substrato apresenta 

características peculiares de aeração, 

estrutura, capacidade de retenção de água 

dentre outras. Diferenças nessas 

características podem favorecer ou prejudicar 

a germinação das sementes (JÚNIOR et al., 

2006).  Para Kampf (2000), o substrato deve 

ser suficientemente poroso e ao mesmo 

tempo, dotado de boa capacidade de retenção 

de água, a fim de permitir trocas gasosas e 

favorecer a respiração das raízes, bem como o 

aporte de nutrientes pelas mesmas.  

Assim como o substrato, o tipo de 

recipiente também pode influenciar tanto na 

germinação como no desenvolvimento das 

sementes.  Este deve permitir boa drenagem, 

evitando-se a acumulação de água no fundo, o 

que causa o apodrecimento das sementes 

(FOWLER e BIANCHETTI, 2000). Segundo 

Lisboa et al. (2012), a escolha correta do 

recipiente propicia a contenção adequada de 

substrato e água para nutrição e suporte ao 

crescimento das mudas, auxilia na proteção 

das raízes contra a desidratação e danos 

mecânicos, assim como no desenvolvimento 

adequado do sistema radicular e, por 

consequência, da parte aérea das mudas. 

Segundo esses autores, o recipiente correto 

possibilita ainda o aumento na taxa de 

sobrevivência e crescimento inicial no campo.   

Usualmente, para produção de mudas em 

sacolas plásticas, utiliza-se uma mistura de 

solo com matéria orgânica decomposta e 

adubo químico. Em tubetes, geralmente é 
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utilizada a vermiculita com adubação química 

através da irrigação (FLORIANO, 2004). 

Dentro deste contexto, objetiva-se através 

deste trabalho, avaliar o método de superação 

de dormência, o substrato e o recipiente que 

proporcionem melhor índice germinativo e 

estabelecimento das plântulas de Flamboyant 

(Delonix regia).  

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório 

de Sementes e 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 é classificado 

como CWA – inverno seco e verão chuvoso, 

com temperatura média máxima anual de 26,1 

ºC e média mínima anual de 15 ºC. O índice 

médio pluviométrico anual é de 1.081 mm 

(CORREIA et al., 2013). 

O experimento foi dividido em duas 

etapas. A primeira delas foi realizada em 

laboratório onde foi efetuado um Teste de 

Germinação para que fossem avaliados os 

métodos de quebra de dormência. Com base 

nos resultados do método mais eficiente para 

a quebra da dormência tegumentar da espécie 

em estudo, a segunda etapa consistiu na 

produção das mudas em casa de vegetação, 

avaliando diferentes substratos e recipientes. 

Durante a segunda etapa foram realizadas 

análises de crescimento das plântulas. No 

final do experimento procedeu-se a coleta e 

tabulação dos dados e análise estatística. 

As sementes utilizadas no trabalho foram 

doadas pela Universidade Federal de Lavras - 

UFLA. Foram selecionadas aleatoriamente 

130 sementes sadias e livres de injúrias da 

espécie.  

Na primeira etapa, as sementes foram 

submetidas aos seguintes tratamentos de 

quebra de dormência: Escarificação Mecânica 

(EM), Escarificação Química (EQ) e Imersão 

em Água (IA), e Testemunha (T), onde as 

sementes não passaram por nenhum 

tratamento. 

O tratamento de escarificação foi realizado 

com emprego de uma tesoura de poda para as 

sementes de Delonix regia. Para a 

escarificação química, as sementes foram 

imersas em ácido sulfúrico concentrado (PA) 

por 3 minutos e posteriormente lavadas em 

água corrente. E no tratamento de imersão em 

água quente, as sementes foram inseridas em 

água quente a 80 ºC, e deixadas em repouso 

fora do aquecimento por 24 horas à 

temperatura de 25 ºC (FOWLER e 

BIANCHETTI, 2000).  

Após a aplicação dos tratamentos, as 

sementes foram tratadas com o fungicida 

sistêmico Cercobin em uma concentração de 

0,5% (p/v).  

Para o teste de germinação, utilizou-se 

papel germitest. As sementes foram 

acondicionadas em caixas Gerbox que foram 

higienizadas com solução de hipoclorito de 

sódio a 2% e forradas com 3 folhas de papel 

Germitex esterilizados em estufa. Os papéis 

foram umedecidos com água destilada na 

proporção de três vezes o peso do papel seco. 

Posteriormente, foram colocadas para 

germinar em BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), fotoperíodo ajustado de 12 horas e 

temperatura de 25°C (SANTOS et al., 2016). 

Aos 30 Dias Após a Semeadura (DAS) foi 

determinado o rendimento percentual de 

germinação. 

Foram utilizadas seis repetições com 36 

sementes por tratamento para a espécie. O 

delineamento experimental adotado foi o 

Inteiramente Casualizado (DIC). Os dados 

obtidos foram submetidos à análise estatística.  

 Na segunda etapa realizou-se um teste de 

germinação avaliando diferentes substratos de 

compostagem produzidos pela Floreste Jr – 

Consultoria Florestal IFMG/SJE, e dois tipos 

de recipientes. 

Os tratamentos foram então definidos 

como: T1 (tubete com substrato 1); T2 (tubete 

com substrato 2); T3 (saco com substrato 1) e 

T4 (saco com substrato 2). 
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O substrato 1 (S1) foi formulado com 

palha de feijão, esterco bovino, silagem, 

bagaço de cana e esterco de galinha 

(1:2:1:1:0,33). O substrato 2 (S2) foi 

formulado com palha de feijão, esterco de 

galinha, silagem e bagaço de cana 

(1:3:1,5:1,5). Os recipientes testados foram 

sacos de plástico de polipropileno perfurados 

(12 x 12cm) e tubetes de polietileno de 290 

cm³.  

Os saquinhos e os tubetes foram 

preenchidos com os substratos e sementes e 

alocados em bandejas de polipropileno tipo 

caixa e plana, com 48 e 56 células 

respectivamente, que foram dispostas em casa 

de vegetação com tela de sombreamento de 

50%, sob irrigação por nebulização 

intermitente (SANTOS et al., 2016). 

O número de sementes germinadas foi 

avaliado diariamente, sempre no mesmo 

horário, adotando-se como critério a 

emergência dos cotilédones com o 

consequente surgimento do hipocótilo. Aos 

30 dias após a semeadura (DAS) foram 

avaliados os mesmos parâmetros utilizados no 

laboratório na primeira etapa. 

Foram feitas mensurações de diâmetro do 

coleto e número de folhas. O diâmetro do 

coleto foi obtido com o auxílio de um 

paquímetro digital. As medições foram feitas 

de 7 em 7 dias por um período de 30 dias. O 

número de folhas totalmente expandidas foi 

contado em dias alternados também por um 

período de 30 dias. 

O experimento foi conduzido em 

Delineamento em Blocos Casualizados 

(DBC) com 4 repetições compostas por 5 

plantas. Ao fim da coleta e tabulação dos 

dados, se deu início à descrição e tratamento 

dos dados computados utilizando-se de 

análise de variância pelo teste de Tukey à 5% 

de probabilidade com o auxílio do software 

SISVAR.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa, as sementes que não 

receberam nenhum tratamento de quebra de 

dormência, as que foram submetidas à 

escarificação química e as que foram imersas 

em água quente por 24 horas, não 

germinaram. Isso pode ter ocorrido em função 

da espessura do tegumento das sementes e da 

capacidade de corrosão do ácido sulfúrico e 

embebição de água. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Câmara et. al (2015).  

Dessa forma, o método de superação de 

dormência mais eficiente para Delonix regia 

foi o de escarificação mecânica. Resultados 

semelhantes para a espécie foram também 

encontrados por Bolognez et. al (2015).  

Quanto aos recipientes e substratos 

testados não houve diferença significativa 

entre os tratamentos para o diâmetro do 

coleto, conforme visto na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Diâmetro do coleto em teste de 

substratos e recipientes. 

Tratamentos Médias  Tukey  

3 2,3200 a1 

4 2,9250 a1 

1 2,9450 a1 

2 3,0025 a1 

CV (%) = 10.93; Média Geral: 3.52375 Teste 

Tukey à 5%. 

 

Os tratamentos 1 (tubete com substrato 1) e 

4 (saco com substrato 2) proporcionaram 

maiores médias no número de folhas, sendo 

estes estatisticamente iguais, conforme 

analisado na Tabela 2.  

 

Tabela 2- Número de folhas em teste de 

substratos e recipientes.  

Tratamentos Médias  Tukey  

3 2,3750 a1 

2 2,6875 a1 

4 4,4375 a2 

1 4,5950 a2 

CV (%) = 10.93; Média Geral: 3.52375 Teste 

Tukey à 5%.  

CONCLUSÕES 
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O melhor método para quebra de 

dormência de Delonix regia foi o de 

Escarificação Mecânica.  

Os tratamento 1 (tubete com substrato 

1) e 4 (saco com substrato 2) proporcionaram 

maior número de folhas para a espécie e não 

houve influência dos tratamentos no diâmetro 

do coleto das plântulas.  

Levando-se em consideração a 

praticidade na operação de plantio e menor 

quantidade de substrato demandada, 

recomenda-se para a produção de mudas de 

Flamboyant, a semeadura em tubetes 

utilizando o substrato 1, empregando o 

método de escarificação mecânica para 

superação da dormência das sementes.  
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INTRODUÇÃO 

A dormência é um mecanismo que 

distribui a germinação no tempo para 

favorecer e garantir a sobrevivência das 

espécies (CARVALHO e NAKAGAWA, 

2000). Por outro lado, a dormência é, 

frequentemente, prejudicial às atividades de 

viveiro onde se deseja que grandes 

quantidades de sementes germinem em curto 

espaço de tempo, permitindo a produção de 

mudas uniformes.  

Para Zaidan e Barbedo (2004), a 

importância de diferentes graus de dormência 

está em evitar uma germinação rápida e 

uniforme de todas as sementes produzidas em 

um determinado momento, podendo ocorrer 

competição entre plântulas ou a morte de 

todas elas imediatamente após sua 

emergência, em caso de mudança drástica das 

condições ambientais. 

Os diversos métodos usados para superar a 

impermeabilidade do tegumento baseiam-se 

no fato de dissolver a camada cuticular cerosa 

ou formar estrias no tegumento das sementes. 

Pois a ruptura deste é imediatamente seguida 

de embebição e início do processo 

germinativo. 

Não existem ainda, nas Regras para 

Análise de Sementes, recomendações e 

informações para a realização de teste de 

germinação para espécies 

Brasileiras, entre elas a Peltophorum dubium, 

havendo a necessidade de estudos sobre as 

mesmas. 

A Peltophorum dubium (canafístula) é uma 

árvore muito abundante e frequente nas matas 

da Bacia do Rio Paraná, sendo empregada em 

construções civis e navais, pisos, parquets, 

carrocerias, móveis entre outros usos pertence 

à família das leguminosas, apresenta sementes 

com dormência devido a impermeabilidade do 

tegumento a água. Esse tipo de dormência 

apresenta como desvantagens a 

desuniformidade de germinação e problemas 

de avaliação da qualidade da semente (REITZ 

e KLEIN, 1978). 

O objetivo deste trabalho foi verificar a 

resposta das sementes de Peltophorum 

dubium (canafístula) submetidas a dois 

métodos de quebra de dormência.   

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Sementes do Instituto Federal 

de Minas Gerais, campus São João 

Evangelista.  

Utilizou-se para superar a 

impermeabilidade do tegumento das sementes 

de Peltophorum dubium os métodos de 

escarificação mecânica, e imersão em água 

quente. Para cada tratamento, foram utilizadas 

quatro repetições de 50 sementes cada. 
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A escarificação mecânica consistiu em 

lixar o lado pontiagudo das sementes em lixa 

número 80. Posteriormente as sementes foram 

desinfestadas, as quais foram imensas em uma 

solução de álcool 70% (v/v) por um minuto, 

posteriormente em solução de água sanitária 

comercial a 10% (v/v) por dois minutos, e 

logo após lavadas em água destilada.  

Antes de implantar o teste de germinação 

as sementes foram tratadas em solução de 

fungicida (Cercobim) a 0,05% (p/v) por três 

minutos.  

Já o tratamento de imersão em água 

consistiu em primeiro realizar a desinfestação 

em solução de álcool e hipoclorito, e o 

tratamento com antifúngico como descritos 

anteriormente. Após estas etapas, as sementes 

foram imersas em água a 90 °C por 10 

minutos. 

Após os tratamentos de quebra de 

dormência, as sementes foram distribuídas 

sobre duas folhas de papel filtro, cobertas 

com mais uma folha e umedecidas em um 

volume de três vezes o peso do substrato. Por 

fim enrolou-se cada repetição, as quais foram 

colocadas em sacos plásticos e levadas à 

câmara de germinação B.O.D. a 25 ºC, com 

fotoperíodo de duração de 12 horas. 

A contagem e o acompanhamento da 

germinação das sementes foram feitas 

diariamente, sempre no mesmo horário, 

adotando-se como critério para considerar 

como germinada a protrusão da radícula. Aos 

14 dias após a semeadura (DAS) foi 

quantificada a Percentagem de sementes que 

emergiram. 

Os dados foram analisados pelo software 

SISVAR (FERREIRA, 1998), em que se 

considerou delineamento inteiramente 

casualizado, e aplicado o teste Tukey para 

verificar a diferença entre os tratamentos, com 

5% de significância.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios de Germinação das 

sementes para os tratamentos testados e 

testemunha estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios de Germinação 

(%) das sementes de Peltophorum dubium aos 

diferentes tratamentos.  

 

Tratamentos Germinação (%) 

Testemunha 71,25 b 

Água quente 3,00 c 

Escarificação 

Mecânica 

97,00 a 

Letras diferentes: Médias estatisticamente 

diferentes ao Teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Nota-se que os tratamentos diferiram 

estatisticamente entre si. Sendo que o método 

de escarificação mecânica foi o obteve maior 

êxito no processo de germinação, o qual 

promoveu um ganho de 25,75% com relação 

a testemunha, seguido da testemunha (que não 

passou por nenhum pré tratamento) e por fim 

o método de imersão em água. 

Segundo Nassif et al. 1998, embebição é 

essencialmente um processo físico 

relacionado às características de 

permeabilidade do tegumento e das 

propriedades dos colóides que constituem as 

sementes, cuja hidratação é uma de suas 

primeiras consequências. Neste contexto 

Oliveira et al., 2008, recomendaram para 

superar a dormência das sementes de 

canafístula; a imersão das sementes em água 

quente, no princípio de dissolver a camada 

cuticular, por esta apresentar uma dormência 

tegumentar. 

Já a imersão em água quente neste estudo, 

não resultou em resposta positiva. 

Provavelmente o tempo de imersão não foi o 

suficiente para romper a barreira mecânica do 

tegumento, pois Salerno et al., 1996 

obtiveram resultados positivos com a imersão 

das sementes em água quente por 18 horas, ou 

o excesso de água no inicio do processo de 

inibição promoveu a formação de colóides 

que dificultou a embebição. 

A escarificação mecânica promoveu 

também uma menor quantidade de plântulas 
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anormais, que foi de 13,6%, enquanto que 

para a testemunha essa quantidade foi de 

42,9%. 

A Figura 1 a seguir corresponde um 

gráfico do comportamento diário da 

germinação das sementes de Peltophorum 

dubium submetidas aos tratamentos de 

imersão em água, escarificação mecânica e a 

testemunha. 

 

 

Figura 1. Porcentagem de germinação das 

sementes submetidas aos tratamentos e a 

testemunha. 

Durante as observações ocorridas ao 

décimo quarto dia fica bem evidente que o 

método de escarificação mecânica em lixa, foi 

mais eficiente que a testemunha e a imersão 

em água quente.  

Segundo Oliveira et al., 2008, a duração do 

teste de germinação de sementes de 

canafístula a 30 °C em rolo de papel pode ser 

de dez dias, sendo que a primeira contagem 

pode ser realizada no 4° dia após a instalação 

do teste, o que foi encontrado neste trabalho 

com o início da germinação das sementes 

submetidas a escarificação mecânica. 

 

CONCLUSÕES 

O método de quebra de dormência mais 

eficiente para a espécie Peltophorum dubium 

(Canafístula), nas condições empregadas 

neste trabalho foi o método de escarificação 

mecânica, o qual consiste em um método 

simples e barato e muito empregado em 

sementes de espécies florestais, 

principalmente das espécies da família das 

Fabaceaes. 
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INTRODUÇÃO 

As folhas são órgãos fotossinteticamente 

ativos que convertem a energia luminosa em 

energia química, essencial para sobrevivência, 

estabelecimento e crescimento vegetal 

(FREITAS et al., 2013). O conhecimento da 

quantidade de biomassa alocada em folhas é 

indispensável para melhor tomada de decisões 

silviculturais, principalmente, no que se refere 

às práticas que visam à manutenção da 

produtividade (BINKLEY et al., 2010; 

ABREU et al., 2016). Informações de 

biomassa subsidiam pesquisas de rotina e 

científicas sobre a ciclagem de nutrientes, 

fixação de carbono e produção madeireira 

e/ou não madeireira (BEHLING, 2014). 

As medições do diâmetro à altura do peito 

e da altura são mais rápidas e menos 

laboriosas quando comparadas com as de 

quantificação da biomassa de componentes 

arbóreos (CAMPOS e LEITE, 2017). Uma 

alternativa para o estabelecimento de relações 

funcionais da massa verde de folhas com 

variáveis dendrométricas, tradicionalmente 

obtidas em inventários florestais, é a 

modelagem por regressão. 

A análise de regressão é uma ferramenta 

estatística usada para a construção de 

equações a partir de modelos matemáticos 

(ABREU et al., 2016). Diversos modelos 

lineares já foram utilizados com sucesso para 

a modelagem volumétrica e de biomassa 

florestal, como Schumacher e Hall, Hohenadl 

e Krenn, Spurr, Kopezky-Gehrhardt e Brenac 

(CAMPOS e LEITE, 2017). Entretanto, ainda, 

são poucos os trabalhos que contemplam a 

modelagem da massa verde de folhas em 

plantios superadensados de eucalipto. 

O objetivo foi avaliar modelos de 

regressão para a estimativa da massa verde de 

folhas de eucalipto em espaçamentos 

superadensados. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido a 18º32’52,55” de 

latitude Sul e 42º45’36,16” de longitude 

Oeste (SIRGAS2000), em área do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais, campus de São João 

Evangelista. O clima da região é temperado 

chuvoso-mesotérmico e classificado como 

Cwa pelo sistema de Köppen (KÖPPEN, 

1936), com inverno seco e verão chuvoso. A 

precipitação média anual é de 1.360 mm e a 

temperatura média anual de 19,1 °C (INMET, 

2018). 

O experimento foi instalado em maio de 

2012 utilizando-se um híbrido de Eucalyptus 

grandis Hill ex Maiden x E. urophylla S. T. 

Blake sobre Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico com o horizonte A proeminente, 

textura arenosa, relevo plano e a 710 m de 

altitude. 

Foram estabelecidas seis parcelas 

experimentais; três parcelas sob espaçamento 

3,0 x 1,0 m e o restante, 3,0 x 1,5 m. Cada 

parcela foi definida por quatro linhas de 



 
 
 
 
 

77 
Anais do VI Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista/MG 

ANAIS do VI Seminário de Integração Acadêmica 

São João Evangelista/MG 

26 a 30 de Novembro de 2018. 

77 
77 

plantio com 7 plantas, totalizando 28 

indivíduos em cada parcela, dos quais 10 

foram mensurados, por ter sido adotada a 

bordadura simples. 

Aos 72 meses de idade, mensuraram-se o 

diâmetro a 1,30 m de altura do solo (Diâmetro 

à Altura do Peito, DAP, cm) e a altura total 

(H, m) de todas as árvores com auxílio de suta 

mecânica e hipsômetro eletrônico Haglof, 

respectivamente. 

Estabeleceram-se 4 classes diamétricas 

com intervalos regulares, baseando-se na 

amplitude de variação do DAP. Foram 

abatidas 2 árvores por classe diamétrica para a 

quantificação da massa verde de folhas (W, 

kg), totalizando 8 indivíduos. As folhas das 

árvores foram pesadas em campo. 

Foram testados três modelos selecionados 

na literatura florestal, adaptados para a 

estimativa da massa verde de folhas: 

 

Modelo 1 – Logarítmico de Schumacher e 

Hall 

𝐿𝑛(𝑊) = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) + 𝛽2𝐿𝑛(𝐻) + 𝜀 
 

Modelo 2 – Spurr 

𝑊 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐴𝑃
2𝐻 + 𝜀 

 

Modelo 3 – Kopezky-Gehrhardt 

𝑊 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐴𝑃
2 + 𝜀 

 

Em que: 

DAP: Diâmetro a altura do peito (1,30 m) em 

centímetros; e 

H: Altura total em metros. 

 

Na análise regressão, empregou-se o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO). A normalidade de resíduos foi 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, a 

homocedasticidade da variância por Breusch-

Pagan e a autocorrelação por Durbin-Watson. 

A fim de se avaliar a presença de 

multicolinearidade do modelo (1), calculou-se 

o Valor de Inflação da Variância (VIF). 

A qualidade dos ajustes foi avaliada de 

acordo com a significância dos parâmetros 

pelo teste t e dos valores do coeficiente de 

correlação de Pearson (r), coeficiente de 

determinação ajustado (�̅�2), Raiz Quadrada 

do Erro Médio (RQEM), critério de 

informação de Akaike (Akaike Information 

Criterion, AIC). Menores valores de RQEM e 

AIC implicaram em melhor qualidade 

preditiva. A aderência das equações aos dados 

foi avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov 

(GIBBONS e SUBHABRATA, 1992). 

Selecionou-se a equação de melhor 

desempenho preditivo para a análise gráfica 

subsequente. 

As análises estatísticas foram efetuadas 

com auxílio do software R 3.3 (R CORE 

TEAM, 2017), adotando o nível de 

significância de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A homocedasticidade de variâncias e 

ausência de autocorrelação foram verificados 

em todos os ajustes. Somente o ajuste 

realizado para o modelo (3) não apresentou 

normalidade de resíduos pelo teste de 

Shapiro-Wilk, sendo desconsiderado da 

análise gráfica subsequente. Ressalta-se que a 

normalidade é uma premissa fundamental 

para que o método MQO forneça estimativas 

confiáveis e sem viés (GUJARATI, 2000). Os 

parâmetros e a qualidade dos ajustes estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros e qualidade de ajuste 

dos modelos de regressão testados para a 

estimativa da massa verde de folhas de 

eucalipto em espaçamentos superadensados e 

aos 72 meses de idade 

Atributos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

𝛽0 -3,3211
*
 2,6371

*
 0,6939

ns
 

𝛽1 1,8553
*
 0,0008

*
 0,0265

*
 

𝛽2 0,0521
ns

 
  

r 0,85
*
 0,83

*
 0,85

*
 

�̅�2 0,71 0,66 0,70 

RQEM 1,81 1,92 1,80 

AIC 7,62 72,34 70,24 
*, ns

 significativo e não significativo a 5% de 

probabilidade. 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2 = parâmetros dos 
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modelos de regressão; 𝑟𝑌�̂� = coeficiente de 

correlação; �̅�2 = coeficiente de determinação 

ajustado; RQEM = raiz quadrada do erro 

médio; e AIC = critério de informação de 

Akaike. 

 

O valor de inflação da variância do modelo 

(1) foi abaixo de 10 (VIF = 3,89), indício 

claro de ausência de multicolinearidade 

(GUJARATI, 2000). Essa característica 

possui grande relevância estatística, pois os 

parâmetros da regressão refletiram os efeitos 

inerentes de particular variável independente 

sobre aquela dependente. A discrepância do 

valor de AIC do modelo (1) refere-se à sua 

natureza logarítmica. Apesar dos maiores 

valores de RQEM e AIC e menores valores de 

r e �̅�2, a equação (2) foi a única que 

apresentou todos os parâmetros significativos 

pelo teste t. Ressalta-se ainda que, em geral, 

as estatísticas de qualidade de ajuste foram 

próximas entre os modelos de regressão. 

A regressão significativa do modelo (2) 

demonstrou que as equações geradas podem 

explicar elevadas proporções da variabilidade 

de DAP e H; a amplitude de variação 

encontrada para o DAP foi de 11 a 22 cm e 

para o H, de 18 a 31 m. Verificou-se a 

aderência da equação gerada com esse 

modelo, mostrando potencial para descrever a 

relação entre a massa verde de folhas, DAP 

(relação quadrática) e H. 

Pela análise gráfica (Figura 1), confirmou-

se a homocedasticidade da equação obtida 

com o ajuste do modelo (2). Considerando a 

complexidade em se relacionar a massa verde 

de folhas com característica dendrométricas, a 

equação representou a realidade de forma 

satisfatória. 

 

 
 

 
Figura 1. Representação gráfica da 

distribuição dos resíduos percentuais das 

equações selecionadas para a estimativa da 

massa verde de folhas de eucalipto em 

espaçamentos superadensados e aos 72 meses 

de idade e relação da massa verde de folha 

estimada vs. observada.  

CONCLUSÕES 

A equação obtida com o ajuste do modelo 

2, de Spurr, é eficiente para estimar a massa 

verde de folhas de eucalipto em espaçamentos 

superadensados. 
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INTRODUÇÃO 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é 

considerado um dos mais importantes grãos 

para a alimentação humana, sendo 

amplamente cultivado em diversas partes do 

mundo (JADOSKI, 2012). 

O uso de adubação mineral adequada é 

essencial para um bom crescimento e 

desenvolvimento das plantas, sendo que 

elementos como o silício, cálcio e magnésio 

vem sendo de grande importância para a 

cultura do feijoeiro, como demonstra 

Malavolta (1980). Tanto o cálcio como o 

magnésio participam do processo de 

crescimento radicular pela formação de 

pectatos que compõem a parede celular. O 

magnésio está presente na molécula de 

clorofila, sendo indispensável para a produção 

de carboidratos pela planta, constituindo-se 

como fonte energética para os processos 

fisiológicos. A aplicação de silício é uma 

técnica promissora na agricultura brasileira 

por proporcionar o controle de doenças, o 

elemento se concentra na epiderme das folhas 

de algumas culturas, formando uma barreira 

física promovendo resistência ao ataque de 

fungos nas células e também dificulta o 

ataque de insetos sugadores e mastigadores, 

podendo diminuir os danos causados às 

plantas (KORNDORFER et al., 2001). 

Em estudos do efeito de silicato de Ca
+2

 e 

Mg
+2

 no desenvolvimento da cultura do feijão 

comum, Paiva et al. (2015) observaram que 

algumas cultivares comercialmente utilizadas 

são mais responsivas à adubação silicatada 

que outras, podendo ser caracterizada como 

um cofator de origem genética que confere 

maiores ganhos em um ponto específico da 

estrutura da planta, como no caso do aumento 

da massa fresca e seca total e/ou aumento da 

altura média e diâmetro do coleto. 

Os microrganismos presentes no solo 

próximos as raízes das plantas exercem 

diversas funções benéficas, como: 

decomposição e mineralização da matéria 

orgânica, fixação biológica de nitrogênio, 

agregação e estabilidade do solo, produção de 

enzimas e vitaminas, além de participar em 

processos simbióticos (SOARES et al., 2006). 

Da mesma forma que as plantas, essa 

microbiota também pode ser influenciada pela 

incorporação de nutrientes ao solo. 

Dessa forma, objetivou-se neste trabalho 

avaliar o efeito da aplicação de silicato de 

cálcio e magnésio na microbiota do solo 

associada a plantas de feijoeiro comum e sua 

contribuição no desenvolvimento das plantas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação, com malha de sombra para 50% de 

luminosidade, na unidade de produção e 

pesquisa do Instituto Federal de Minas Gerais 

– Campus São João Evangelista, localizado na 

cidade de São João Evangelista – MG, no 

período de agosto de 2017 a fevereiro de 

2018.  
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Foram utilizadas plantas do grupo 

“carioca” de P. vulgaris, as quais foram 

avaliadas quanto ao efeito da aplicação de 

diferentes doses de silicato de cálcio e 

magnésio, utilizando como fonte, o 

fertilizante Agrosílicio® (Ca
2+

 25%, Mg
2+

 

6,0%, Si 10,5%).  

Cinco concentrações (tratamentos) foram 

avaliadas (T1: 0,0 g/planta; T2: 1,0 g/planta; 

T3: 5,0 g/planta; T4: 25,0 g/planta e T5: 125,0 

g/planta) com seis repetições, dispostos em 

delineamento em blocos casualizados (DBC).  

Cada unidade experimental foi constituída de 

uma única planta acondicionada em sacola 

plástica, com capacidade de 3L, preenchidos 

com uma combinação de solo e composto 

orgânico (esterco bovino) na proporção 4:1 

(v/v). As doses referentes aos tratamentos 

foram adicionadas ao solo, o qual foi 

incubado por 15 dias em capacidade de 

campo. Uma amostra de solo foi recolhida 

para análise das características químicas antes 

da aplicação dos tratamentos. 

Foram semeadas quatro sementes por 

sacola plástica. Aos 20 dias após o plantio, 

conduziu-se o desbaste (raleio), mantendo-se 

uma planta por vaso. Aos 85 dias após o 

plantio (DAP), no estádio fenológico R7-8 

(enchimento de vagens) (Figura 1), foram 

registrados o número de nódulos de 

rizobactérias por grama de raízes, o número 

mais provável de microrganismos (NMP) no 

solo e as características morfológicas: massa 

fresca de raízes, comprimento radicular e 

comprimento da parte aérea.  

A estimativa do número mais provável de 

microrganismos foi realizada por meio da 

semeadura de suspensão do solo rizosférico 

em meio de cultivo e contagem das unidades 

formadoras de colônias (UFC) de acordo com 

a Equação 1 (JAHNEL et al., 1999). O meio 

de cultivo utilizado foi o BDA (batata-

dextrose-ágar) e as placas foram incubadas à 

25ºC ± 1ºC por 36h em câmara de germinação 

do tipo B.O.D.  

 

Equação 1:  

UFC(g
-1

) 

= 

Média NC x Fator de 

diluição 

Alíquota 
 

Sendo que:  

UFC = Unidade Formadora de Colônia 

NC= Número de colônias 

Alíquota = Volume da suspensão de 

microrganismos das diluições utilizada para 

semear na placa de Petri. 

 

 
Figura 1. Visão geral do experimento com 

plantas de feijão no estágio fenológico R7-8.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos 

(Tabela 1), não foi observada diferença 

estatística entre os tratamentos realizados em 

relação ao controle para os atributos de 

desenvolvimento das plantas de feijão 

comum: altura média da parte aérea, massa 

fresca e comprimento do sistema radicular.  

Os resultados corroboram com os obtidos 

por Teixeira et al. (2008), que ao testar 

diversas fontes de silício em cultivares de 

feijoeiro observaram que a adubação 

silicatada não influenciou no ganho do 

desenvolvimento da planta. O número de 

nódulos foi o único influenciado 
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positivamente com a adição de silicato de 

cálcio e magnésio (Figura 2A). 

 

 
Figura 2. A) Nódulos do sistema radicular do 

feijoeiro avaliados através de contagem 

direta; B) Semeadura de suspensão do solo 

rizosférico em meio de cultivo e contagem 

das unidades formadoras de colônias (UFC), 

de cima para baixo: diluição 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

. 

 

A frequência absoluta do número de 

nódulos do sistema radicular em função das 

concentrações de silicato de cálcio e magnésio 

foi obtida através do modelo ajustado Y= -

0,0132x² + 2,2529x + 38,939, e indica que os 

melhores índices foram alcançados nas 

concentrações acima de 25,0 g/planta 

(Tratamento 4), sendo que o Tratamento 5 

(T5 = 125,0 g/planta) obteve o maior índice 

de nódulos por massa fresca/planta, levando a 

valores três vezes acima daqueles encontrados 

para o número de nódulos na testemunha. 

Pelos resultados obtidos, podemos verificar 

que a adição de silicato de cálcio e magnésio 

mesmo que em baixas concentrações favorece 

a nodulação das plantas de feijoeiro (Figura 

3). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância dos dados relativos às variáveis mensuradas em função 

das dosagens de escória silicatada associada ao feijoeiro comum (P. vulgaris). 

  
QM 

FV 
G

L 
MFPA MFR MSPA MSR 

ALTURA 

PA 

COMPRIMENT

O RAIZ 

Nº DE 

NODULO

S 

Dose 4 
16638367,6

8 ns 

48072256,8

2 ns 

7378035,9

2 ns 

724804,8

2 ns 
673,05 ns 93,00 ns 

4366,68 

** 

Bloc

o 
3 

9381825,25 

ns 

60929698,1

8 ns 

4272118,1

3 ns 

703138,7

2 ns 
888,4 ns 520,67 ns 1938,40 ns 

Erro 12 
20313351,8

8 

50194503,8

9 

5042136,7

5 

254179,2

6 
1589,15 394,33 692,6 

Total 19 
       

CV 

(%) 
19 16,33 44,51 11,64 5,27 69,69 53,67 39,75 

**Significativo; ns: não significativo à 5% de significância. MFPA: Massa fresca de parte aérea; 

MFR: massa fresca de raiz; MSPA: massa seca de parte aérea; MSR: massa seca de raiz; Altura PA: 

altura de parte aérea. 

 

 

 
Figura 3. Frequência absoluta do número de 

nódulos do sistema radicular em função das 

concentrações de silicato de cálcio e magnésio 

no substrato (T1: 0,0; T2: 1,0; T3: 5,0; T4: 

25,0 e T5: 125,0 g/planta). 

 

A análise da estimativa do número mais 

provável de microrganismos – NMP, por 

meio da suspensão de sobrenadante do solo 

rizosférico submetidos às concentrações das 

dosagens de escória silicatada (Figura 2B), 

resultou em um maior número de UFC/mL na 

testemunha, ou seja, aquele que não recebeu 

dose de Agrosilício®.  

Com esses resultados verificamos que a 

incorporação do silicato de cálcio e magnésio 

teve um efeito negativo na microbiota 

existente. Segundo Kamel et al. (1989), a 

variação na densidade populacional de 

microrganismos no solo é muito dinâmica, 

sendo influenciada por diferentes fatores, 

como pH do solo, aeração e disponibilidade 

de nutrientes. No entanto, com base nos 

resultados obtidos nesse trabalho não é 

possível determinar a causa dessa redução da 

população, devendo ser investigada com 

novos experimentos.  

CONCLUSÕES 

A incorporação de doses crescente de 

silicato de cálcio e magnésio ao solo resultou 

no aumento da nodulação por bactérias 

fixadoras de nitrogênio em plantas de 

feijoeiro. No entanto, não houve alterações no 

comprimento e massa fresca de raízes e altura 

das plantas. Já em relação à população dos 

microrganismos presentes na porção 

rizosférica do solo, a adição do Agrosilício®, 

aparentemente, foi prejudicial. 
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