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Avaliação da simetria e transferência de peso em ortostatismo de hemiplégicos pós Acidente 

Vascular Encefálico 
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Resumo 

 
 
Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser definido como um déficit neurológico 

em uma área encefálica secundária à lesão vascular que é subdividido nos tipos hemorrágico e 

isquêmico. A manifestação clínica clássica que os indivíduos acometidos apresentam é a hemiplegia. 

No hemiplégico ocorre uma modificação na posição do corpo em relação à gravidade e a base de 

suporte, que resulta em perda da postura corporal normal. Objetivo: O objetivo deste estudo consistiu-

se em analisar e identificar déficits relacionados a simetria corporal e transferência de peso em postura 

ortostática de hemiplégicos pós AVE. Material e métodos: Tratou-se de um estudo transversal, 

aprovado sob o parecer Nº 3.226.598 do Comitê de Ética em Pesquisa, com amostra constituída por oito 

indivíduos pós AVE. Foram aplicados o Mini Exame do Estado Mental e foi realizada a análise da 

simetria e transferência de peso em postura ortostática utilizando balanças antropométricas. 

Resultados: A média de idade dos participantes foi de 48,63 anos (± 12,68 anos) e média de peso de 

76,53 Kg (± 14,89). Dos oito indivíduos, seis apresentaram hemiplegia do lado esquerdo do corpo (75%) 

e dois, hemiplegia do lado direito (25%). Os resultados revelaram que os indivíduos apresentaram 

diferença estatisticamente significativa na transferência de peso entre o lado plégico (25,45kg ± 10,68) 

e lado não plégico (51,08kg ± 11,02), valor de p = 0,003. Conclusão: Concluiu-se que os participantes 

do estudo possuem déficits na simetria e transferência de peso pós AVE em postura ortostática e 

sobrecarregam o membro não plégico. É fundamental detectar e tratar precocemente as assimetrias, 

contribuindo para a efetivação de programas e norteando as condutas fisioterapêuticas.  
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Hemiplegia. Fisioterapia. 

 
Abstract 

  
Introduction: Stroke can be defined as a neurological deficit in a brain area secondary to the vascular 

injury that is subdivided into hemorrhagic and ischemic types. The classical clinical manifestation that 

the affected individuals present is hemiplegia. In the hemiplegic there is a modification in the position 

of the body in relation to gravity and the support base, which results in loss of normal body posture. 

Objective: The objective of this study was to analyze and identify deficits related to body symmetry 

and weight transfer in post stroke hemiplegic orthostatic posture. Material and methods: This was a 

cross-sectional study, approved under the opinion No. 3,226,598 of the Research Ethics Committee, 

with a sample consisting of eight post-stroke individuals. The Mini Mental State Examination was 

applied and an analysis of symmetry and weight transfer in orthostatic posture using anthropometric 

scales was performed. Results: The mean age of the participants was 48.63 years (± 12.68 years) and 

the mean weight was 76.53 kg (± 14.89). Of the eight individuals, six presented hemiplegia on the left 

side of the body (75%) and two, hemiplegia on the right side (25%). The results revealed that the 

individuals presented a statistically significant difference in weight transfer between the pllegic side 

(25.45kg ± 10.68) and non-plastic side (51.08kg ± 11.02), p value = 0.003. Conclusion: It was 

concluded that the study participants have deficits in symmetry and weight transfer after strokes and 

overload the non-plegic limb. It is essential to detect and treat asymmetries early, contributing to the 

effectiveness of programs and guiding physiotherapeutic behaviors. 

Keywords: Stroke. Hemiplegia. Physiotherapy. 
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Introdução: 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser definido como um déficit neurológico em 

uma área encefálica secundária à lesão vascular que possui as seguintes subdivisões: hemorrágico (na 

qual envolve a hemorragia subaracnóidea e a hemorragia intraparenquimatosa) e o tipo isquêmico 

(resultante da insuficiência encefálica de suprimento sanguíneo, podendo ser temporário ou permanente) 

(PEDROSO; SOUZA; TEIXEIRA, 2014)”. Se trata de uma das maiores causas de morbimortalidade 

em todo o mundo (FEIGIN et al., 2010). No Brasil, apesar da queda nas taxas de mortalidade, ainda é a 

principal causa de morte e é apontado, como a principal causa de hospitalização, fazendo com que cerca 

de 90% das pessoas acometidas sofram algum tipo de disfunção (CARVALHO et al., 2015; DAREKAR 

et al., 2015). As funções perdidas ou prejudicadas dependem do local da lesão vascular e das áreas 

ligadas, direta ou indiretamente, a ela. Algumas características encontradas são déficits motores e 

sensoriais como as paresias e paralisias em um hemicorpo acompanhada de parestesia ou anestesia. 

Espasticidade, apraxias, incoordenações, falta de equilíbrio, dificuldade ou ausência de marcha são 

sinais que podem estar presentes. As tarefas motoras realizadas pela pessoa, a sua recuperação e 

adaptação funcional poderão ser afetadas significativamente (BRODAL, 1984; RYERSON, 1994; 

DAVIES, 1996). 

Os sintomas característicos do quadro clínico incluem: perda súbita de força em um dos 

lados do corpo; perda da fala ou compreensão da fala; perda da visão completa de um olho ou de metade 

do campo visual de ambos os olhos; perda de consciência, entre outros (NADRUZ, 2009). A 

manifestação clínica clássica que os indivíduos acometidos por AVE apresentam é a hemiplegia, que se 

caracteriza pela perda das funções motoras do hemicorpo contralateral ao hemisfério cerebral em que 

ocorreu a lesão (PIASSAROLI et al., 2012). No indivíduo hemiplégico ocorre uma modificação na 

posição do corpo em relação à gravidade e a base de suporte, que resulta em perda da postura corporal 

normal. O padrão patológico comumente encontrado no hemiplégico é flexor do membro superior com: 

retração, adução e rotação interna do ombro, flexão de cotovelo, pronação de antebraço, flexão de punho 

e dedos, e adução de polegar. Há também padrão extensor de membros inferiores com: extensão e 

adução de quadril, extensão de joelho, inversão de tornozelo e flexão plantar e de dedos (ASSIS, 2012). 

Nesse sentido, a assimetria corporal torna-se, na maioria das vezes, evidente, com a mudança do peso 

corporal deslocado para o lado não afetado (BAER; ASHBURN, 1995; PAI et al., 1994; RODE; 

TILIKET; BOISSON, 1997; SHUMMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 1995).  

A assimetria corporal dificulta a transferência de peso sobre o lado afetado tanto nas 

situações estáticas, quanto nas dinâmicas. Na posição de pé, há dificuldade em transferir o peso 

similarmente sobre a base de suporte. Quando passa da posição sentada para em pé, o faz transferindo 

o peso para o lado não afetado. Em todas as situações ocorre diminuição da base de suporte, que resulta 

em instabilidade postural, dessa forma, manter e controlar a postura e o equilíbrio se torna uma tarefa 

complicada (COLLEN, 1995; DI FABIO, 1989; NILSSON et al., 1998; SHUMMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 1995). Portanto, a manutenção da posição, o ajuste postural para executar 

movimentos voluntários (marcha) e as reações de equilíbrio tornam-se reduzidos e a capacidade do 

paciente em executar atividades diárias é afetada (CIRSTEA; PTITO; LEVIN, 2003; NILSSON et al., 

1998). Compreender se existem déficits de transferência de peso e assimetrias é indispensável, sendo 

parte integrante para uma correta avaliação físico-funcional dos pacientes, de modo a nortear e 

prescrever condutas fidedignas ao tratamento, minimizando negligências e promovendo uma 

reabilitação eficaz. O objetivo deste estudo consistiu-se em avaliar a simetria corporal e transferência 

de peso em postura ortostática de hemiplégicos pós AVE.  

 

Material e Métodos: 

 

Tratou-se de um estudo transversal, observacional, aprovado sob o parecer Nº 3.226.598 
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do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, na cidade de 

Patos de Minas – MG. A amostra foi selecionada por conveniência constituída por oito indivíduos pós 

Acidente Vascular Encefálico, com faixa etária entre 33 e 68 anos de idade, que se encontram na fase 

crônica da doença. 

Foram incluídos no estudo, indivíduos com diagnóstico médico de AVE isquêmico ou 

hemorrágico, que obtiveram pontuação ≥ 18 pontos no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e que 

recebessem atendimento na clínica escola de Fisioterapia do UNIPAM. Foram excluídos indivíduos que 

não apresentaram disposição para participar da pesquisa; apresentaram número ≥ a três faltas 

consecutivas injustificadas durante os atendimentos realizados na clínica, sendo considerada 

justificativa a apresentação de relatório médico; diabetes e hipertensão arterial descontrolados e doenças 

osteodegenerativas; que abandonaram o tratamento ou que vieram a óbito, antes da conclusão do mesmo. 

Após esclarecimentos dos objetivos da pesquisa e assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido, os dados dos participantes foram coletados individualmente na clínica escola de 

Fisioterapia do UNIPAM. Inicialmente, foi aplicado o MEEM para avaliar o nível cognitivo dos 

indivíduos, de forma a garantir que os mesmos estavam aptos para compreender e executar o que era 

solicitado. Esse exame foi proposto inicialmente por Folstein et al. em 1975 e traduzido para a versão 

brasileira por Bertolucci et al. (1994) e Lourenço e Veras (2006). Tem como objetivo avaliar funções 

cognitivas específicas, contendo questões agrupadas em sete categorias: orientação temporal, orientação 

espacial, registro de três palavras, atenção e cálculo, recordação das três palavras, linguagem e 

capacidade construtiva visual. As tarefas são pontuadas e o escore máximo é de 30 pontos, sendo zero 

pontos indicativo de maior grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos, e 30 pontos 

correspondendo a melhor capacidade cognitiva. Os pontos de corte sugeridos são de 13 para analfabetos, 

18 para escolaridade baixa/média e 26 para alta escolaridade. 

Em seguida, para os indivíduos com escore > 18 no MEEM, foi realizada a avaliação 

semiestruturada para a categorização da amostra. Essa avaliação foi composta por dados pessoais e 

clínicos dos indivíduos, além de dados referentes ao peso, estatura e o comprimento dos membros 

inferiores. 

Posteriormente foi realizada análise da simetria e transferência de peso em ortostatismo 

utilizando as balanças antropométricas. Para a inspeção do alinhamento corporal, foram utilizadas duas 

balanças antropométricas da marca G-tech® com o objetivo de verificar a transferência de peso dos 

indivíduos em ortostatismo, tomando como base o estudo de Martins et al. (2011). 

Os participantes foram orientados a colocar os pés no centro de cada uma das balanças e 

após um minuto de adaptação, a primeira medida foi tomada anotando-se o peso demonstrado em cada 

uma das balanças. Foram obtidas três medidas após um minuto de permanência em cada e descartadas 

as primeiras como critério de adaptação. Caso o participante não conseguisse permanecer sobre o 

balança, a avaliação seria interrompida até que o mesmo estivesse apto, no entanto, todos foram capazes 

de realizar o teste. Os indivíduos foram orientados a ficar na posição habitual e nenhum comando verbal 

para correção da postura foi dado pelos pesquisadores. 

A análise estatística dos dados foi conduzida por meio do Software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS versão 25.0, SPSS Inc., IL, USA). A normalidade dos dados foi testada por 

meio do teste Shapiro-Wilk. Para a análise descritiva dos dados foram obtidos média ± desvio padrão 

para variáveis contínuas e para variáveis categóricas números absolutos e frequências (%). Foi 

empregado o Teste t Student e o nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

 

Resultados: 

 

Foram incluídos no presente estudo, oito indivíduos com média de idade de 48,63 anos (± 

12,68 anos), média de peso de 76,53 Kg (± 14,89) e altura com média de 1,61 metros (± 0,10), sendo 

sete do sexo feminino (87,5%) e um do sexo masculino (12,5%). Dos oito indivíduos, seis apresentaram 
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hemiplegia do lado esquerdo do corpo (75%) e dois, hemiplegia do lado direito (25%). Nenhum 

indivíduo apresentou diferença no comprimento dos membros. 

Em relação ao nível cognitivo, realizado por meio do Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM), foi verificado que a média apresentada pelos participantes foi de 26,75 (± 3,91), 

caracterizado como alta escolaridade.  

Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos quanto ao uso das balanças 

antropométricas para avaliar o nível de simetria e transferência de peso dos indivíduos em ortostatismo. 

Após análise dos resultados, observa-se que a média do peso transferido para o lado não plégico é maior 

que a média de peso transferido pelo lado plégico, sendo a média de diferença ~50% menor. Portanto, 

há uma diferença estatisticamente significativa entre os dois lados. 

 
Tabela 1 – Resultados referentes ao peso corporal do lado não plégico e lado plégico dos 

indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico utilizando as balanças antropométricas. 

 Peso lado não Peso lado Diferença Valor de p 
 

 Plégico Plégico entre lados (<0,05) 
 

 (Kg) (Kg) (Kg)  
 

      

Paciente 1 56,9 35,8 21,1  
 

Paciente 2 55 43 12  
 

   

Paciente 3 39,9 21,6 18,3  
 

   

Paciente 4 32,5 22,5 10  
 

   

Paciente 5 51,2 17 34,2   

  

Paciente 6 67 16 51  
 

   

Paciente 7 59 14 45  
 

   

Paciente 8 47,1 33,7 13,4  
 

   

Média ± DP 51,08 ± 11,02 25,45 ± 10,68             25,62±15,79 0,003 
   

Legenda: Kg: quilograma / p: significância / DP: Desvio Padrão 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Discussão: 

  
Segundo Shumway-Cook, Woollacott (1995) as respostas posturais e a organização 

sinergética dos músculos do membro plégico podem se apresentar de forma atrasada ou estarem 

interrompidas. Durante a recuperação do equilíbrio, os músculos podem apresentar disparos em 

sequência incorreta. Pode, também, ocorrer perda da ativação antecipatória dos músculos durante 

os movimentos voluntários, promovendo instabilidade durante a execução de atividades funcionais. 

Torriani (2005) relata que os hemiplégicos apresentam distribuição desigual de peso, favorecida por 

estratégias compensatórias que resultam em uma postura assimétrica. Além de outros déficits 

sensório-motores, alterações de equilíbrio estão relacionadas à transferência de peso, às dificuldades 

no recrutamento muscular e ao aumento de instabilidade postural em pé. Dessa maneira, analisar 

variáveis de simetria e transferência de peso é fundamental na avaliação inicial dos pacientes, visto 

que exercem influência na mobilidade e funcionalidade, ou seja, na capacidade de realizar atividades 

de vida diária e no sucesso da reabilitação. 

No presente estudo, a transferência de peso em ortostatismo de pacientes acometidos 

por AVE foi verificada pelo uso de duas balanças antropométricas. Por meio deste instrumento, 

observou-se que os indivíduos transferem maior peso para o lado não plégico, negligenciando o lado 

plégico, verificando significância na diferença entre os lados (p=0,003).  
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Os dados obtidos neste estudo se assemelham aos de Martins et al. (2015) que 

avaliaram 6 pacientes com idade média de 55,66 ± 3,07 anos, acometidos por AVE, no qual os 

pacientes receberam uma avaliação do equilíbrio utilizando a posturografia dinâmica (EquiTest 

Neurocom®), incluindo o teste de controle motor (motor organization test), por meio da variável de 

simetria de peso (que avalia o quanto do peso do indivíduo é suportado em cada membro inferior 

durante as translações da plataforma). O artigo apresenta a ideia de que padrões compensatórios de 

assimetria corporal impostos pelas hemiparesias/plegias promovem déficit de equilíbrio na posição 

ortostática, determinando modificação dos limites de estabilidade em que o membro afetado passa 

a ser evitado, e o membro não afetado é sobrecarregado. 

Pereira, Botelho e Martins (2010) também corroboram com os resultados encontrados 

no presente estudo, visto que realizaram uma pesquisa com 14 indivíduos, tendo como objetivo 

verificar correlações entre deslocamentos de alcance funcional e valores de simetria de descarga de 

peso durante a posição em pé. A simetria na descarga de peso em pé foi avaliada pela razão de 

distribuição dessa descarga suportada por cada membro. Os hemiparéticos possuíam 77,2 ± 13,3 kg 

de peso corporal total, sendo que descarregavam 46% dessa carga no lado afetado (35,6 ± 7,1 kg) e 

54% no lado não afetado (41,5 ± 6,2 kg). A diferença de descarga de peso entre os lados foi 

significativa. Os pesquisadores ainda relataram que individualmente, nenhum sujeito apresentou 

padrão simétrico de descarga de peso na posição ortostática, observando quatro sujeitos com 

assimetria de descarga para o lado para o lado não afetado.  

          No estudo de Faganello-Navega (2013) 12 sujeitos hemiparéticos (55,33 ± 8,92 anos), 

acometidos por AVE foram avaliados, observando-se a transferência de peso dos membros 

inferiores. Os resultados apresentaram média de 8,48kg de diferença da descarga de peso entre os 

membros, concluindo que os indivíduos do estudo apresentaram déficits de equilíbrio, diferença de 

descarga de peso entre os membros inferiores e assimetria no passo, sendo que quanto maior a 

assimetria do passo, pior é o equilíbrio. Tal fato interfere, portanto, no processo de reabilitação.  

O estudo de Trípoli (2008) também confirmou a diferença de transferência de peso 

nessa população. Foram recrutados 28 indivíduos hemiplégicos sendo avaliados por duas balanças 

digitais durante tarefas orientadas e após feedbacks. As medidas feitas por meio das balanças 

mostraram que os hemiplégicos transferem menos que 50% do peso corporal total no membro 

afetado, exceto após feedback auditivo.  

De acordo com os estudos, é notável que os pacientes acometidos por AVE possuem 

déficits na simetria e transferência de peso em ortostatismo. A atividade postural do hemiplégico 

em que ocorre a modificação na distribuição do peso corporal, com presença de assimetria e 

transferência excessiva de peso para o lado não afetado, não é uma condição favorável para a 

aquisição das atividades funcionais. Colen (1995) descreveu sobre essa relação, demonstrando a 

necessidade de um controle e de ajustes posturais, de manutenção da posição e do equilíbrio para a 

efetivação de tais atividades. Uma vez que o paciente desloca o plano de distribuição do centro de 

gravidade e altera a superfície de suporte, ele apresenta dificuldade nas atividades motoras e no 

processo de reabilitação.  

Cheng et al (2004) evidenciaram que uma menor ativação do músculo quadríceps no membro 

parético pode afetar a simetria e a distribuição de peso no indivíduo. Além disso, a lateralizacão do 

centro de massa, a fraqueza do músculo quadríceps no membro parético e a transferência de peso 

para o membro não afetado. Portanto, a avaliação da simetria e transferência de peso auxilia no 

processo de elucidação das disfunções consequentes a estes pacientes. 

 

Conclusão: 

  
Diante do exposto, nota-se que por meio deste estudo foi possível verificar que os indivíduos 

hemiplégicos pós AVE participantes da pesquisa apresentaram assimetria corporal e déficit na 
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transferência de peso em postura ortostática, sobrecarregando o membro não plégico, podendo 

influenciar no processo de reabilitação/habilitação do paciente. O estudo demonstra a necessidade 

de avaliar o paciente, para que, com base na avaliação, as disfunções possam ser identificadas e 

resolvidas com eficácia. É necessário ainda que mais estudos que forneçam parâmetros de avaliação 

físico-funcional em pacientes pós AVE sejam realizados.  

 

Agradecimento: Agradecemos ao Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM e ao Centro 

Universitário do Planalto de Araxá.  
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RESUMO: 

A independência feminina ao longo das últimas décadas proporcionou novas perspectivas que 

acarretaram na autonomia das mulheres em diversos âmbitos, assim lhes foram assegurados os direitos 

sexuais e ao planejamento familiar. Considerando a precocidade cada vez maior da sexarca, há a 

necessidade da implementação de políticas públicas efetivas voltadas para a saúde reprodutiva e sexual 

de adolescentes e adultos jovens. O objetivo desse estudo foi caracterizar as práticas contraceptivas das 

acadêmicas de uma instituição de ensino superior e as variáveis que influenciam o uso da contracepção. 

Foram identificados os métodos contraceptivos hormonais prevalentes, a razão para uso, a forma de 

utilização, a indicação, local de aquisição e a presença de fatores de risco. Foi também avaliado o 

conhecimento das acadêmicas acerca do uso de contraceptivos hormonais orais. Este é um estudo 

descritivo de corte transversal com abordagem quanti-qualitativa com as alunas de uma instituição de 

ensino superior. Responderam a um questionário auto-aplicável on-line 108 alunas de 15 cursos de 

graduação presenciais de diferentes áreas do conhecimento. As participantes tinham idade entre 18 e 55 

anos e a maioria delas eram jovens com idade entre 18 e 24 anos. Os dados mostraram que o 

conhecimento das alunas foi associado ao uso de contraceptivos hormonais e ao curso de graduação. Os 

dados mostraram prevalência do uso de métodos contraceptivos hormonais, predominantemente os 

contraceptivos orais. Apesar do uso ter sido predominantemente recomendado por médicos, deve-se 

intensificar orientações a respeito dos riscos do uso de contraceptivos hormonais e também no que se 

refere à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada. Isso evidencia a 

necessidade do desenvolvimento de ações complementares de educação e promoção em saúde voltadas 

para a saúde sexual e reprodutiva e também para o planejamento familiar envolvendo esse público-alvo. 

Palavras-chave: Saúde reprodutiva, saúde sexual, planejamento familiar, práticas 

contraceptivas. 

 Apoio financeiro: PROBIC-UNIARAXÁ, FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ (FCA), 

2019-2020. 

ABSTRACT: 

Women independence through the last decades has opened doors to theirs autonomy in many 

ways, their sexual rights and familiar plans were insured. Considering the precocity of sexarca, 

implementation of public politics of reproductive and sexual health to adolescents and young 

adults is urgent. This work aimed to characterize the use of hormonal contraceptives by students 

of a high education institution and the variables that influence this practice. The prevalent 

contraceptive methods, the reason of use, the form, indication, place of acquisition, and the 

presence of risks factors were identified. A descriptive transversal study was conducted with 

108 students of 15 graduation courses of different areas of knowledge. Women answered to a 

self-applicable online questionnaire. The participants had ages between 18 and 55 years and 

majority were 18 to 24 years. The data showed that the student knowledge was associated the 

contraception use and to the field of the course. A high prevalence of the use of hormonal 
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contraceptives was found, specially the oral pills. That was highly recommended by doctors. 

Altogether these data suggest the importance of education for adequate contraceptive use and 

prevention of transmissible sexual infections. This puts in evidence the need of improvement 

of complementary actions in education and health promotion turned to sexual and reproductive 

health, and also to family planning involving this public. 

Keywords: Reproductive health, sexual health, family planning, hormonal contraceptives. 

Financial Support: PROBIC-UNIARAXÁ, FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ (FCA), 

2019-2020. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os direitos e a saúde sexual e reprodutiva são conceitos desenvolvidos recentemente e 

representam uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania e pelos direitos humanos e ambientais 

(CORRÊA et al., 2015). Durante séculos, as mulheres enfrentam batalhas para aniquilar o quadro 

cultural de subordinação e submissão no qual estão historicamente inseridas. As lutas e conquistas se 

dirigiam para garantir os direitos políticos, como o de votar e ser votadas, os direitos sociais e 

econômicos, como trabalho remunerado, estudo, propriedade, herança, até o direito ao corpo, ao prazer, 

à sexualidade, e contra o poder de subordinação das mulheres pelos homens (TORRES et al. 2007). Tais 

mudanças têm influenciado no comportamento de muitos jovens que, atualmente, iniciam sua atividade 

sexual mais cedo (ALMEIDA et al., 2017). Junto com a precoce iniciação sexual, surge a necessidade 

de utilizar métodos contraceptivos que previnam uma gestação indesejada (ALMEIDA et al., 2017). 

A prevalência da contracepção tem aumentado de forma acelerada nos últimos trinta anos no 

Brasil. Em 1986, 66,2% das mulheres em idade fértil em coabitação com um parceiro usavam algum 

contraceptivo, passando para 76,7% em 1996 e 80,6% em 2006, quando foi realizada a última edição da  

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (OLSEN et al. 2018). Contudo, 

embora os jovens estejam cada vez mais independentes sexualmente e disponham do direito a 

orientação, meios e métodos contraceptivos, observa-se certa negligência no que se refere a práticas 

contraceptivas e de prevenção das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) resultando assim em 

gravidez indesejada, abortos ilegais e doenças como AIDS e outras ISTs que podem comprometer o 

futuro e até mesmo a própria vida de mulheres jovens (COSTA et al., 2017). A assistência ao 

planejamento familiar é oferecida, atualmente, no Brasil, pelas equipes do Programa Saúde da Família 

(PSF), um modelo de política pública de saúde que traz a proposta do trabalho em equipe, de vinculação 

dos profissionais com a comunidade e de valorização e incentivo à participação comunitária (MOURA 

et al. 2007). O Ministério da Saúde (MS), tomando por base o dispositivo da lei do planejamento familiar 

(Lei nº. 9.263/96), determina, como competência dos profissionais de saúde, assistir em concepção e 

contracepção, empenhando-se em informar os indivíduos sobre as opções para as duas finalidades, 

destacando a oferta dos métodos anticoncepcionais autorizados e disponíveis no Brasil (MOURA et al., 

2007).  

Os métodos contraceptivos adotados pelas mulheres incluem métodos comportamentais, de 

barreira, hormonais, intrauterinos e definitivos (BRASIL, 2009). Dentre os métodos para o planejamento 

familiar, o anticoncepcional oral é o método mais amplamente utilizado. Na América Latina, no início 

dos anos 90, 75% das mulheres com menos de 29 anos de idade eram usuárias de contraceptivos orais e 

estes respondiam por 43,8% dos métodos de contracepção (TESSARO et al., 2001). 

Muitas preocupações surgiram a partir do estudo de contraceptivos orais de primeira geração, 

que continham altas doses de estrogênio e progestina, mas hoje a quantidade desses hormônios nos 
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contraceptivos orais diminuiu notavelmente, o que diminuiu significativamente os riscos associados ao 

seu uso. Porém, preocupações importantes sobre o uso de contraceptivos persistem até hoje, 

especialmente no que diz respeito ao risco de câncer, doença tromboembólica, alterações no 

metabolismo dos lipídios e carboidratos, hipertensão arterial, dentre outros (DA SILVA PEREIRA E 

ANGONESI, 2013). 

Visto isso, busca-se neste trabalho caracterizar as práticas contraceptivas das 

acadêmicas de uma instituição de ensino superior e as variáveis que influenciam o uso da 

contracepção. Foram identificados os métodos contraceptivos hormonais prevalentes, a razão 

para uso, a forma de utilização, a indicação, local de aquisição e a presença de fatores de risco. 

Foi também avaliado o conhecimento das acadêmicas acerca do uso de contraceptivos 

hormonais orais. Este trabalho pode subsidiar a elaboração e aplicação de estratégias de 

educação em saúde direcionadas ao público-alvo, com o planejamento de ações para a 

promoção da saúde sexual e reprodutiva. 

METODOLOGIA: 

Foi realizado um estudo descritivo de corte transversal com abordagem quanti-

qualitativa com as acadêmicas de uma instituição privada de Ensino Superior localizada na 

região do Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais, no período de junho de 2019 a fevereiro 

de 2020. A população do estudo foi composta por acadêmicas dos 15 Cursos de Graduação 

presenciais e foi realizada a amostragem por conveniência. Uma chamada para a participação 

na pesquisa foi veiculada através das redes sociais da Instituição de Ensino Superior de modo 

que alcançasse de forma mais abrangente o público-alvo. As acadêmicas foram convidadas a 

participar do estudo respondendo a um questionário auto-aplicável on-line criado na plataforma 

Google Forms®. Foi adotado como critério de inclusão estar devidamente matriculada em um 

dos cursos ofertados e aceitar voluntariamente os termos para a participação na pesquisa 

assinando eletronicamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário foi 

estruturado com 44 questões para o levantamento de dados relativos à identificação do perfil 

socioeconômico da entrevistada e do curso de graduação, seguido do questionamento quanto a 

razão da utilização, método ou forma do contraceptivo hormonal utilizado, indicação e local de 

aquisição do contraceptivo. Foram coletadas informações quanto á presença de doenças que 

constituem contraindicações para o uso de contraceptivos hormonais. Foi avaliado o 

conhecimento sobre contraceptivos orais de modo que as acadêmicas julgaram as afirmativas 

apresentadas e assinalaram certo ou errado a cada uma delas. A validação interna do 

questionário foi realizada em um pré-teste a fim de avaliar a legibilidade e aplicabilidade do 

instrumento de pesquisa.  

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel®, onde foram 

calculadas as frequências de respostas e proporções para as variáveis analisadas. Para identificar 

os diferenciais relacionados ao uso de contraceptivos hormonais foi verificada a associação 

entre o uso de contraceptivos hormonais e as variáveis faixa etária, renda familiar, área do curso 

de graduação, razão da utilização, forma de utilização, indicação, local de aquisição, presença 

de fatores de risco e conhecimento sobre uso de métodos contraceptivos. Para a análise do 

coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado o aplicativo BioStat 5.3. Valores de p≤0,05 

foram considerados estatisticamente significativos.  

Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº. 466/2012, do 
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Ministério da Saúde, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ 

(#Protocolo: 2917/36 de 2019) credenciado junto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

RESULTADOS: 

Participaram do estudo 108 alunas de 15 cursos de graduação presenciais que a 

instituição de ensino superior pesquisada oferece nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências 

Humanas, Sociais e Tecnologias. A Tabela 1 mostra a distribuição das participantes da pesquisa 

de acordo com as características socioeconômicas e o Curso de Graduação. Houve a 

participação predominante (72,22%) de acadêmicas dos Cursos de Direito, Enfermagem, 

Fisioterapia, Estética e Cosmética e Psicologia. A maioria das participantes da pesquisa 

(71,30%) cursava entre o primeiro e o quinto período do curso. As participantes tinham idade 

entre 18 e 55 anos e 71,30% delas eram jovens com idade entre 18 e 24 anos sendo o restante 

alunas de 25 a 30 anos (16,67%), de 35 a 45 anos (5,56%) e de 45 a 55 (0,93%), sendo que 

57,41% possuíam renda familiar de 2-4 salários mínimos. 

Tabela 1. Distribuição das participantes do estudo segundo características socioeconômicas e curso de graduação. 

Faixa etária N % 

18-24 anos 77 71,30 

25-30 18 16,67 

35-45 6 5,56 

45-55 1 0,93 

Respostas em branco 6 5,56 

Total 108 100,00 

Renda familiar N % 

2-4 salários mínimos 62 57,41 

4-10 salários mínimos 16 14,81 

Não sei 7 6,48 

Prefiro não declarar 23 21,30 

Total 108 100,00 

Curso de Graduação N % 

Administração 3 2,78 
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Agronomia 4 3,70 

Arquitetura e Urbanismo 2 1,85 

Ciências contábeis 5 4,63 

Direito 17 15,74 

Educação Física 3 2,78 

Enfermagem 21 19,44 

Engenharia Ambiental 2 1,85 

Engenharia Civil 7 6,48 

Engenharia de Produção 1 0,93 

Estética e Cosmética 13 12,04 

Fisioterapia 15 13,89 

Pedagogia 2 1,85 

Psicologia 12 11,11 

Sistemas de informação 1 0,93 

Total 108 100,00 

 

A Tabela 2 mostra a porcentagem de acadêmicas usuárias de contraceptivos hormonais. 

84 das 108 acadêmicas entrevistadas (77,78%) afirmaram fazer uso de contraceptivos 

hormonais. Entre as usuárias de contraceptivos hormonais, 38 estavam matriculadas em Cursos 

de Graduação na área de Ciências da Saúde (Educação Física, Enfermagem, Estética e 

Cosmética e Fisioterapia) e 46 em Cursos de Graduação nas áreas de Ciências Humanas, Sociais 

e Tecnologias (demais cursos). Não foi observada correlação entre o uso de contraceptivo 

hormonal e a área do Curso de Graduação e nem entre o uso de contraceptivo hormonal e as 

variáveis faixa etária e renda familiar, segundo a análise de correlação de Pearson (p>0,05).  

Além disso, quando indagadas sobre o uso de outro contraceptivo além do contraceptivo 

hormonal, 83,33% das acadêmicas afirmaram não utilizar. Aquelas acadêmicas que afirmam 

utilizar, 77,78% optavam pelo preservativo masculino.  

 

Tabela 2. Uso de contraceptivos hormonais por área do Curso de Graduação das acadêmicas. 

Uso de contraceptivos hormonais Curso na área da 

Ciências da Saúde (N) 

% Curso nas áreas de Ciências 

Humanas, Sociais e Tecnologias (N) 

% 

Sim 38 73,08 46 82,14 

Não 14 26,92 10 17,86 

Total 52 100,00 56 100,00 

 

A Tabela 3 mostra o perfil do uso de contraceptivos hormonais relatado pelas 

acadêmicas. Do total de 84 acadêmicas usuárias de contraceptivo hormonal, 59,52% afirmaram 

ter por finalidade ou razão da utilização evitar gravidez. Outras indicações foram mencionadas, 

como os tratamentos para ovário policístico, dismenorreia, acne e anemia. Quanto à forma 

utilizada, 73,81% optavam pelo contraceptivo oral e 7,14% pela injeção trimestral. 89,29% 

fazem uso com indicação médica e adquirem o medicamento comercialmente em farmácias e, 

2,38% das usuárias adquirem os contraceptivos hormonais no serviço público de saúde. Os 

coeficientes de correlação de Pearson mostraram que há correlação entre o uso de contraceptivo 
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hormonal e as variáveis razão para utilização (r=0,7422; p<0,0001), forma farmacêutica 

(r=0,6771; p<0,0001), indicação (r=0,7359; p<0,0001) e local de aquisição (r=0,3234; 

p=0,0006).  

Adicionalmente, foi verificado que 96,80% das usuárias de contraceptivos orais o 

utilizam todos os dias e 68,30% utilizam todos os dias no mesmo horário. O motivo mais 

frequentemente levantado para não tomar a pílula anticoncepcional no horário habitual foi o 

esquecimento.  

 

Tabela 3. Perfil do uso de contraceptivos hormonais pelas acadêmicas. 

Razão da utilização N % 

Evitar gravidez 50 59,52 

Tratamento de acne 4 4,76 

Tratamento de ovário policístico 18 21,43 

Tratamento da dismenorreia 8 9,52 

Tratamento de anemia 1 1,19 

Em branco 3 3,57 

Total 84 100,00 

Forma de contracepção utilizada N % 

Contraceptivo oral 62 73,81 

Injeção trimestral 6 7,14 

Em branco 16 19,05 

Total 84 100,00 

Indicação N % 

Médico 75 89,29 

Farmacêutico 3 3,57 

Familiar 3 3,57 

Em branco 3 3,57 

Total 84 100,00 

Local de aquisição N % 

Farmácia 75 89,29 

Serviço público de saúde 2 2,38 

Consultório médico particular (amostra grátis) 4 4,76 

Em branco 3 3,57 

Total 84 100,00 

 

A Tabela 4 mostra o histórico pessoal e familiar das mulheres entrevistadas acerca de doenças 

que possuem relação ou são potencializadas com o uso de contraceptivo hormonal. A enxaqueca 

(62,93%) e o histórico familiar de doença cardiovascular (hipertensão arterial sistêmica, acidente 

vascular encefálico e trombofilia) (58,33%) foram os fatores de risco mais citados pelas acadêmicas.  

De forma interessante, foi observado que 77,94% das mulheres que afirmavam ter enxaqueca 

usavam contraceptivo hormonal (n=53/68 respondentes), embora não haja correlação significativa entre 

as duas variáveis, de acordo com o coeficiente de Pearson (p>0,05).  

 

Tabela 4. Fatores de risco para o desenvolvimento de doenças entre usuárias de contraceptivos 

hormonais. 
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Fatores de risco associados ao uso de 

contraceptivos hormonais 

Enxaqueca                 

N 

 

% 

Risco cardiovascular                      

N  

 

% 

Pessoal 68 62,96 5 4,63 

Familiar 36 33,33 63 58,33 

Pessoal e familiar 0 0,00 9 8,33 

Em branco 4 3,70 31 28,70 

Total 108 100,00 108 100,00 

 

A avaliação do conhecimento sobre o uso de contraceptivos orais, os contraceptivos 

hormonais mais amplamente utilizados, foi investigada entre todas as participantes, usuárias ou 

não de métodos contraceptivos hormonais, a partir do julgamento (certo ou errado) de 

afirmativas sobre o seu uso adequado e os resultados são mostrados na Tabela 5. As acadêmicas 

demonstraram conhecer informações acerca do uso adequado dos contraceptivos hormonais 

orais. O maior desconhecimento, entretanto, foi verificado em relação ao mecanismo de ação 

deste método contraceptivo e dos procedimentos quando do esquecimento de tomar a pílula. 

 

Tabela 5. Índice de acertos e erros em função do uso adequado de contraceptivo hormonal oral. 

Questões de conhecimento Índice de 

acerto 

Índice de  

erro 

Resposta em 

branco 

Total 

Contraceptivo oral     N     %    N    %    N     %    N    % 

Devo tomar sem receita médica 104 96,30 2 1,85 2 1,85 108 100,00 

Devo tomar somente antes da relação sexual 103 95,37 3 2,78 2 1,85 108 100,00 

Devo tomar todos os dias no mesmo horário 105 97,22 1 0,93 2 1,85 108 100,00 

Se esquecer 1 dia, posso tomar 2 juntos (dia atual e anterior) 44 40,74 62 57,41 2 1,85 108 100,00 

Se esquecer 2 dias, posso tomar 3 juntos (2 dias esquecidos 

mais o atual) 

100 92,59 6 5,56 2 1,85 108 100,00 

Posso tomar as cartelas seguidas, sem intervalo 42 38,89 64 59,26 2 1,85 108 100,00 

Existem diferentes tipos de pílulas com diferentes tipos de 

dosagem hormonal 

106 98,15 0 0,00 2 1,85 108 100,00 

A pílula impede a ovulação 61 56,48 44 40,74 3 2,78 108 100,00 

A pílula causa aborto 75 69,44 30 27,78 3 2,78 108 100,00 

O uso da pílula causa ganho de peso 49 45,37 57 52,78 2 1,85 108 100,00 

O uso da pílula pode causar pressão alta, problemas na 

circulação, inchaço, e câncer de mama 

69 63,89 35 32,41 4 3,70 108 100,00 
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O uso da pílula por tempo prolongado pode causar 

incapacidade de engravidar 

37 34,26 69 63,89 2 1,85 108 100,00 

 

Foi observada correlação entre a área do Curso de Graduação e o conhecimento acerca se a 

pílula anticoncepcional impede a ovulação, segundo o coeficiente de correlação de Pearson (r=0,2041; 

p=0,0340). 65,38% (34/52) das alunas de Cursos na área de Ciências da Saúde e 48,21% (27/56) das 

alunas de Cursos das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Tecnologias acertaram a pergunta sobre esse 

mecanismo de ação (Odds ratio, p>0,05). 

Além disso, houve correlação entre o uso de contraceptivo hormonal e o conhecimento acerca 

se a pílula anticoncepcional causa aborto (r=0,3381; p=0,0003). 77,38% (65/84) das acadêmicas 

usuárias de contraceptivo hormonal e 41,67% (10/24) das acadêmicas não usuárias de contraceptivo 

hormonal acertaram esta questão (Tabela 6). A chance de uma mulher que usava contraceptivo hormonal 

responder corretamente que a pílula não causa aborto é cerca de 5 vezes maior que a mulher que não 

usava contraceptivo hormonal [p=0,019; Odds ratio=4,8; IC95% (1,84-12,50)]. 

 

Tabela 6. Índice de acertos e erros em função do uso adequado de contraceptivo hormonal oral por acadêmicas 

usuárias e não usuárias de contraceptivo hormonal. 

Questões de 

conhecimento  

Usam contraceptivo hormonal (N) Não usam contraceptivo hormonal (N) 

Contraceptivo oral Acertos Erros Em 

branco 

Total de 

respostas 

Acertos Erros Em 

branco 

Total de respostas 

A pílula causa aborto 65 18 1 84 10 12 2 24 

 

DISCUSSÃO:  

Os dados mostraram alta prevalência do uso métodos contraceptivos hormonais com 

predominância do uso de contraceptivos orais (pílulas anticoncepcionais) por alunas do ensino 

superior, coerente com os dados nacionais publicados em outras pesquisas (COSTA et al., 2017, 

OLSEN et al., 2018). O uso indicado foi predominantemente recomendado por prescrição 

médica. Esta observação levanta reflexões acerca da autonomia e competência do profissional 

de enfermagem na orientação de métodos contraceptivos e viabilidade de implantação de 

protocolos municipais que garantam a indicação na atenção básica. Segundo o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN, 1986) a Consulta de Enfermagem é regulamentada pela Lei 

nº 7.498, de 25 de julho de 1986. e caracteriza-se como prática privativa do enfermeiro, o que 

lhe proporciona condições de atuar de forma direta e totalmente independente, ou seja, não 

necessita de outro profissional para sua supervisão (ASSIS et al, 2008). Foi ainda mostrado que 

as acadêmicas afirmavam adquirir comercialmente o medicamento em farmácias, arcando com 

seu custo. No Brasil, o Ministério da Saúde financia e compra os contraceptivos e insumos no 

âmbito do Programa Saúde da Mulher (FARIAS et al., 2016), portanto, precisa haver um 

alinhamento entre a demanda das usuárias e a oferta dos contraceptivos no serviço público de 

saúde. 
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A presença de fatores de risco como enxaqueca e histórico familiar de doenças 

cardiovasculares nas acadêmicas usuárias de anticoncepcionais hormonais constituem 

contraindicações para seu uso e devem ser avaliados com cautela. A enxaqueca e o risco 

cardiovascular, além de caracterizarem-se como patologias pré-existentes, podem estar 

associados com o uso de um método contraceptivo hormonal, e se agravar de acordo com o uso, 

configurando-se, assim, como um efeito adverso ao uso destes (BRASIL, 2009).  

As alunas que participaram da pesquisa demonstraram possuir informações sobre o uso 

correto e seguro de contraceptivos hormonais orais, embora esse conhecimento seja ainda 

deficiente em relação ao mecanismo de ação e dos fatores de risco e contraindicações deste 

método contraceptivo. Os resultados das análises de correlação sugerem que usar 

anticoncepcional hormonal, bem como estar em um Curso de Graduação na área de Ciências 

da Saúde estão relacionados ao conhecimento correto sobre o uso de contraceptivo hormonal 

oral. Estas observações reforçam como o conhecimento sobre a fisio-farmacologia do trato 

reprodutor feminino e o mecanismo de ação e uso seguro dos contraceptivos hormonais 

influencia a prática contraceptiva planejada de modo a garantir a saúde reprodutiva e sexual das 

mulheres.  

Os resultados podem subsidiar ações de educação e promoção em saúde voltadas para 

a saúde sexual e reprodutiva e também para o planejamento familiar envolvendo esse público-

alvo. 
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RESUMO: 

Apesar de existir a relação da quantidade de massa magra total e a força muscular, dados mais detalhados 

comparando a relação da quantidade de massa ou área de secção transversa (AST) magra apendicular 

em relação a exercícios específicos de membros inferiores e superiores são escassos. Além do mais, 

pouco se sabe se a relação de AST magra apendicular e força muscular são mantidas em membros de 

acordo com a dominância e tempo de treinamento. Portanto o objetivo foi verificar a associação da AST 

(braço, coxa e perna) com a força máxima (rosca direta, tríceps pulley, cadeira extensora e cadeira 

flexora) e tempo de treinamento e comparar a força e AST em pessoas treinadas em musculação. 

Participaram 30 pessoas com experiência em musculação. A AST foi avaliada pelo método de 

antropometria e a força muscular pelo teste de força máxima (1RM). Não foi observado diferenças para 

força e AST em relação à dominância dos membros. A AST dos braços, coxas e pernas explicaram com 

maior magnitude a força da rosca direta (85%), cadeira extensora (55%) e cadeira flexora (50%), 

respectivamente. O tempo de treinamento explicou as alterações da AST da coxa em 19% e das pernas 

em 24%. O presente estudo conclui que as medidas de AST se associaram em maior magnitude com as 

medidas de força dos membros superiores quando comparadas aos membros inferiores. Além do mais, 

a quantidade de massa magra explica em partes a força muscular de forma específica ao ponto anatômico 

e exercício independentemente da dominância dos membros em pessoas treinadas em musculação. O 

tempo de treinamento explicou somente a associação da massa magra dos membros inferiores. Não 

houve diferença de força e massa muscular entre os membros destro e canhoto. 

Palavras chave: Força máxima; avaliação antropométrica, massa muscular. 

 

ABSTRACT: 

Although there is a relationship between the amount of total lean mass and muscle strength, more 

detailed data comparing the relationship between the amount of lean mass or appendicular cross-

sectional area (AST) in relation to specific lower and upper limb exercises are scarce. Furthermore, little 

is known whether the ratio of lean appendicular AST and muscle strength is maintained in limbs 

according to dominance and training time. Therefore, the objective was to verify the association of AST 

(arm, thigh and leg) with maximum strength (barbell curls, triceps pulley, extension chair and flexor 

chair) and training time and to compare the strength and AST of those in people trained in weight 

training. Participated 30 people with experience in weight training. AST was assessed using the 

anthropometric method and muscle strength using the maximum strength test (1RM). There were no 

differences in strength and AST regarding the dominance of the limbs. The AST of the arms, thighs and 

legs explained with greater magnitude the strength of the direct thread (85%), the extension chair (55%) 

and the flexor chair (50%), respectively. The training time was associated only with the AST of the thigh 

(19%) and legs (24%). The present study concludes that the AST measures were associated to a greater 

extent with the strength measures of the upper limbs when compared to the lower limbs. In addition, the 

amount of lean mass explains in part muscle strength in a specific way to the anatomical point and 

exercise regardless of the limb dominance in people trained in weight training. The training time 

explained only the association of lean mass in the lower limbs. There was no difference in strength and 

muscle mass between right and left-handed members. 
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Keywords: Maximum strength; anthropometric assessment, muscle mass. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de força e massa musculares são fatores importantes associados ao desempenho 

atlético e a saúde global (POWERS, 2014). Portanto, estudos que desvendam de forma detalhada o 

comportamento destas variáveis ajudarão a elucidar intervenções direcionadas para a melhora do 

desempenho atlético e a saúde global. Do ponto de vista estrutural (morfológico) do músculo 

esquelético, a produção de força muscular é determinada por fatores como o número de pontes cruzadas 

de miosina que interagem com os filamentos de actina, número de sarcômeros, comprimento e os tipos 

de fibras musculares, do posicionamento das fibras do grupo muscular e da área de seção transversa 

(AST) do músculo (POWERS, 2014). Neste sentido, fibras hipertrofiadas disponibilizam mais pontes 

cruzadas para a produção de força em uma contração máxima, aumentando assim, a capacidade de gerar 

força quando comparadas a fibras de menor tamanho (menor hipertrofia) (POWERS, 2014).  

O treinamento de força (i.e., musculação) promove a hipertrofia muscular, no qual é identificada 

pelo aumento da massa muscular e AST dos músculos (POWERS, 2014). Sua alteração pode ser pelo 

aumento do tamanho das fibras musculares existentes (LIEBER, 2002; RATAMESS, et al., 2009). A 

hipertrofia de fibras musculares com o treinamento de força parece ser resultante de um aumento da 

síntese de proteínas musculares, do número de miofibrilas e de filamentos de actina e miosina, os quais 

fornecem mais pontes cruzadas para a produção de força durante a contração máxima (LIEBER, 2002; 

RATAMESS et al., 2009). Portanto, o conhecimento da AST muscular envolvida em movimento 

específico de produção de força poderia ser útil na determinação da intensidade do treinamento, uma 

vez que cada centímetro de massa muscular pode produzir uma força determinada, para tal, as relações 

entre a força máxima e as medidas antropométricas de massa muscular têm sido investigadas a fim de 

predizer a força máxima (LEHMKUHL E SMITH, 1989).  

Visando facilitar a aplicação dessa avaliação antropométrica, coeficientes foram propostos para 

estimar a força muscular em diferentes exercícios de musculação, baseando-se na relação da massa 

corporal (MC) com a produção de força muscular. Esses coeficientes são obtidos pela divisão da força 

máxima em cada exercício pela massa magra (MM) ou massa corporal (MC) dos indivíduos (JARIC, 

2002). No entanto, pouco se sabe da relação da AST muscular apendicular relacionando com exercícios 

específicos para tais músculos, o efeito da dominância dos membros e o tempo de treinamento. Portanto 

o presente estudo buscou desvendar qual a relação (associação) da AST apendicular (braço, coxa e 

perna) com a força máxima (rosca direta, tríceps pulley, cadeira extensora e cadeira flexora) e tempo de 

treinamento, e se existem diferenças de força e massa musculares entre a dominância dos membros em 

pessoas treinadas em musculação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

DESENHO DO ESTUDO E SELEÇÃO AMOSTRAL 

 

A pesquisa teve caráter exploratório de campo, transversal experimental, com abordagem 

quantitativa. Os voluntários foram escolhidos por conveniência. A amostra da pesquisa foi constituída 

por 30 voluntários sendo 27 homens e três mulheres, todos adultos entre 22 e 43 anos, matriculados na 

academia EuroGym, após a seleção pelos critérios de inclusão.  

Os critérios de inclusão constituíram: ser treinado em musculação por pelo menos três meses 

(POWERS, 2014); apresentar-se aparentemente saudável (i.e. ausência de doenças crônicas) e sem 

lesões que impossibilitassem a aplicação dos testes de força muscular (i.e. lesões articulares, ósseas e 

musculares); estar familiarizado com os exercícios de rosca direta; tríceps pulley; cadeira flexora e 

cadeira extensora.  
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Os voluntários foram informados quanto aos objetivos e procedimentos ao qual seriam 

submetidos, no qual concordaram com os procedimentos e assinaram o termo de consentimento antes 

de participar do estudo, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado 

pelo colegiado de ética em pesquisa com humanos do Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(protocolo n° 2794/21).  

Foi aplicado um questionário de anamnese antes das avaliações com: nome, idade, questões 

sobre doenças atuais e pregressas, histórico familiar e situação laboral, indicadores nutricionais, 

tabagismo, alcoolismo, bebidas com cafeína, suplementos e ergogênicos, tempo de treinamento e 

membros dominantes.  

 

ANTROPOMETRIA 

 

A antropometria foi realizada na academia Euro Gym seguindo a ordem: aferição da massa 

corporal e estatura, demarcação dos pontos anatômicos, medidas de dobras cutâneas (DC) e 

circunferências. Todos os indivíduos foram instruídos a abster-se dos treinos 48h antes das avaliações, 

apresentando-se descansados e com roupas apropriadas. As avaliações foram realizadas pelo mesmo 

avaliador. 

Para obtenção da massa corporal utilizou uma balança antropométrica tipo plataforma digital da 

marca Welmy®, com capacidade para até 200kg e precisão de 0,05kg. As DC foram aferidas com 

adipômetro clínico da marca Prime Med® com precisão de 1,0mm, sendo avaliado do lado direito do 

corpo (pontos anatômicos: subescapular, supra ilíaca, abdominal, bicipital, tricipital, coxa e panturrilha), 

e do lado esquerdo do corpo quatro locais (pontos anatômicos: bicipital, tricipital, coxa e panturrilha). 

Tanto para DC quanto para circunferências, foram realizadas três medidas em cada ponto adotando-se 

a média. As circunferências avaliadas foram do braço, coxa e perna.  

Para a determinação da massa magra apendicular (braço, coxa e perna) foi utilizada a equação 

([circunferência do membro – π x DC membro]2/4 π) descritas por Heymsfield (1982) e validada por 

Carneiro (2019). Para determinação da gordura corporal total e massa magra total foram utilizadas as 

DC: homens = tricipital, abdominal e supra ilíaca e mulheres = coxa, supra ilíaca e subescapular. Para 

determinação da densidade corporal foi utilizado à fórmula ([1,1714 – 0,0671 x Log 10 (Σ DC)]) de 

GUEDES, (1985). Para determinação do percentual de gordura corporal foi utilizada a fórmula 

([(4,95/Densidade – 4,50) x 100]) de SIRI (1962). 

 

FORÇA MÁXIMA 

  

O teste de uma repetição máxima (1RM) precedeu da explicação técnica dos exercícios antes 

da sua realização, sendo informado que todos os exercícios seriam executados de forma unilateral e a 

necessidade de realizar o movimento completo sem compensações que gerassem ganho de força com 

músculos agonistas ou sinergistas. Os exercícios foram realizados em equipamentos da marca Health® 

sendo eles: rosca direta, tríceps pulley, cadeira extensora e cadeira flexora (em alguns casos foram 

necessários à utilização de halteres adjacentes para completar a carga). As avaliações foram realizadas 

pelo mesmo avaliador. 

Foram realizados dois aquecimentos antes do teste de 1 RM sendo estipulado para o primeiro 

aquecimento de cinco a 10 repetições com carga subjetiva entre 40 a 60% de 1-RM com 1 minuto de 

descanso, e três a cinco repetições para o segundo, com a carga de 60 a 80% de 1-RM. Para a tentativa 

de 1RM foi disposto até cinco tentativas, com 3 a 5 min de descanso, sendo considerada a última 

tentativa realizada com sucesso.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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A distribuição dos dados foi calculada pelo teste D’Agostino Pearson e a normalidade foi aceita 

(p > 0.05). Para comparação entre as medidas (massa e força musculares) utilizou-se o teste t de Student 

para amostras independentes (membros dominantes e não dominantes). A regressão múltipla foi 

utilizada para explorar a associação da massa e força musculares e co-variáveis (IMC, idade, tempo de 

treinamento, tabagismo e suplementos.). Os dados são apresentados em média e desvio padrão. O nível 

de significância foi estabelecido em p < 0,05. 

 

 

RESULTADOS 

 

Em média a amostra foi considerada eutrófica (percentual de gordura e IMC dentro da 

normalidade), jovem (Tabela 1), destro para membros superiores (90%) e inferiores (93,3%).  

 

Tabela 1. Características da amostra  
Média DP Mínimo Máximo 

Idade 29,9 5,8 22,0 43,0 

Tempo de treino (meses) 26,1 46,9 3,0 240,0 

IMC (kg/m2) 26,3 3,2 20,8 32,7 

Peso  (kg) 79,3 11,9 53,7 96,5 

Altura (m) 1,7 0,07 1,5 1,8 

G% 16,5 6,7 0,4 33,3 

MCG (kg) 13,3 5,8 0,2 25,6 

MCM (kg) 65,9 9,6 41,6 82,6 

IMC - índice de massa corporal; G% - percentual de gordura; MCG - massa corporal gorda; MCM 

- massa corporal magra; DP - desvio padrão. 

 

Quando comparada a força (cadeira extensora, cadeira flexora e pulley e rosca direta) e massa 

musculares (AST braço, coxa e perna) não foram observados diferença entre os membros dominantes e 

não dominantes (direito e esquerdo) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Comparação de força e massa musculares dos membros apendiculares 

 Média DP Mínimo Máximo 

AST Braço D (cm2) 78,3 16,7 36,8 104,2 

AST Braço E (cm2) 78,4 16,6 34,6 104,1 

P: 0,980 

AST Coxa D (cm2) 218,9 32,0 164,1 274,1 

AST Coxa E (cm2) 216,7 30,3 163,4 273,6 

P: 0,784 

AST Perna D (cm2) 95,9 17,8 66,9 136,6 

AST Perna E (cm2) 92,8 18,5 68,1 135,4 

P: 0,513 

Teste 1RM Extensora D (kg) 73,5 16,8 40,0 100,0 

Teste 1RM Extensora E (kg) 73,3 16,7 40,0 100,0 

P: 0,951 

Teste 1RM Flexora D (kg) 56,3 14,5 25,0 80,0 

Teste 1RM Flexora E (kg) 56,1 13,5 25,0 77,0 

P: 0,970 

Teste 1RM Rosca direta D (kg) 18,3 4,1 10,0 26,0 

Teste 1RM Rosca direta E (kg) 18,2 4,5 7,0 26,0 

P: 0,976 

Teste 1RM Triceps Pulley D (kg) 32,9 10,2 13,0 56,0 

Teste 1RM Triceps Pulley E (kg) 32,4 9,9 13,0 55,0 
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P: 0,838 

D - direita; E - esquerda; RM - repetição máxima; AST - área de secção transversa.  

 

Para as análises de medidas de associação, o tempo de treinamento (26,1±46,9 meses) se 

associou positivamente com a AST da coxa (19%) e pernas (24%). Todas as medidas de força 

musculares se associaram positivamente com a massa magra (total e apendicular). As associações da 

AST e força dos membros superiores foram em maior magnitude quando comparadas com as 

associações da AST e dos membros inferiores com as medidas de massa magra total. Após as correções 

matemáticas (IMC, idade, tabagismo, suplementos e tempo de treinamento) as associações ficaram mais 

fortes. A AST de braços explicou a força da rosca direta e tríceps pulley em 85% e 78%, 

respectivamente. A AST da coxa explicou a força da cadeira extensora em 55%. A AST da coxa e perna 

explicou a força da cadeira flexora em 43% e 50%, respectivamente (Tabela 3).  

 

TABELA 3. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DE FORÇA E DE MASSA MUSCULAR 

 R R2 p 

Força 1 RM Rosca: 

AST braços (cm2) 0,89 0,78 <0,001 

AST braços * (cm2) 0,89 0,85 <0,001 

MM total (kg) 0,84 0,70 <0,001 

MM total * (kg) 0,84 0,77 <0,001 

Força 1 RM Pulley: 

AST braços (cm2) 0,83 0,69 <0,001 

AST braços * (cm2) 0,83 0,78 <0,001 

MM total (kg) 0,75 0,56 <0,001 

MM total * (kg) 0,75 0,66 <0,001 

Força 1 RM Extensora: 

AST coxa (cm2) 0,69 0,47 <0,001 

AST coxa * (cm2) 0,69 0,55 <0,001 

MM total (kg) 0,85 0,72 <0,001 

MM total * (kg) 0,85 0,72 <0,001 

Força 1 RM Flexora: 

AST coxa (cm2) 0,67 0,43 <0,001 

AST coxa * (cm2) 0,67 0,43 <0,001 

AST perna (cm2) 0,72 0,50 <0,001 

AST perna * (cm2) 0,72 0,50 <0,001 

MM total (kg) 0,86 0,73 <0,001 

MM total * (kg) 0,86 0,73 <0,001 

* correção para índice de massa corporal, idade, tabagismo, suplementos e tempo de treinamento; RM - 

repetição máxima; MM - massa muscular; AST - área de secção transversa. 

As medidas de AST e 1 RM foram somadas (lado direito e esquerdo). 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar a associação da AST apendicular (braço, coxa 

e perna) com a força máxima (rosca direta, tríceps pulley, cadeira extensora e cadeira flexora) e tempo 

de treinamento, e comparar a força e massa musculares de acordo com a dominância dos membros em 

pessoas treinadas em musculação. Os principais achados do estudo foram que a AST de braços explicou 

a força da rosca direta e tríceps pulley em 85% e 78%, respectivamente, a AST da coxa explicou a força 

da cadeira extensora em 55% e a AST da coxa e perna explicou a força da cadeira flexora em 43% e 

50%, respectivamente. Além do mais, quando comparada às associações de AST e massa magra, para 

os membros superiores a AST se associou com a força dos membros superiores em maior magnitude. 

Também foi observado influência do tempo de treinamento com a AST da coxa (19%) e pernas (24%) 

de maneira diretamente proporcional. Não foram observadas diferenças entre AST e força entre os 

membros de acordo com a dominância dos membros. Portanto, os dados do presente estudo sugerem 
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que a AST pode ser um indicador para explicar a força muscular em membros superiores em pessoas 

treinadas em musculação. 

Os dados do presente estudo não mostraram diferença de força e massa musculares entre os 

membros destro e canhoto. Uma possível explicação fisiológica para a força seria o efeito da educação 

cruzada (Hortobágyi, 2005), basicamente definida como o aumento da força máxima do membro contra-

lateral não treinado, após um regime de treinamento de força experimentado pelo membro homólogo 

ipsilateral (Farthing et al., 2009). Estes efeitos de educação cruzada poderiam reduzir as possíveis 

diferenças de força muscular quando se compara a dominância de membros em pessoas não treinadas 

(Stinear et al., 2001; Taniguchi et al., 2001). Portanto, apesar dos estudos anteriores indicarem a 

transferência cruzada em pessoas não treinadas, este aspecto pode ocorrer em pessoas treinadas, assim 

equiparando a força muscular dos membros. Outra explicação pode estar relacionada à quantidade de 

massa magra, que foi semelhante em relação aos membros, assim não causando diferenças na força 

muscular em relação à dominância. Portanto, fica evidente que tanto os fatores neurais e fatores locais 

(morfológicos) medeiam o comportamento da força muscular em pessoas treinadas, independentemente 

da dominância dos membros. 

Todas as medidas de força muscular se associaram com a massa magra apendicular (AST). No 

entanto, observamos diferenças de associação para a massa magra apendicular e os exercícios. A AST 

dos braços, coxas e pernas explicaram com maior magnitude a força da rosca direta, cadeira extensora 

e cadeira flexora, respectivamente (Tabela 3). Segundo Lieber (2000) de fato a AST apresenta correlação 

com a capacidade de produção de força muscular, variando grandemente entre os músculos do corpo 

humano, com diferentes características arquitetônicas. Uma das características da arquitetura muscular 

que influenciam a relação da força muscular e AST é o ângulo de penação, ou seja, o ângulo entre a 

direção das fibras musculares e a linha de geração de força de um músculo. Portanto, as medidas 

específicas de massa magra apendicular (AST) podem predizer com maior especificidade as relações 

com as forças musculares de cada exercício (relação com o agonista do movimento). 

Interessantemente, as medidas de AST e força muscular dos braços foram associadas em maior 

magnitude quando comparadas as medidas de massa magra, porém este padrão não ocorreu para os 

membros inferiores. Parte da explicação da falta de associação de maior magnitude da AST dos 

membros inferiores e força podem estar associadas à grande quantidade de tecido muscular que os 

membros inferiores representam sobre a massa magra total (POWERS, 2014). Portanto para as medidas 

de associação da massa muscular e força de membros inferiores as medidas globais de massa magra 

podem ser mais representativas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou que todas as medidas de força muscular se associaram com a massa 

muscular apendicular (AST) variando suas porcentagens de acordo com o ponto anatômico e tipo de 

exercício. No entanto, quando observada à magnitude de associação entre AST e massa magra total, as 

medidas de associação foram em maior magnitude somente para os membros superiores. Também foi 

observado associação do tempo de treinamento com a massa magra apendicular dos membros inferiores. 

Não houve diferença de força e massa muscular entre os membros destro e canhoto. 
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RESUMO 

A evolução dos materiais de construção acompanha a evolução do homem, que sempre buscou na casa 

um abrigo; e, ao longo dos anos, também se preocupou com a estética e o conforto dos ambientes que a 

compõe.  Não só a engenharia, mas também a arquitetura, desenvolveram produtos para aperfeiçoar o 

acabamento, o conforto térmico e o acústico, e a iluminação das residências. No mercado, é possível 

encontrar uma infinidade de produtos e materiais quando se trata de revestimentos de pisos e paredes. 

A impressão 3D, que é um processo de fabricação que acumula camadas a partir de um modelo digital, 

vem se desenvolvendo nos últimos anos e adentrando áreas como engenharia, arquitetura, design e até 

na medicina. Este trabalho se propõe a descrever o processo de fabricação de revestimentos de parede a 

partir de modelos de impressão 3D que podem ser utilizados na arquitetura como elemento de decoração 

de ambientes. A impressora 3D utilizada de forma correta pode trazer muitos benefícios para a 

construção civil, tais como agilidade, utilização de materiais ecologicamente corretos, diminuindo 

desperdícios e retrabalhos. Os resultados obtidos através do método e testes realizados, geraram um 

procedimento consolidado de fabricação e reprodução dos revestimentos, carecendo ainda de algumas 

intervenções para a melhoria do acabamento das peças. Este trabalho instiga e abre portas para novos 

testes e estudos sobre o assunto. 

Palavras-chave: Revestimento 3D; impressão 3D; tecnologia 3D; fabricação. 

 

ABSTRACT 

The evolution of construction materials follows the evolution of man, who always seeks in the house or 

shelter; and, over the years, he is also concerned with the aesthetics and comfort of the environments 

he composes. Not only in engineering, but also in architecture, to develop products to improve the finish, 

thermal and acoustic comfort, and the lighting of homes. In the market, it is possible to find a multitude 

of products and materials when it comes to floor and wall coverings. 3D printing, which is a 

manufacturing process that accumulates layers from a digital model, has been developing in recent 

years and entering areas such as engineering, architecture, design and even medicine. This work 

describes the process of manufacturing wall coverings from 3D printing models that can be used in 

architecture as an element of interior decoration. The 3D printer used correctly can bring many benefits 

for civil construction, such as agility, use of environmentally friendly materials, reduction of waste and 

rework. The results performed using the method and tests performed, generated a consolidated 

procedure for manufacturing and reproducing coatings, and still recover some changes to improve the 

finish of the pieces. This work is initiated and opens doors for new tests and studies on the subject. 

Keywords: 3D coating; 3D printing; 3D technology; manufacturing 

 

INTRODUÇÃO 

 A preocupação com o belo não é recente, vide os monumentos históricos ao redor do mundo. 

Atualmente, a atenção para isto estende-se a todas as classes sociais. Nas moradias, essa tendência deve 

estar aliada a conforto, praticidade e segurança. Nesse sentido, os revestimentos configuram como um 

importante elemento construtivo com uma infinidade de modelos, onde a escolha deste está relacionada 

ao ambiente em que será aplicado, específicos para casos em que houver exposição às intempéries, 

umidade, vapores, entre outros. 
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As histórias de evolução dos materiais de construção e do homem sempre caminharam juntas, 

pois este sempre buscou na casa um abrigo, um local seguro, que garantisse a sua sobrevivência. Não 

só a necessidade de construir moradias se tornou importante para os seres humanos, mas também a de 

se ter lugares mais bem-proporcionados e destacar as edificações importantes, como, por exemplo, 

templos e locais sagrados. Assim, os povos antigos utilizavam ornamentos feitos de barro até objetos 

trabalhados em metais nobres, demonstrando a importância dos locais (OLIVEIRA; HOTZA, 2015). 

Sendo assim, o estudo da construção e arquitetura fez com que fossem criadas novas tecnologias para a 

transformação desses ambientes, tornando-os mais aconchegantes, esteticamente atraentes e 

personalizados. A personalização vai desde a disposição do mobiliário até a criação de peças e 

decorações, passando pelos acabamentos cerâmicos, jardinagem e tintas. 

Os revestimentos convencionais mais conhecidos e utilizados são os revestimentos cerâmicos, 

que possuem um processo produtivo bem estruturado e normatizado, que se inicia com a dosagem das 

matérias-primas; em seguida vem a moagem destas para atingir a granulometria desejada; a atomização, 

que nada mais é do que a redução da umidade da pasta, preparando-a para a próxima etapa; que é a de 

prensagem, a fim de compactar e aumentar a densidade para, em seguida, ser feita a secagem, ou seja a 

eliminação da umidade residual. Após a etapa de secagem, é aplicado o esmalte na peça cerâmica. Este 

é o momento em que é conferida decoração à peça. Para finalizar, é feita, então, a queima, a qual funde 

e cristaliza a massa e o esmalte sob altas temperaturas (OLIVEIRA; HOTZA, 2015).  

Apesar de um processo produtivo bem definido e normatizado, a indústria cerâmica que 

encontra-se bem estruturada e consolidada no mercado nacional, ainda apresenta um desafio muito 

grande que é conseguir reduzir o consumo energético e a utilização de matérias-primas de fontes não 

renováveis. Isso porque vão na contramão das tendências do mercado atual, que buscam soluções 

sustentáveis. 

Os avanços tecnológicos alcançados nos últimos anos trouxeram uma série de benefícios para 

todos os setores. Uma tecnologia que está sendo mais explorada atualmente é a impressora 3D. Ela 

surgiu em meados dos anos 1980, com Charles Hull, que criou o conceito de impressão tridimensional 

(3D); porém, esse conceito somente ganhou cena nos anos 2000, graças aos avanços tecnológicos e à 

redução no custo de fabricação das máquinas. Assim, a impressão em 3D foi se aperfeiçoando e 

ganhando o interesse de várias áreas, inclusive a Engenharia Civil (GROSS et al, 2014).  

A impressão tridimensional é um processo inovador que diminuiu consideravelmente o tempo 

de manufatura de modelos e de partes de protótipos e da fabricação de ferramentas de máquinas. A 

fabricação de protótipos através dos processos convencionais de fabricação envolve muitas horas de uso 

de máquinas - um tempo excessivo com passos lentos e alto custo, enquanto que impressoras 

tridimensionais realizam toda a fabricação em um único passo e em tempo reduzido. A redução de tempo 

e de custo proporcionada pela impressão tridimensional revolucionou a prototipagem e a manufatura 

(HEINZL; HERTZ, 1985). 

A Modelagem por Fusão e Deposição (em inglês Fused and Deposition Modeling, FDM) é um 

dos processos mais utilizados para a construção de protótipos rápidos por impressão tridimensional. 

Esse é um processo de Prototipagem Rápida – (Rapidy Prototyping, RP), desenvolvido pela Stratasys 

Inc., que constrói as peças por deposição de um material termoplástico extrudado, a partir do qual a 

cabeça injetora traça os perímetros da seção transversal e os preenche, construindo, assim, cada camada. 

O material mais comumente utilizado é o ABS (Acrilonitrila-Butadieno-Estireno), embora existam 

outras máquinas que usam alguns outros polímeros para a construção de peças (NOVOA, 2014). 

Essa tecnologia é usada para fabricar objetos físicos diretamente a partir de fontes de dados 

gerados pelos sistemas de projeto auxiliado por computador (CAD) ou software de modelagem 3D. 

Segundo Novoa (2014), esse método de fabricação é baseado no princípio da manufatura por camadas, 

com o qual a geometria é previamente dividida em fatias e a fabricação é realizada através do 

empilhamento de cada uma dessas fatias, permitindo, assim, a obtenção do modelo tridimensional. Esse 

processo torna a fabricação mais rápida, simples e econômica para muitas aplicações. 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

30 

A união de todos esses fatores, pode resultar em processos mais rápidos e econômicos, com 

aplicação de diversos materiais que otimizarão os métodos construtivos dentro da Engenharia Civil, tais 

como agilidade, utilização de materiais ecologicamente corretos, diminuindo desperdícios e retrabalhos. 

O trabalho proposto trata-se da criação de um novo produto, sendo assim caracteriza-se como 

pesquisa experimental e descritiva exploratória, de natureza qualitativa por possuir objetivos, 

procedimentos e estruturação (FACHIN, 2006). Para Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as 

formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

Tendo em vista a literatura apresentada, este trabalho teve como objetivo desenvolver e 

apresentar o processo de criação e fabricação de um revestimento de parede 3D personalizado através 

de modelamento e impressão 3D em software e impressora específicos e criar e fundamentar um 

processo de reprodução das peças impressas utilizando resina poliéster.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização e o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais, 

equipamentos e softwares (Quadro 1): 

 

Quadro 1: Materiais utilizados na execução da pesquisa 

SOFTWARES - SolidWorks 2018; 

- Simplify 3D. 

EQUIPAMENTOS - Impressora 3D Sethi S3. 

MATERIAIS - 1 Kg de Filamento plástico (ABS); 

- 1,5 Kg de Borracha de Silicone com 

Catalisador; 

- 100 g de Vaselina Industrial; 

- 5 Kg de Resina Poliéster de Baixa 

Viscosidade com Catalisador; 

- 50 g de Pigmento Branco Perolado; 

- 50 ml de Corante Azul Translúcido; 

- Retalhos de MDF; 

- Cola Quente; 

- Pincel com cerdas macias; 

- Balança de Precisão; 

- Copo Plástico (Polipropileno); 

- Palitos de Madeira; 

- EPIs (Máscara respiratória e luvas de 

borracha). 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A execução do processo de fabricação do revestimento a partir da impressão 3D foi dividida em 

três etapas distintas: a criação do revestimento e prototipagem, a fabricação do molde, e a fabricação 

dos revestimentos. 

Os materiais utilizados nos processos de confecção de molde de borracha e a fabricação de 

revestimentos são todos de um mesmo fabricante, a Redelease®1, uma das principais distribuidoras de 

especialidades químicas do Brasil. 

 

 

1. CRIAÇÃO DO REVESTIMENTO E PROTOTIPAGEM 

 
1 Indústria e Distribuidora de Produtos Químicos. 
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Na etapa inicial, verificou-se o que há de mais atual no mercado de revestimentos e a maior 

parte dos revestimentos de materiais tradicionais encontrados possuem formas geométricas simples 

(retificados ou bold). Em seguida, utilizou-se do software SolidWorks 20182 para criar um modelo de 

revestimento tridimensional para que este fosse utilizado como base para toda a avaliação que se segue. 

O modelo foi criado com curvas, conforme Figura 1 a seguir, para ser um diferencial em relação aos 

modelos encontrados no mercado, além de aproveitar também a versatilidade que o uso de impressora 

3D é capaz de oferecer.  

 

Figura 1 - Modelo do Revestimento criado no software SolidWorks 2018 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

Com o modelo digital em mãos, iniciou-se a fase de prototipagem. O arquivo em 3D foi levado 

ao software fatiador Simplify 3D3 (Figura 2), onde foram configurados todos os parâmetros de 

impressão, tais como alturas de camadas, velocidade de impressão e porcentagem de preenchimento. 

Para a impressão, foi utilizada uma impressora da marca Sethi 3D, modelo S3. Essa impressora utiliza 

o processo de impressão FDM (em inglês Fused and Deposition Modeling), explicado na Introdução. 

 

Figura 2 - Modelo 3D desenvolvido inserido no software SimpliFy 3D 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
2 Software CAD 3D desenvolvido pela Dassault Systems. 

3 Software de configuração e programação de impressão 3D, desenvolvido pela empresa de mesmo 

nome. 
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Diversos testes de impressão foram efetuados até que se chegasse ao modelo final, a fim de 

verificar e ajustar os encaixes e as interações. Sendo assim, foram impressas quatro cópias em 3D do 

modelo proposto, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Montagem realizada com as quatro peças impressas 

 
Fonte: Autores (2019) 

2. FABRICAÇÃO DO MOLDE 

Com os modelos já impressos e ajustados, iniciou-se o processo de criação do molde utilizado 

na confecção do revestimento. Assim, foi confeccionada uma caixa em MDF com as dimensões de 34cm 

x 24cm x 5cm, onde foram fixadas duas cópias das peças impressas em sua base. A fixação foi realizada 

para que as peças não se movimentassem no momento do envase da borracha de silicone. Como ela, em 

seu estado inicial é liquida, percebeu-se a necessidade em vedar os vértices da caixa para que não 

houvesse vazamentos. Para a vedação, foi utilizada uma pistola e bastões de cola quente. 

Como facilitador do processo de desmoldagem, uma fina camada de vaselina foi aplicada em 

toda a superfície da caixa e das peças impressas. A vaselina impede que a borracha de silicone, no 

processo de solidificação e cura, grude às paredes da caixa e peças, proporcionando maior qualidade ao 

molde e às peças replicadas. Seguindo à preparação e ao envase da borracha, foi calculado o volume de 

borracha de silicone necessário para a cobertura completa das peças acrescida de uma quantidade para 

maior espessura e resistência do molde. A proporção de borracha e catalisador, produto utilizado para o 

endurecimento da borracha de silicone, seguiu criteriosamente as indicações do fabricante. Assim, em 

sua fase inicial, a borracha de silicone possui grande fluidez e moldabilidade, o que proporciona o 

escoamento a ocupação de todas as partes do molde, e evitando que sejam geradas bolhas de ar junto à 

superfície das peças, o que pode ser verificado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Envase da borracha de silicone na caixa 
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Fonte: Autores (2019) 

 

Em um segundo momento, a borracha passou pelo processo de catalisação e cura no qual a 

borracha de silicone foi se solidificando e mantendo a forma da caixa e das peças de forma definitiva, 

não mais sofrendo deformações plásticas; e, segundo o fabricante, para a borracha de silicone azul, o 

tempo de cura é de cinco dias. Respeitado o tempo de cura, o material pôde ser desmoldado sem 

deformações aparentes em sua constituição física, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Aspecto do molde após cura e desmoldagem 

 
Fonte: Autores (2019) 

3. FABRICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS 

 

Para a fabricação do revestimento em estudo, foi escolhida a Resina Poliéster Cristal de Baixa 

Viscosidade, devido ao seu baixo custo em relação às demais resinas presentes no mercado, à facilidade 

de preparação e manipulação dos componentes da resina e à rapidez de catalisação das peças no molde. 

Ela possui um tempo de manipulação de 15 minutos até que o processo de polimerização se inicie, e 

deve ser utilizada com o catalisador indicado pelo fabricante, o Butanox, na proporção de 1% em 

massa/peso em relação à resina.  

Segundo Redelease (2019), a temperatura ambiente influencia no processo e indica que se 

trabalhe com quantidades pequenas; pois, em grandes quantidades, a temperatura irá subir e a cura será 

mais rápida, podendo causar trincas. O tempo de cura parcial informado pelo fabricante foi entre duas e 

quatro horas após a mistura. A resina estará quase em estado sólido, e o tempo de cura total é atingido 

após cinco dias. Por se tratar de uma resina transparente, e, para estudar as possibilidades de 

personalização do revestimento, foram utilizados alguns pigmentos, corantes e cargas.  
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Para dar coloração à resina, foram utilizados o Pigmento Branco Perolado e o Corante Azul 

Translúcido. Conforme descreve Redelease (2019), os pigmentos perolados são pigmentos em pó de 

fácil dispersão e excelente pigmentação, e oferecem alto poder de tingimento e de cobertura.  

Antes de começar a produção, foram realizados testes com a resina para prevenir a formação de 

bolhas nas peças, para determinar o tempo de manipulação da resina, pra verificar a cobertura dos 

pigmentos e corantes e verificar a cura das peças nas condições ambientes do local. Esses testes 

consistiram basicamente em manipular uma pequena quantidade de resina em um copo, com o auxílio 

da balança de precisão e realmente verificar a dosagem do catalisador; aguardando o prazo de cura 

indicado pelo fabricante para verificar a consistência do material, e também para sentir como manusear 

os itens pertencentes ao processo. 

Com base nas informações acima, e nos testes realizados, iniciou-se a fabricação dos 

revestimentos de resina. Essa parte do processo foi repetida diversas vezes utilizando diferentes 

corantes, pigmentos, aditivos e combinações entre si. Essa iniciativa procurou averiguar a versatilidade 

da utilização da resina na fabricação de revestimentos. 

A porção de resina foi preparada seguindo criteriosamente as indicações da Redelease (2019), 

em recipiente de polipropileno (PP), seguindo os seguintes procedimentos: cobertura da superfície do 

molde com desmoldante (vaselina industrial); cálculo do volume da peça; pesagem do volume da peça 

em resina cristal; adição e homogeneização de pigmento/corante; adição e homogeneização do 

catalizador; envase da mistura no molde (Figura 6); espera da catalisação e cura das peças; e 

desmoldagem das peças averiguando a qualidade da fabricação (Figura 7). 

 

Figura 6 – Envase da mistura no molde 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

Figura 7 - Revestimento após a desmoldagem  

 
Fonte: Autores (2019) 
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Após a apresentação e o detalhamento dos passos seguidos com o trabalho, é o momento de se 

analisar os resultados obtidos e de discutir sobre o que foi alcançado até aqui. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da fabricação do modelo e do revestimento final, percebeu-se que todas as peças 

possuíam pequenas ranhuras que deixaram suas superfícies sem brilho. Isso se deve ao processo de 

impressão 3D que deixa algumas marcas na superfície do sólido impresso. No entanto, o resultado obtido 

na fabricação do molde foi satisfatório, pois o nível de detalhes do molde demonstrou perfeitamente 

todas as arestas e os contornos da peça, facilitando o seu encaixe. 

O processo de fabricação dos revestimentos cerâmicos, que são os mais vendidos no mercado, 

é mais complexo, por exigir aparelhamento específico e inúmeras fases com alto gasto energético, 

conforme cita Oliveira e Hotza (2012), quando comparado com o revestimento a partir da impressão 

3D, que é simples, por necessitar apenas do desenho em software específico e a programação da 

impressora. A confecção dos moldes e a reprodução das peças em resina envolvem outros processos - 

ainda assim simples - e podem ser facilmente reproduzidas por empresas de Engenharia e Arquitetura.  

O novo produto criado possui um alto valor agregado e abre uma gama de possibilidades de 

modelos que podem ser impressos através da impressora 3D, assim como grande diversidade de cores e 

formas, além de ser um material leve.  

A tecnologia de impressão 3D, devido à sua versatilidade, tem possibilidades reais de aplicação 

na indústria da construção; porém, ainda é preciso testar os materiais que têm sido criados, analisar as 

suas caraterísticas e compreender se podem substituir materiais tradicionais, assegurando as 

propriedades fundamentais. Vale ressaltar que o processo realizado neste trabalho é sustentável, se 

comparado ao processo de fabricação do revestimento cerâmico, que, apesar de passar por estudos 

constantes de melhorias, visando a sustentabilidade de seus processos, ainda tem grande consumo de 

energia e utiliza matérias-primas de fontes não-renováveis (ALVES; MELCHIADES; BOSCHI, 2007; 

ARAÚJO; ROMACHELLI; MARTINS, 2001). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O trabalho realizado obteve um resultado positivo, pois criou-se um modelo de revestimento 

que não existe no mercado e atendeu aos objetivos propostos para o mesmo, desde a impressão das peças 

3D, passando pela fabricação do molde de silicone, até a própria fabricação dos revestimentos em resina 

poliéster, que mostraram-se bastante versáteis ao receber diversas possibilidades de personalização. 

O presente estudo também possibilita abrir novos campos de pesquisa para este tipo de 

revestimento e para os processos de fabricação, a fim de identificar melhorias para que possa ser levado 

ao consumidor e à indústria. Estas podem incluir o uso de materiais recicláveis, cimentícios, gesso, pois 

a borracha de silicone suporta a aplicação de outros tipos de materiais. O estudo carece ainda de 

aplicação para verificação da fixação do revestimento de resina em paredes de alvenaria e dry-wall, e 

da possibilidade de essas peças receberem camadas de tinta. 
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Resumo: Uma das técnicas que vem ganhando destaque nas últimas décadas é a Integração lavoura 

pecuária (ILP), porém tem sido visto maior enfoque na utilização de gramíneas, no componente 

“lavoura” desses sistemas, principalmente milho e sorgo. Neste contexto, há a necessidade de analisar 

outras culturas submetidas a esses sistemas, de forma que possibilite aos produtores, a escolha do 

melhor método a ser empregado conforme sua realidade. Sendo assim, o presente trabalho tem por 

objetivo avaliar o desempenho e produção de oleaginosas anuais na ILP. O experimento foi instalado 

no campo experimental Fausto de Ávila do Centro Universitário do Planalto de Araxá. O delineamento 

experimental a ser utilizado será o de blocos causalizados, em esquema fatorial 2x2x2 (2 épocas de 

semeaduras, 2 sistemas de cultivo de girassol solteiro e consorciado e 2 espaçamentos de 0,70m e 

0,90m) com duas repetições. Diante do exposto, o trabalho almeja o melhor resultado, dos tratamentos 

avaliados. 

Palavras chave: Girassol. Capim Brachiaria. Semeadura. 

Introdução: 

 O girassol é uma espécie que tem apresentado no Brasil, expansão de área de cultivo. Esta cultura 

vem sendo utilizada para produção de óleo comestível, biodiesel, ornamentação, ração para animais, 

entres outras. Segundo Callegari (2001), o consórcio de espécies de culturas anuais com gramíneas 

permite várias vantagens, sendo elas: melhoria das características físicas do solo, produção de 

resíduos com relação C/N ou seja enquanto o carbono (C) é o combustível para gerar energia, 

o nitrogênio (N) é um dos elementos essenciais para o crescimento dos vegetais, favorecendo a 

mineralização do nitrogênio e de sua absorção pela planta. O cultivo da gramínea, consorciada com 

culturas anuais tem se mostrado uma técnica eficiente além de possibilitar a integração lavoura-

pecuária. Dessa forma, o sistema de cultivo consorciado proporciona aumento da disponibilidade de 

forragem e produção de silagem em plena estação seca, com qualidade suficiente para manutenção 

nutricional dos rebanhos, promovendo ganho de peso e produção de palhada para o plantio direto, 

além disso, tem como principal vantagem a recuperação de pastagens degradadas com menor custo 

(BARDUCCI ET AL., 2009). A duração do ciclo vegetativo pode variar de 90 a 130 dias, dependendo 

do cultivar, da data de semeadura e das condições ambientais características de cada região e ano. É 

uma das culturas oleaginosas que mais cresceu nos últimos anos, tanto em área de cultivo como em 

produção, sendo classificada atualmente como a segunda maior fonte de matéria-prima para a indústria 

de óleo comestível do mundo além de ser utilizada para silagem como opção forrageira. (SOUZA ET 

AL., 2005). Dentre as forrageiras utilizadas para os sistemas de rotação, sucessão ou de consorciação 

de culturas na região dos Cerrados, destaca-se as gramíneas do gênero Brachiaria (Ikeda et al., 2007). 

As vantagens da utilização desse gênero no sistema de integração estão no fato dessas espécies 

apresentarem sistema radicular abundante, que contribui para a infiltração de água, agregação e 

aeração do solo (KLUTHCOOUSKI ET AL., 2004). Entretanto, poucos experimentos de longa duração 

de rotação lavoura-pecuária em ecossistemas tropicais e subtropicais têm sido relatados (MACEDO, 

2009; FRANCHINI ET AL., 2010). Assim, são necessários mais estudos sobre esse sistema em relação 

às propriedades edáficas. 

 

Metodologia: 

O experimento será realizado no campo experimental Fausto de Ávila do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá. O período para estabelecimento e acompanhamento do experimento com análises 

dos resultados e relatório final será entre os meses de março de 2019 até fevereiro de 2020. O 

delineamento experimental a ser utilizado será o de blocos causalizados, em esquema fatorial 2x2x2 

(2 épocas de semeaduras, 2 sistemas de cultivo de girassol solteiro e consorciado e 2 espaçamentos 

de 0,70m e 0,90m) com duas repetições. Sendo assim teremos 8 tratamentos em 2 repetições, 
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totalizando 16 parcelas a serem implantadas no experimento. A adubação de base será de 500 kg/ ha 

da fórmula-NPK 04-14-8, no sulco de semeadura, em seguida com a segunda adubação de cobertura 

será aplicado 390 kg/há de superfosfato simples. 

Resultados e discussão: 

Os tratamentos avaliados, está em fase de desenvolvimento, portanto o resultado obtido até o presente 

momento será de forma parcial, apresentando uma estimativa de dados a serem esperados. A 

semeadura inicial do girassol ocorreu no dia 25/05/2019, seguida de irrigações em um período de 30 

dias, durante a fase de germinação obteve um resultado de sementes atrasadas, ou seja, que não 

germinaram no momento estimado. Após as seguintes observações, no dia 05/06/2019 foram feitas 

avaliações das plântulas germinadas e a seleção de plantas vigorosas (Tabela 1). 

Tabela 1. Porcentagem do teor de germinação do 

girassol solteiro, onde foram coletadas 100 amostras 

aleatórias. 

 

No dia 29/07/2019 foi feita uma nova avaliação, 

referente ao tamanho de cada planta no sistema solteiro, onde que o resultado não foi satisfatório ao 

esperado (Gráfico 1). Embora os resultados obtidos até o momento sejam parciais, o desenvolvimento 

do trabalho mediante a pesquisa, de como seria a produção do girassol consorciado com Brachiaria, 

seja relevante ao resultado final esperado. 

  

Gráfico 1. Representação das diferenças entre a altura das plantas de girassol solteiro. 

Considerações: 

O Trabalho, que ainda está em andamento, apresenta resultados consideráveis, porém o resultado final 

será o diferencial, para tentar mostrar ganhos produtivos tanto na produção da oleaginosa (girassol), 

como também, visar o ganho econômico do consorcio com Brachiaria, pensando em sistemas de 

Integração lavoura-pecuária, forrageira ou cobertura para o solo. 
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As pimentas vermelhas (Capsicum sp.) são vegetais ricos em capsaicinoides, compostos fenólicos 

responsáveis pela pungência dos frutos, tendo a capsaicina como sua maior representante.  Atualmente 

a capsaicina é empregada não só na culinária como também no desenvolvimento de novos fármacos 

por possuir várias propriedades benéficas, tais como poder antioxidante, antimicrobiano, anti-

inflamatório e antitumoral, além de contribuir com o controle de diabetes e alívio de dores. As 

substâncias húmicas estão diretamente ligadas a estrutura física, química e microbiológica dos 

ambientes onde estão presentes, assim como afetam o metabolismo e o crescimento das plantas. São 

formadas a partir da degradação química e biológica de resíduos de plantas, animais e atividades 

microbianas; possuem abundância de grupos carbonila e fenólicos que contribuem para sua 

complexação e troca iônica; além disso, apresentam características anfipáticas e podem se ligar às 

superfícies minerais do solo. Considerando a solubilidade em meio aquoso, essas substâncias são 

classificadas usualmente em ácidos fúlvicos, humina e ácidos húmicos. Os ácidos húmicos são solúveis 

em meio alcalino e de cor escura e insolúveis em meio ácido (pH < 2), apresentando-se amorfos e 

mantendo a coloração. São quimicamente muito complexos, formados por polímeros, compostos 

aromáticos e alifáticos com elevado peso molecular e grande capacidade de troca catiônica. Sua 

finalidade como insumo é de obter melhorias nas condições do solo para o desenvolvimento, 

principalmente, do sistema radicular das culturas implantadas. Este trabalho tem como objetivo avaliar 

os efeitos dos ácidos húmicos e fúlvicos, em diferentes concentrações, na produtividade, 

desenvolvimento e teor de capsaicina da pimenta considerada “nuclear” 7 pot. O experimento que será 

conduzido no Campo Experimental do Uniaraxá conta com 4 tratamentos, sendo 1 testemunha onde 

não será aplicado a substância húmica e os demais sofrerão aplicação em diferentes dosagens da 

substância. Cada tratamento terá 3 repetições com 7 plantas em cada uma delas. No atual momento 

as mudas encontram-se na sua fase inicial onde recebem os primeiros cuidados em bandejas de 

germinação, e após desenvolvimento serão transplantadas para vasos de 8L onde serão realizados os 

testes. O uso dos vasos é necessário para que haja total controle do solo, bem como irrigação, 

adubação entre outros. Assim que as pimentas estabelecerem nos vasos chegando a sua fase 

produtiva (90 dias) os frutos serão colhidos, pesados, avaliados, processados e submetidos a análise 

do teor de capsaicina. Feita a colheita e seus sucessivos processos as pimentas serão encaminhadas 

à Ribeirão Preto para que seja realizada a análise do teor de capsaicina através de parceiros. Após as 

avaliações os resultados serão submetidos a análise estatística indicando ou não o aumento no teor 

de capsaicina da pimenta em função do uso de substâncias húmicas. 

  

*APOIO: PROBIC 2019-2020 
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RESUMO:  

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de doses de fósforo aplicadas via solo, sobre os 

componentes de produção, produtividade e qualidade fisiológica de sementes de feijão, cv. IAC 

Carioca. Foram avaliadas seis doses de fósforo (0, 30, 60, 90, 120 e 150kg.ha-1 de P2 O5 ) sob o 

delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, em Latossolo Vermelho 

com baixo teor de fósforo (6mg.dm-3), em condições de campo. No momento da colheita, avaliaramse 

estande final de plantas, altura da inserção da primeira vagem, comprimento das vagens, número de 

vagens/planta, número de sementes/vagem, número de lóculos/vagem, número lóculos vazios/ vagem, 

número de lóculos com sementes/vagem e massa de 100 sementes. A produtividade de sementes foi 

determinada com base na produção das duas linhas centrais de cada parcela, com teor de água 

corrigido para 13%. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada pelos testes de germinação, 

primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, emergência de 

plântulas no campo e massa de matéria seca de plântulas. A adubação fosfatada com 150kg.ha-1 de 

P2 O5 aumentou o número de vagens/planta e o número de sementes/planta. Os demais componentes 

de produção e a produtividade de sementes não foram alterados pela aplicação de fósforo. As doses 

de fósforo não alteraram a qualidade fisiológica das sementes de feijão, cv. IAC Carioca.  

 

Palavras-chave . Phaseolus vulgaris, fósforo, fertilidade do solo, rendimento. PHOSPHORUS 

FERTILIZATION, PRODUCTION COMPONENTS, PRODUCTIVITY AND 

 

INTRODUÇÃO:  

O fósforo (P), é um elemento pouco móvel no solo e seu suprimento para as raízes é efetuado 

principalmente pelo processo de difusão em curta distância, o qual depende da umidade do solo e da 

superfície radicular (Gahoonia et al., 1994). O baixo teor de fósforo disponível no solo é a limitação 

nutricional mais generalizada na produção agrícola nos trópicos, sendo o nutriente que mais influencia 

na produtividade do feijoeiro na maioria das áreas brasileiras (Arf, 1994). No entanto, a eficiência da 

adubação fosfatada é baixa, visto que grande parte do P adicionado torna-se imóvel ou não disponível, 

em virtude de reações de adsorção em coloides minerais, precipitação ou conversão em formas 

orgânicas (Holford, 1997). 

Poucos são os resultados encontrados para a resposta da população de plantas às doses de P, já que 

os adubos que contêm este nutriente não possuem o poder salino verificado para os adubos que 

contêm nitrogênio. Com relação à produtividade, Silva et al. (2001), trabalhando em solo arenoso, 

obtiveram valores máximos com 104 kg ha-1 de P. Em contrapartida, Silva & Vahl (2002) e Kikuti et 

al. (2005), em solos argilosos, obtiveram a máxima produtividade com doses bem mais altas, entre 225 

e 251 kg ha-1 de P. 

Trabalhando com os cultivares Carioca e Pérola submetidos a doses de N e P2O5, Rodrigues et 

al. (2002) encontraram resposta linear do feijoeiro ao N, porém variável com a dose de fósforo. O efeito 

das doses de P2O5foi significativo, linear e crescente, na presença e na ausência de N. Ainda, Kikuti et 

al. (2005) constataram máxima produtividade para 'BRS-MG Talismã' com doses percentuais maiores 

que as oficialmente recomendadas para Minas Gerais (de 38 a 54% para N e de 26 a 116 % para P). 

De forma geral, muitas dúvidas ainda permanecem para a implantação do manejo racional da adubação 

do feijoeiro. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a resposta da cultura do feijoeiro-

comum à adubação nitrogenada e fosfatada, em plantio irrigado, na região norte de Minas Gerais. 

Os grãos do feijão representam uma importante fonte proteica na dieta humana além dos conteúdos 

de carboidratos e minerais, especialmente o ferro. Além de sua importância nutricional, também é uma 

cultura de grande participação econômica e social do país, por ser amplamente cultivado e pela mão-

de-obra utilizada. Só no estado de Minas Gerais estima-se o uso de cerca 295.000 produtores. 
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Hoje, o Brasil se enquadra como o maior produtor e consumidor mundial de feijão. Tem como principal 

produtor o estado do Paraná, seguido em segundo lugar por Minas Gerais. A área cultivada com 

feijoeiro no Brasil ficou em quarto lugar, perdendo somente para soja, milho e cana-de-açúcar, se 

destacando das culturas de café, trigo, entre outras. (IBGE, 2011) Os tipos de feijão mais conhecidos 

no nacionalmente são: feijão preto, roxinho, fradinho, mulatinho, branco, rosinha, verde, carioca, entre 

outros e os mais consumidos pelos brasileiros são o carioca, preto e o roxinho. O feijão é também, 

responsável por um dos pratos mais famosos da culinária mundial, a feijoada 

Os estudos e pesquisas relacionados a essa cultura, tiveram avanço nos anos 50 quando a população 

brasileira cresceu significativamente e o mesmo não ocorreu com a produção deste grão gerando 

escassez desta leguminosa no mercado. Deste então se busca variedades mais resistentes e 

produtivas, assim como técnicas de aprimoramento do manejo desta cultura. Muito se especula sobre 

as melhores formas de manejo e tratos de uma lavoura de feijoeiro, a fim de colher bons frutos, de 

qualidade, com custo baixo e garantindo produtividade. O feijoeiro é uma cultura que responde muito 

bem a tudo que lhe é fornecido, desta forma fica a dúvida de qual seria a melhor época e forma de 

aplicação de nitrogênio que apresente o melhor custo benefício à lavoura. Sendo o Nitrogênio o 

nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas, por ser responsável pelo seu crescimento 

vegetativo, produção de novas células e tecidos, formação de clorofila e também o principal custo de 

produção de uma lavoura. Devendo o produtor sabe qual seu melhor manejo: dose, época, fonte de 

aplicação afim de não desperdiçar adubo e dinheiro. 

De acordo com Almeida et al. (2000), o feijoeiro é uma planta de ciclo curto exigente em nutrientes, 

devido ao pequeno e pouco profundo sistema radicular. Por isso, é fundamental que os nutrientes sejam 

colocados à disposição da planta em quantidades, tempo e locais adequados. Por outro lado, excesso 

de nitrogênio além de aumentar os custos de produção, pode causar danos as plantas do feijoeiro, 

como crescimento vegetativo acelerado, podendo prejudicar os estágios reprodutivos retardando a 

floração e pode ter o ciclo de vida reduzido, diminui a resistência da plantas à doenças, desequilibra o 

balanço entre os nutrientes, além de também se tornar um grande poluente do meio ambiente através 

da contaminação de lençóis freáticos, rios e lagos, sendo seu uso racional de grande importância para 

a cultura, o produtor e o planeta. Assim objetivou-se com essa revisão direcionar o melhor manejo da 

adubação nitrogenada no feijoeiro através de diversos experimentos estudados, buscando a fonte, a 

dosagem e a época do fornecimento de N ao feijoeiro que garanta melhor produtividade e melhor custo 

benefício ao produtor. 

 

METODOLOGIA:  

O experimento será conduzido no campo experimental “Fausto de Ávila” do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, localizado na Avenida Ananias Teixeira Aguiar, cujo solo consiste em 

um Latossolo Vermelho-amarelo distrófico, típico A moderado e de textura média.  

O período para estabelecimento e acompanhamento do experimento com análises dos resultados e 

relatório final será entre os meses de março de 2019 até fevereiro de 2020. 

O delineamento estatístico utilizado será blocos casualizados dispostos em esquema fatorial, com dois 

fatores, e três blocos, totalizando 24 parcelas experimentais. As parcelas do fator um serão formado 

por quatro tratamentos, sendo três modos de aplicação de superfosfato simples, na dose de 100 kg de 

P2O5 ha-1 e a testemunha, como se segue: 

 

T1 – 50g no sulco da semeadura 

T2 – 50g incorporado a 20cm  

T3 – 50g a lanço na semeadura  

T4 –  testemunha: sem aplicação de P 

 

O fator dois são dois sistemas de plantio, o convencional e o sistema de plantio direto. Todos os 

tratamentos estarão dispostos em três blocos. 

As avaliações serão realizadas em R1 através da medida a altura total de plantas em centímetros, 

escolhendo-se três plantas por parcela experimental da área útil. Em R8 será avaliado a altura de 

inserção da primeira vagem em centímetros, utilizando-se de régua graduada, no ponto de colheita 
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será mensurado o número de grãos por vagem e estimado a produtividade por hectare, extrapolando-

se a produtividade por área útil para uma área de 10.000 m2. 

Os dados obtidos serão organizados em planilhas do Microsoft Excel e em seguida submetidos à 

Análise de Variância ANOVA e simultaneamente ao Teste de Tukey  através do programa estatístico 

ASSISTAT  7.7 beta (pt). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Espera-se identificar a melhor forma de aplicação do adubo fosfatado para a cultura do feijoeiro nos 

diferentes sistemas de plantio.. 
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RESUMO: 

As pastagens constituem se na fonte de alimento mais barata e viável no que diz respeito a produção 

de bovinos, seja está com a finalidade de se produzir leite ou carne. Ocupando a posição de maior 

produtor comercial de bovinos do mundo o Brasil ainda apresenta índices baixos no que diz respeito a 

produção e aproveitamento de área, como por exemplo reduzida taxa de lotação, sendo que, muitas 

das vezes, a ausência ou aplicação errônea de fertilizantes consiste na principal causa de um baixo 

desempenho da pastagem e consequentemente baixos índices de produção animal. Diante destes e 

outros gargalos da pecuária brasileira, o estudo e aprimoramento de novas técnicas de produção de 

forragem são de grande importância para o aumento na produtividade de leite e carne dos rebanhos 

nacionais. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes adubações em um sistema de 

pastejo rotacionado na produção e qualidade de leite.   

Palavras chave: Pastejo rotacionado, Forragem, Adubações. 

 

INTRODUÇÃO: 

Ocupando uma área que equivalente à de dois terços de toda a área agricultável do globo terrestre as 

pastagens representam a fonte de alimento animal mais barata na produção de bovinos, tanto na 

pecuária de leite como na de corte. No Brasil, cerca de 210 milhões de hectares são ocupados por 

pastagens, (sendo estas nativas e cultivadas), número este que representa algo em torno de três 

quartos da área agrícola nacional, ocupando assim uma posição de destaque no cenário agrícola 

brasileiro. Entretanto 30% dessas pastagens estariam degradadas. Estimativas apontam que dos 120 

milhões de hectares de pastagens cultivadas, 85% desta área seja ocupada por braquiária. Por outro 

lado, apesar de sua vasta ocupação, as pastagens geralmente apresentam níveis de produtividade de 

forragem e produções animais baixos, muito inferiores da capacidade produtiva do material implantado, 

o que é resultante de estádio de degradação, resultante de manejo inadequado. 

Mais importante que um manejo bem executado, a formação e o manejo inicial das pastagens são 

fases muito importantes para o sucesso da produção pecuária, uma vez que a baixa produtividade e a 

degradação de pastagens, podem ser consequências diretas ou indiretas da má formação ou do 

manejo inadequado durante a fase de estabelecimento da pastagem. Diante da importância dos 

sistemas de produção a pasto para a pecuária nacional, e de suma importância que o produtor seja 

amparado nas tomadas de decisões no que diz respeito a sua pastagem, principalmente pelo fato das 

pastagens representarem o principal recurso alimentar, compondo a maior parte da dieta dos bovinos 

produzidos a pasto. Assim é necessário o desenvolvimento de práticas e técnicas de manejo que visem 

a melhora na produção e lucratividade das propriedades. Sendo assim este trabalho tem como objetivo 

avaliar a influência de diferentes adubações em um sistema de pastejo rotacionado na produção e 

qualidade de leite.  

 

METODOLOGIA: 

O projeto está sendo desenvolvido na fazenda Gondins, localizada no município de Perdizes, Br 146 

km 136. A área total do experimento tem dimensão igual a 40.000 m2 (4ha), dividida em 28 piquetes de 

capim Mombaça, que ao início das primeiras chuvas serão adubados e posteriormente pastejados por 

30 vacas em lactação, destas serão selecionados 5 animais (para cada tratamento) para coleta de 

dados (avaliações de produção e teor de sólidos do leite). Será realizado o pastejo rotacionado dentro 

desses 28 piquetes sendo o período de ocupação em cada piquete de um dia. Serão testados 4 tipos 

de tratamentos onde, T1= adubação com nitrato de amônio, T2= adubação com ureia, T3= adubação 

foliar e T4= testemunha. Cada tratamento será composto de 7 repetições (7 piquetes), tendo o mesmo 

a duração de uma semana. Todos os piquetes serão enumerados (de 1 a 28) para melhor divisão dos 

tratamentos. As adubações de cobertura ocorreram diariamente após a ocupação, pastejo e remoção 

dos animais em cada piquete. A coleta das amostras de leite para o levantamento de dados na 
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avaliação dos parâmetros de produção e qualidade (teor de sólidos) a serem avaliados será efetuada 

no final de cada tratamento, (no final do pastejo referente a cada tratamento). 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

A expectativa desde projeto é verificar uma interferência positiva de alguma fonte de nitrogênio na 

produção de leite dos animais avaliados, assim como no teor de sólidos de leite, uma vez que serão 

testadas diferentes fontes de nitrogênio.  
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RESUMO:  

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o controle de Oídio (Ersiphe cichoracearum) com diferentes 

dosagens de metalaxil na cultura do quiabo (Abelmoschus esculentus).  O experimento foi conduzido 

no campo experimental do Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, em 2015. Foram 

utilizadas mudas de quiabeiro plantadas em tubetes e transplantadas para área aos 10 dias do plantio. 

O delineamento estatístico utilizado no experimento foi em blocos casualizado com dois tratamentos e 

uma testemunha em sete blocos, aplicado produto metalaxil aos 50 dias de plantado e feito 3 avaliações 

no período de 12 dias, primeira observação feita no momento de aplicação do produto após a aplicação 

foi feito o acompanhamento diário, com outra análise aos 6 dias e aos 12 dias. Tratamento um com 1,5 

L ha-1 e o tratamento dois com 3,0 L ha-1. Para avaliação da severidade da doença em quiabeiro, 

utilizou-se tabela diagramática para oídio. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância 

ANOVA e realizado o Teste de Tukey à 5% de probabilidade através do sistema ASSISTAT 7.7 beta. 

Observando os dados coletados, verificou que com ambas as dosagens obteve combate há doença, 

mas que com dosagem de 3,0 L ha-1 o período de controle foi maior podendo o mesmo ter um residual 

maior do produto devido a maior quantidade aplicada, porém acredita-se que maiores estudos voltados 

para análises da intensidade da doença se fazem necessárias, a fim de melhor explanar seus reais 

efeitos sobre o desenvolvimento das plantas. 

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, Metalaxil, Oidium neolycopersici. 

 

INTRODUÇÃO:  

O quiabo (Abelmoschus esculentus) uma cultura anual com caule semi lenhoso e planta arbustiva ereta, 

com medidas de 1,80 a 3,00 metros de altura com possibilidade de emitir ramificações laterais que são 

eliminadas em plantios comerciais. Possui folhagem de tamanho grande com lóbulos mais ou menos 

acentuados sendo diretamente emitidas do caule. Sua inflorescência tem tamanho relativamente 

grande ficando isolada e de cor amarelada emitidas na posição de inserção das folhas no caule. Sendo 

as flores hermafroditas, fazendo assim a auto fecundação, ficam abertas por um único dia. Sua 

frutificação é larga, de cor verde-escura a verde-clara, formato cilíndrico, com ponta afilada e 

ligeiramente recurvada. Para consumo os frutos são colhidos quando estiverem com comprimento de 

10 a 14 centímetros, ainda tenros e não fibrosos. Nesse ponto, a parte inferior dos frutos é facilmente 

quebrada com os dedos. Com estagio pleno de amadurecimento são bem fibrosos, longos, duros e de 

cor amarela e secam. Na parte de seu interior geram de 30 a 150 sementes, sendo elas arredondadas, 

duras e de coloração cinza-esverdeada. Os primeiros frutos são colhidos com 60 a 75 dias do plantio, 

em períodos quentes, e aos 85 a 100 dias, no frio. O momento da colheita pode se estender de 3 a 8 

meses, dependendo das variações climáticas e tratos culturais. As variedades mais plantadas são: 

Santa Cruz 47, Amarelinho, Campinas II, Esmeralda, Chifre-de-veado, Colhe bem e Roxo. Sendo elas 

intolerantes a geada e temperatura baixas. Se desenvolvem e tem boa produtividades em clima quente 

a ameno, solos permeáveis, profundos e ricos em MO com boa fertilidade. Tem boa tolerante à falta de 

água, mas, para uma boa produção, é importante a disponibilidade dos recursos hídricos em todo o 

ciclo da cultura (FILGUEIRA, 2000). 

Plantado em todas as regiões do Brasil. Estado de São Paulo, as regiões de Araçatuba e de Campinas 

são as maiores produtoras de quiabo. A produção média brasileira tem variado de 20 a 40 toneladas 

por hectare. A produtividade depende  

fatores como tipo de solo, variedade cultivada, fertilidade do solo, clima, tratos culturais disponibilidade 

de água e incidência ou não de pragas e doenças nas plantas. (SONNENBERG & SILVA, 2002) 

E com relação ao combate de pragas e doenças a cultura do Quiabo não tem um leque extenso de 

produtos registrados para uso de combate e controle. (Massola & Bendendo, 2005)  
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Segundo Agrofit (2015) na atualidade apenas dois produtos são registrados para tratamento de oídio 

em quiabo sendo eles: 

• imibenconazol (triazol)   

• Enxofre (inorgânico)  

 

METODOLOGIA:  

O experimento foi conduzido no campo experimental Fausto De Ávila do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, em 2015, localizado na Avenida Ananias Teixeira Aguiar, cujo solo 

consiste em um argiloso Vermelho-amarelo distrófico, típico A moderado e de textura média. 

A implantação da cultura foi feita através de mudas da variedade plantadas 10 dias antes em tubetes 

e substrato as quais foram transplantadas em local isolada uma área que compreende 180 m2, com 

9,0 m de largura por 20,0 m de comprimento. A localização exata da área segue nas coordenadas; S 

19° 34’ 46,42” e W 046° 57’ 16,65”. As mudas foram distribuídas em 9 linhas de 20 metros cada e com 

espaçamento de 1 metro entre elas e 50 centímetros entre plantas, a adubação feita direto na cova 

com 100 gramas do fertilizante 04-14-08 em cada cova e em seguida feito o plantio sendo que após o 

plantio efetuado a irrigação utilizando-se de sistema de mangueira microperfurada. 

Os tratamentos são testemunha e mais duas dosagens distintas do produto 1,5 L/ha e 3L/ha, em sete 

blocos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados. (Tabela 1). 

Aos 50 dias da implantação foi aplicado produto conforme doses já determinadas por bloco e realizado 

a primeira avaliação, após seis dias foi realizado a segunda avaliação e uma terceira avaliação feita 

após doze dias da aplicação do produto. 

Em acompanhamento se coletou dados e folhas para teste de severidade tendo como base a escala 

diagramática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

O produto metalaxil teve bom desempenho para controle da doença tanto com dosagem de 1,5 litros 

por hectare quanto com 3,0 litros por hectare sendo que com quantidade de 3,0 litros o efeito sobre a 

doença se mostrou prolongado podendo se dar tal fato devido ao efeito residual do produto. Já na 

testemunha ouve alto grau de infestação, como apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2. Curva de progresso do oídio em quiabeiro, avaliado no dia da aplicação e aos seis e doze 

dias após. 

javascript:%20NewWindow('!ap_produto_form_detalhe_cons?p_id_produto_formulado_tecnico=5408&p_tipo_janela=NEW','produtos','750',%20'550',%20'yes')
javascript:%20NewWindow('!ap_produto_form_detalhe_cons?p_id_produto_formulado_tecnico=5205&p_tipo_janela=NEW','produtos','750',%20'550',%20'yes')
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Com tudo ainda se pode pensar em outros métodos para controle como no trabalho de Bazán (2006), 

onde os mesmos avaliaram 54 germoplasmas de quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) 

quanto à resistência ao fungo Erysiphe cichoracearum, os autores não encontraram introduções 

totalmente resistentes ao oídio. Sendo assim, mesmo que com plantas tendo certo nível de tolerância, 

ainda se demandaria outras formas de controle para a doença. 

Outra forma de controle do oídio indicado por EMBRAPA (2015d) é o leite cru de vaca sendo devido 

suas propriedades germicidas, ele tem bom controle sobre a doença mas deve ser usado de maneira 

preventiva e com pulverizações frequentes em toda a planta utilizado desde 1966 para fins orgânicos 

tem sido usado em aspecto mais amplo devido a seu baixo custo. Mas também não se tem combate e 

sim controle ou seja, após a instalação do fungo o leite cru não tem ação curativa se mostrando inútil, 

deixando a lavoura a mercê da doença causando prejuízos. 

Pela diminuição do número ou tamanho dos frutos aceleração do processo de senescência das plantas. 

Mostrando-se então de grande importância o controle químico, onde pode-se observar na tabela 1 a 

diminuição da severidade da doença, onde em área homogênea na primeira avaliação, quando foi 

realizada a aplicação, não houve diferença estatística entre os tratamentos, porem após seis dias, na 

segunda avaliação houve diferenciação entre os tratamentos e a testemunha, e após doze dias houve 

diferenciação até mesmo entre os tratamentos com 1,5 L ha-1 e 3,0 L ha-1.  

TABELA 1. Severidade da doença após 0, 6 e 12 dias da aplicação de metalaxil. 

 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES:  

Observando os dados coletados, verifica-se que os tratamentos conduzidos apresentaram melhor 

resultado com dosagem de 3,0 litros por apresentar efeito prolongado de controle. Tendo o metalaxil 

bons resultados e considerando que o quiabo é uma planta de ciclo longo torna o produto opção para 

variação de princípio ativo já que atualmente existem apenas dois produtos registrados para combate 

da doença, diminuindo assim a chance de se criar resistência a esses produtos. 
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Tratamento

1,5 L   ha-1 10,43 a 2,43    b 5,00    b

3,0 L   ha-1 11,57 a 2,29    b 2,29       c

Testemunha 11,43 a 17,86 a 24,57 a
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A cúrcuma, mais conhecida pelos brasileiros como açafrão, teve seus primeiros relatos de utilização 

da planta, no sudeste da Ásia e Índia e vem da família Zingiberaceae. A parte aproveitável dessa planta 

são as raízes que apresentam formato arredondado e extenso. Sua cor é de um tom bem alaranjado 

devido ao excesso de curcumina, composto utilizado, em alguns casos, na medicina. Devido a sua 

baixa produção, há no mercado pouca demanda de sementes, assistência técnica e produtos agrícolas 

e o consumo é pequeno, pois ela é utilizada basicamente na produção de temperos. O objetivo da 

pesquisa é avaliar os diferentes tipos de adubação no plantio de açafrão. Espera-se no final da pesquisa 

saber qual é o melhor adubo a ser aplicado no plantio e também testar o adubo organo mineral que é 

novidade no mercado da agricultura. A pesquisa sobre a cúrcuma será realizada no campo 

experimental do curso de agronomia “Fausto de Ávila” no Uniaraxá. Os rizomas-sementes serão 

plantados em 16 canteiros com espaçamento de 2 metros de comprimento para 1,2 metros de largura, 

com distância de 1 metro para 0,20 metros de altura. A avaliação no decorrer do plantio e da faze de 

vegetação da planta, será tamanho de folhas e caule, na época de colheita a avaliação do produto final, 

terá como finalidade o peso, largura e coloração, onde esses dados serão avaliados em comparativo 

de um experimento para outro para comprovação de melhor adubação. O plantio será feito com 

distância de 0,25 metros entre linha e de 0,20 metros entre plantas. A irrigação será manual, com 

adubação utilizando esterco bovino, adubo mineral MAP(mono amônio fosfatado e adubo organo 

mineral 07.28.16 que é um formulado. Para testemunha da eficácia dos adubos organo mineral 

formulado, MAP(mono amônio fosfatado) e esterco bovino, será plantado um canteiro sem adubo. A 

separação dos testes será por blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições, sendo 

(T1) a testemunha sem nenhum tipo de adubação; (T2) 100% fertilizante convencional MAP; (T3) 

fertilizante organo mineral; (T4) esterco bovino como adubo orgânico. Vale ressaltar que nesses testes 

de eficácia dos adubos, seja mineral ou orgânico não haverá aplicação com agrotóxicos e nenhum tipo 

de adubo na cobertura depois de plantado.  

 

APOIO: PROBIC/FCA 
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RESUMO: 

O feijão tem se caracterizado como uma importante cultura em termos econômicos e sociais, no cenário 

agrícola mundial, e bastante difundida em todo território brasileiro. O caráter sazonal dessa cultura 

possibilita três épocas distintas de semeadura em MG: 1ª safra ou “das águas” (com semeadura 

variando de agosto a novembro), 2ª safra ou “da seca” (janeiro a março) e 3ª safra, de inverno ou 

irrigada (abril a julho). A aplicação de fertilizantes, especialmente os macronutrientes como o P, com 

vistas em aumentar a produção das culturas agrícolas é completamente aceita e comprovada. O 

objetivo deste trabalho será avaliar diferentes modos de aplicação de fertilizante fosfatado em variáveis 

de crescimento e produção da cultura do feijoeiro sob sistema de plantio convencional. O experimento 

será realizado no campo experimental Fausto de Ávila do Centro Universitário do Planalto de Araxá. O 

delineamento estatístico utilizado será em blocos casualizados, com 3 repetições, totalizando 12 

parcelas. Os tratamentos serão realizados de três modos de aplicação de superfosfato simples, na 

dose de 100 kg de P2O5 ha-1. T1-50g no sulco da semeadura, após o revolvimento para preparo do 

solo.T2-50g incorporado a 20cm, simulando a prática da gradagem em plantio convencional.T3-50g a 

lanço na semeadura em solo nu.T4-testemunha: sem aplicação de P em solo manejado em sistema 

convencional. 

 

INTRODUÇÃO: 

O feijão tem se caracterizado como uma importante cultura em termos econômicos e sociais, no cenário 

agrícola mundial, e bastante difundida em todo território brasileiro. Segundo Yokoyama et al. (1996), 

considerando-se todos os gêneros e espécies de feijão, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, 

perdendo apenas para a Índia (Cardoso,1991). O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) compõe a 

refeição básica do brasileiro, é uma fonte acessível de proteína e pode ser cultivado em todo o território 

nacional (SILVA et al., 2011). Tem como principais produtores o Paraná, Minas Gerais (MG), Goiás, 

São Paulo e Bahia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), o estado de 

MG aparece como o segundo maior produtor nacional com 20% da produção. Para uma maior 

qualidade e eficiência da adubação com fertilizantes fosfatados devem ser analisados alguns fatores, 

como a fonte de P, o modo de aplicação, condições climáticas, preparo do solo, disponibilidade de P e 

histórico da área (SOUSA; LOBATO, 2004). Juntamente com o manejo do solo, esses fatores tendem 

a diminuir a adsorção de P aumentando a absorção e o aproveitamento do P pelas plantas (SOUZA; 

FAQUIN; TORRES, 2006). Os modos de aplicação dos adubos fosfatados mais utilizados são: a) a 

lanço na superfície com incorporação; b) a lanço na superfície sem incorporação; e c) no sulco de 

plantio (SOUZA et al., 2004). De acordo com Sousa e Lobato (2004), para fontes de P que possuem 

baixa solubilidade, o adequado é aplicação a lanço incorporado no solo, podendo assim, acelerar o 

processo de solubilização. Desse modo, a presente pesquisa visa entender melhor as formas de 

aplicação do fósforo no rendimento da cultura do feijoeiro em sistema de plantio convencional. 

Palavra Chave: Phaseolus vulgaris, fósforo, revolvimento do solo 

 

METODOLOGIA: 

O experimento será realizado no campo experimental Fausto de Ávila do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá. O delineamento estatístico utilizado será em blocos casualizados, com 3 repetições, 

totalizando 12 parcelas. As parcelas serão formadas por quatro tratamentos. Cada parcela terá o 

comprimento de 4 m, com 4 linhas de plantio. O espaçamento utilizado será 0,5 m. Os tratamentos 

serão realizados de três modos de aplicação de superfosfato simples, na dose de 100 kg de P2O5 ha-1. 

Os tratamentos avaliados no experimento estão descritos abaixo: T1 – 50g no sulco da semeadura, 

após o revolvimento para preparo do solo. T2 – 50g incorporado a 20cm, simulando a prática da 

gradagem em plantio convencional. T3 – 50g a lanço na semeadura em solo nu. T4 - testemunha: sem 

aplicação de P em solo manejado em sistema convencional. 
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BLOCO 1 T3 T4 T1 T2 

BLOCO 2 T2 T3 T4 T1 

BLOCO 3 T1 T2 T3 T4 

 

As avaliações serão realizadas em R1 através da medida a altura total de plantas em centímetros, 

escolhendo-se três plantas por parcela experimental da área útil. Em R8 será avaliado a altura de 

inserção da primeira vagem em centímetros, utilizando-se de régua graduada, no ponto de colheita 

será mensurado o número de grãos por vagem e estimado a produtividade por hectare, extrapolando-

se a produtividade por área útil para uma área de 10.000 m2. Os dados obtidos serão organizados em 

planilhas do Microsoft Excel e em seguida submetidos à Análise de Variância ANOVA e 

simultaneamente ao Teste de Tukey através do programa estatístico ASSISTAT  7.7 beta (pt). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os solos do Brasil não apresentam a reserva de nutrientes suficiente para suprir a quantidade exigida 

pelas culturas e exportada nas colheitas. Em relação ao feijoeiro comum, o fósforo tem proporcionado 

as maiores e mais frequentes respostas significativas no desenvolvimento dessa espécie, de modo que 

sua baixa disponibilidade no solo promove menor rendimento da cultura. Sendo assim, a importância 

de pesquisas nestes segmentos para observar a melhor forma de aplicação do fósforo, disponibilidade 

no solo e aproveitamento pela planta no sistema de plantio convencional é indispensável para 

agregação de conhecimento nesta prática regular realizada pelos agricultores. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Até o presente momento ainda não se tem dados específicos, em consideração ao tempo de plantio 

que foi iniciado a poucos dias, o experimento segue em acompanhamento e analises diárias, até que 

esteja apto a retirada de informações para análises. Espera-se que o experimento mostre a melhor 

forma de aplicação de superfosfato simples, que contenha mais eficácia no tratamento da cultura do 

feijão no sistema de plantio convencional. 
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O cultura do girassol apresentado como opção de rotação e sucessão de culturas nas regiões 

produtoras de grãos, principalmente após a soja na região Centro-Oeste, mostra maior tolerância a 

seca, cicla nutrientes no solo e atraem menos pragas e doenças para a lavoura, fornecendo ao produtor 

um ótimo retorno. A matéria orgânica tem sido sugerida como um indicador-chave da qualidade do solo 

(QS), porem a dificuldade de se obter matéria orgânica e eleva-la no solo tem sido fatores limitantes 

para se utilizar o meio mais conhecido de matéria orgânica, esterco bovino. O objetivo desse 

experimento é avaliar o efeito do produto MOB que se encontra em pre lançamento na linha de produtos 

da empresa CJ Selecta, comparado com o esterco de curral (bovino), uma das fontes de matéria 

orgânica (MO) mais comum. Desejável que o produto tenha desempenho agronômico igual ou superior 

ao esterco. O experimento está instalado no campo experimental do Uniaraxa, onde se encontra em 

fase vegetativa, foi plantado em 4 blocos com 4 tratamentos em cada bloco, sendo eles a testemunha, 

o produto na sua recomendação, o esterco bovino e o último deles a junção dos dois, contando ao todo 

com 16 parcelas. Aos 72 DAP grupos de quatro plantas dentro da área útil de cada parcela serão 

coletadas para medição de altura. O mesmo grupo de plantas que foram medidas serão colocadas na 

estufa para análise da produção de massa seca da parte aérea. Ao atingir a maturidade fisiológica, em 

outras 4 plantas por parcela será realizada a contagem do número de aquênio por capítulo e o peso de 

mil aquênios para estimativa da produtividade. Os resultados esperados é que o produto tenha um bom 

desempenho agronômico comparado ao esterco ao final do ciclo da cultura, viabilizando a utilização da 

matéria orgânica nas áreas de cultivo, contribuindo para a perpetuação dos cultivos agrícolas com 

maior eficiência e menos gastos, contribuindo para a alimentação e manutenção mundial. Os dados 

obtidos serão organizados em planilhas do Microsoft Excel e em seguida submetidos à Análise de 

Variância ANOVA e simultaneamente ao Teste de Tukey através do programa estatístico ASSISTAT 

7.7 beta (pt). Até o atual momento as plantas se encontram sadias e com ótimo desenvolvimento, sendo 

submetido a irrigação diariamente para suprir a falta de água no atual período, proporcionando um 

melhor desenvolvimento das plantas e evitando que a floração precoce aconteça, algo que poderia ser 

limitante para a avaliação do experimento. 

 

APOIO: PROBIC 2019-2020 
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Resumo:  

O sorgo é uma planta que obteve a intervenção do homem, que através de seu conhecimento a 

domesticou a espécie, e atualmente ainda continua recebendo transformações para a necessidade do 

homem. A cultura é de extrema importância para a agricultura, pois além de suportar altas 

temperaturas, apresenta uma boa tolerância a seca, devido a suas folhas que evitam a perda de água, 

a sua raiz profunda, que ajuda na absorção de água e nutrientes do solo e é uma fábrica de energia, 

pois em regióes onde de clima quente e seco é muito utilizada, tanto como grãos como forragem (Ribas, 

2003). Geralmente é cultivado em regiões com média superior a 20ºC. Possui fácil adaptação ao solo 

e não é muito exigente em fertilidade, porém bastante responsiva à adubação o que se torna de fácil 

acesso para experimentos.  

 

Palavra-chave: agricultura, sorgo, fertilizante, aminoácidos, clima, experimentos. 

 

Introdução: 

Sorgo é, entre as espécies alimentares, uma das mais versáteis e mais eficientes, tanto do ponto de 

vista fotossintético, como em velocidade de maturação. Sua reconhecida versatilidade se estende 

desde o uso de seus grãos como alimento humano e animal; como matéria prima para produção de 

álcool anidro, bebidas alcoólicas, colas e tintas; o uso de suas panículas para produção de vassouras; 

extração de açúcar de seus colmos; até às inúmeras aplicações de sua forragem na nutrição de 

ruminantes. 

O sorgo granífero é caracterizado pelo porte baixo, sendo o principal produto utilizado é o grão após a 

colheita, podendo também usar a matéria verde para pastagens. Além de possuir um grande valor 

econômico, com fácil adaptação em diversos ambientes, suportando bem a deficiência hídrica 

(MARIGUELE & SILVA, 2002). 

A utilização de aminoácidos na agricultura tem sido praticada por várias décadas, no Brasil e no mundo, 

em diversas culturas. O número de empresas, ofertando no comércio uma ampla gama de produtos, a 

base de aminoácidos, vem aumentando consideravelmente. Muitos técnicos e produtores relatam 

benefícios na utilização destes produtos. Entretanto, existem controvérsias sobre a utilização de 

aminoácidos na agricultura, uma vez que a aplicação isolada dos mesmos raramente tem mostrado 

efeitos significativos na produtividade vegetal. Poucos trabalhos científicos são encontrados 

demonstrando a eficácia destes produtos. A ausência de fiscalização e a classificação como 

fertilizantes para a comercialização dificulta a avaliação da eficácia destas substâncias nas plantas. 

 Sabe-se que os aminoácidos atuam diretamente no metabolismo da planta, desde seu 

desenvolvimento até compostos responsáveis por repelir insetos, retardar ou impedir a infecção dos 

tecidos por fungos, dentre outras funções de igual importância (Campos, 2014). 

Outra característica importante na atuação dos aminoácidos é referente à capacidade de transporte de 

nutrientes pela planta. Neste sentido, o nitrogênio é um exemplo de nutriente que pode ser transportado 

sob a forma de composto orgânico, sendo os aminoácidos um desses meios. Porém, altas 

concentrações de amônio e nitrato podem ser tóxicas ao tecido vegetal. Diante disso, a planta consegue 

transformar as formas tóxicas em formas seguras, como os aminoácidos (Soares, 2014).  

 

Metodologia:  

O experimento foi implantado no campo experimental (Fausto de Avila) do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá. O mesmo se encontra localizado nas coordenadas geográficas, 19° 35’ 36’’ de 

latitude e 46° 56’ 26’’ de longitude.   

O plantio foi executado no dia 01/07/2018, estande de 130m² e espaçamento entrelinhas de 0,5m. 

Sendo separados por blocos casualizados, com quatro tratamentos e três repetições.  

 

Tabela 1: divisões dos blocos 
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TESTEMUNHA FO 75% FO 100% 

FO 100% TESTEMUNHA FO 50% 

FO 75% FO 50% TESTEMUNHA 

FO 50% FO 100% FO 75% 

Tabela 1: croqui das divisões dos blocos casualizados baseados no experimento instalado no campo 

experimental. LEGENDA: FO = fertilizante organomineral 

 

Os tratamentos são constituídos por tratamento 1(T1) - a testemunha; tratamento 2(T2) - 100% 

organomineral; tratamento 3(T3) – 75% organomineral e tratamento 4(T4) - 50% organomineral, 

respectivamente (Tabela 1).    

 

Tabela 2: forma de adubação dos tratamentos   

Tratamento  Quantidade e tipo de fertilizante (%)  

1  TESTEMUNHA 

2  100% ORGANOMINERAL 

3  75% ORGANOMINERAL 

4  50% ORGANOMINERAL  

Tabela 2: explicativo voltado para os tratamentos, a quantidade e tipo de adubo usado em cada um 

deles.  

 

Os parâmetros serão avaliados da seguinte forma: 

 - Peso de grãos: as panículas (cachos) serão cortadas e separadas por bloco e tratamento, em 

saquinhos de papel serão colocadas com suas respectivas numerações indicativas; 

 - Para realizar a pesagem dos grãos, utilizará uma balança de precisão (com duas casas decimais).  

- Os dados serão avaliados utilizando Fisher e Tukey (estatística) a 5% de significância. 

Para realizar essa avaliação é necessário um acompanhamento do experimento, pois assim que 

começa a produção de grãos na planta (localizada no cacho), a planta sofre ataques de aves 

(passarinhos, papagaios, dentre outros), essas aves utilizam o grão para sua alimentação. E para 

proteger o sorgo, é utilizado um saco de papel kraft, que é colocado acima do cacho, para proteger os 

grãos, pois assim não ocorrerá o ataque das aves. 

 

Resultados esperados:  

A expectativa deste projeto é verificar o efeito positivo dos aminoácidos interligado no desenvolvimento 

do sorgo com tratamentos de diferentes tipos de fertilizantes e porcentagens utilizadas. Esperamos, 

que o fertilizante organomineral, em todas as porcentagens utilizadas, dê uma melhor resposta do que 

o fertilizante convencional. Contamos também, que o experimento utilizado com apenas 50% de 

organomineral, de uma melhor resposta que o convencional. Outro aspecto é a economia, pois 

buscamos respostas sobre as porcentagens 100%, 75% e 50%, uma vez que não sabemos ao certo 

se a planta consegue suprir suas necessidades utilizando somente 100% da recomendação, ou se 

apenas com a metade do utilizado, que é 50%, poderá suprir suas necessidades, pelo fato dos 

nutrientes compostos nele, não se perderem com facilidade para o solo e a água, pois pelo fato dele 

ser “compactado”, a planta consegue ter um melhor proveito de todos os nutrientes que o formam, uma 

vez que os fertilizantes convencionais (granulado), se perdem com facilidade para o solo, e nem sempre 

supre todas as necessidades da planta. Esperamos que esses tratamentos sejam eficazes para as 

plantas, o que nos permitirá fazer uma análise da área foliar, matéria seca e altura das plantas. Se os 

resultados forem confirmados conforme a proposta estabelecida esse trabalho poderá contribuir com o 

aumento da produtividade da cultura, maior economia e novos conhecimentos para a vida do produtor 

rural. 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DE DOENÇAS EM LINHAGENS DE SOJAS 
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Curso de Agronomia -Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ. ARAXÁ-MG. 
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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das mais importantes culturas na economia mundial. Seus grãos 

são muito usados pela agroindústria (produção de óleo vegetal e rações para alimentação animal), 

indústria química e de alimentos. Entretanto, a cultura sofre com problemas fitossanitários, com 

destaque para as doenças. O tema fitossanitário na soja é objeto de estudo já há algum tempo. 

Levantado em questão a importância da avaliação das doenças na cultura da soja, trabalhando em 

função incidência visual das doenças e severidade na escala diagramática em porcentagem por 

plantas, com isso melhorando a cultura para mercado. Tendo como objetivo, a avaliação da incidência 

e severidade das doenças fungícas em linhagens de sojas de ensaios finais, que se realizará através 

da contagem do número total de plantas em 4 linhas. Assim o experimento tende a melhorar a cultura 

para mercado. O plantio acontecerá em outubro de 2019. No qual, a semeadura utilizará quatro 

sementes por cova, e aos dez dias realizará o desbaste, deixando-se somente uma planta por cova. A 

adubação seguirá a recomendação da EMBRAPA (2005). O superfosfato simples como fonte de fósforo 

será aplicado em sucos enquanto as doses de cloreto de potássio serão fracionadas em duas 

aplicações, uma em fundação e a outra na cobertura, aos 30 DAP (dias após plantio), o nitrogênio será 

fornecido por meio de aplicação de inoculastes no plantio. O delineamento estatístico utilizado será em 

blocos casualizados, com 3 repetições, totalizando 15 parcelas. As parcelas serão formadas por cinco 

linhagens em fase final de avaliação. O espaçamento utilizado será 0,45 m. As avaliações serão 

realizadas seguindo a metodologia de Martins (2011), sendo realizado as avaliações em V4, R1 e R7 

através da escala diagramática das doenças de soja. Os dados obtidos serão organizados em planilhas 

do Microsoft Excel e em seguida submetidos à Análise de Variância ANOVA e simultaneamente ao 

Teste de Tukey através do programa estatístico ASSISTAT 7.7 beta (pt). 

 

Apoio: PROIC / FCA  
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Integração lavoura-pecuária: a cultura do girassol (Helianthus annuus) consorciada com 

Brachiaria (brizantha). 
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RESUMO:   O girassol vem apresentando aptidão para opção de rotação e sucessão de culturas em 

regiões produtoras de grãos, e quando cultivado em consórcio mostra-se como opção interessante para 

o sistema integração lavoura-pecuária. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho 

agronômico do consórcio girassol com Brachiaria brizantha em diferente espaçamento entre linhas. O 

experimento foi conduzido na Área Experimental do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ, Araxá, MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em 

esquema fatorial com 3 x2 (três espaçamentos diferentes e dois sistemas de cultivo-solteiro e 

consorciado com brachiaria) com duas repetições. As características agronômicas avaliadas da 

variedade são altura de plantas por linha, desenvolvimento qualidade e produtividade nas linhagens e 

se houve competição entre as culturas.   

Palavras-chave: Girassol. Capim Brachiaria. Semeadura. 

 

INTRODUÇÃO: 

A adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária é uma forma de suprir parcial ou totalmente o 

déficit de forragem durante a seca, com o cultivo de forrageiras semeadas em sucessão às culturas de 

verão (Machado & Assis, 2010). Dessa forma, o sistema de cultivo consorciado proporciona aumento 

da disponibilidade de forragem e produção de silagem em plena estação seca, com qualidade suficiente 

para manutenção nutricional dos rebanhos, promovendo ganho de peso e produção de palhada para o 

plantio direto, além disso, tem como principal vantagem a recuperação de pastagens degradadas com 

menor custo (Barducci et al., 2009). Sendo assim, tem surgido culturas anuais como alternativa para 

utilização no sistema de integração agricultura-pecuária. Dentre essas culturas, destaca-se o girassol 

(Tomich et al., 2003). Hoje o girassol é considerado uma das oleaginosas de maiores índices de 

crescimento, tanto em área de cultivo como em produção, sendo classificada atualmente como a 

segunda maior fonte de matéria-prima para a indústria de óleo comestível, por causa da produção do 

óleo vegetal de excelente qualidade nutricional (Souza et al., 2005).A cultura apresenta ampla 

adaptabilidade às condições edafoclimáticas brasileiras e seu rendimento é pouco influenciado pela 

latitude, pela altitude e pelo fotoperíodo, permitindo que a semeadura possa ser realizada durante o 

ano todo, em todas as regiões produtoras de grãos do Brasil (Silveira et al., 2005). Apresenta elevada 

importância, tanto pelo alto valor nutricional como alimento funcional para humanos, suínos e aves, 

além de ser utilizada para silagem como opção forrageira. Atualmente, está despertando grande 

interesse em nível mundial, por representar uma alternativa de mercado para a produção de matéria-

prima para obtenção de biocombustíveis (Santos et al., 2012). Dentre as forrageiras utilizadas para os 

sistemas de rotação, sucessão ou de consorciação de culturas na região dos Cerrados, destaca-se as 

gramíneas do gênero Brachiaria (Ikeda et al., 2007). As vantagens da utilização desse gênero no 

sistema de integração estão no fato dessas espécies apresentarem sistema radicular abundante, que 

contribui para a infiltração de água, agregação e aeração do solo (Kluthcoouski et al., 2004). Além das 

forrageiras tropicais não serem intensamente atacadas por insetos e doenças comum às plantas 

cultivadas, quebrando o ciclo de vida dessas pragas. O uso da ILP tem auxiliado na superação desses 

problemas advindos da agricultura tradicional como insetos-pragas, doenças (Kluthcouski et al., 2000), 

nematóides (Vilela et al., 1999) e plantas daninhas (Cobbuci et al., 2001). Entretanto, poucos 

experimentos de longa duração de rotação lavoura-pecuária em ecossistemas tropicais e subtropicais 

têm sido relatados (Macedo, 2009; Franchini et al., 2010). Assim, são necessários mais estudos sobre 

esse sistema em relação às propriedades edáficas. 

 

METODOLOGIA 

O experimento está sendo realizado no campo experimental Fausto de Ávila do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá localizado, próxima a Av. Min. Olavo Drummond, 05 - São Geraldo, Araxá - MG, 

38180-500.O delineamento é de blocos casualizados em esquema fatorial com 3 x 2, (com três 
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espaçamentos 0,6 x 0,3m; 0,7 x 0,3m e 0,8 x 0,3m e dois sistemas de cultivo- solteiro e consorciado 

com brachiaria nas entrelinhas) com duas repetições. Os tratamentos avaliados no experimento estão 

descritos: Girassol em monocultivo; girassol com brachiaria (brizantha); brachiaria (brizantha) com 

girassol. A adubação de base utilizada foi de 500 kg/ ha da fórmula-NPK 04-14-8, no sulco de 

semeadura, em seguida com a segunda adubação de cobertura aplicado 390 kg/há de superfosfato 

simples. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Embora o trabalho esteja em execução, com presente estudo espero identificar o melhor 

espaçamento para o cultivo de girassol em consórcio com brachiaria (brizantha) para se obter sua 

maior produtividade.  
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RESUMO: 

Esta pesquisa teve por objetivo realizar análise comparativa entre aguardente produzida a partir de 

sorgo sacarino (Sorghum bicolor L. Moench) e cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido em três 

etapas: a primeira foi no campo experimental do Centro Universitário do Planalto de Araxá – 

UNIARAXÁ, em 2015, cujo solo consiste em um latossolo vermelho-amarelo distrófico,  típico a textura 

média, onde ocorreram o plantio e o manejo fitotécnico da cultivar de sorgo sacarino. A segunda etapa 

consistiu na fabricação da aguardente do sorgo sacarino colhido e produzido em um alambique de 

propriedade rural. A terceira etapa foi o teste de aceitação do produto fabricado reunindo-se 30 

julgadores, consumidores potenciais do produto, que analisaram e compararam três tipos de amostras: 

a aguardente de sorgo sacarino fabricada, aguardente de cana-de-açúcar comercial industrial e 

aguardente de cana de cana-de-açúcar fabricada de maneira artesanal, avaliando os seguintes 

atributos: aroma, sabor e impressão global, utilizando uma escala estruturada de 9 pontos. As 

categorias da escala atribuídas foram analisadas por meio dos tratamentos estatísticos ANOVA e teste 

de Tukey. Também foi avaliado se a pessoa compraria os produtos oferecidos. Com base nos 

resultados teve uma boa aceitação em relação ao seu aroma, sabor e a sua impressão global, e sua 

aceitação comercial. O uso do sorgo sacarino mostrou-se uma ótima alternativa, que pode auxiliar na 

redução da ociosidade dos alambiques, já que é colhido na entressafra da cana-de-açúcar. Porém, ele 

deve ser utilizado para esse fim após a realização de análises adicionais. 

Palavras-chave: Sorghum bicolor, cachaça, qualidade, análise sensorial. 

 

INTRODUÇÃO: 

O sorgo é uma gramínea cultivada em vários lugares do mundo com o objetivo de produzir grãos. Há 

pouco tempo, o sorgo sacarino (Sorghum bicolor) vem se destacando como uma boa alternativa de 

obtenção de açúcares fermentáveis, onde segundo Neumann et al. (2002), é uma planta similar à cana-

de-açúcar, no que se diz respeito à grande concentração de açúcares em seus colmos, e possui várias 

características que revelam uma ampla capacidade de produção de energia: planta de ciclo curto; 

facilidades de mecanização; rústica; adaptada a maioria das regiões do Brasil; além de possuir grande 

versatilidade. Cowley e Smith (1972), contam que as pesquisas com sorgo sacarino se iniciaram no 

Texas (E.U.A.), em 1961, alcançando bons resultados com a variedade Rio. Broadhead e Dempsey 

(1969) constataram que a variedade Rio desempenha uma boa alternativa energética no período de 

entressafra da cana-de-açúcar e que o plantio tardio provocou diminuição no rendimento de colmos e 

no teor de sacarose. Na América do sul e no Brasil o sorgo é utilizado como um importante elemento 

da nutrição animal, (silagem, feno e pastejo direto), para produção de grãos e, diante das características 

já citadas, está se revelando como uma promissora matéria prima na produção de álcool e 

consequentemente de aguardente (EMBRAPA, 2008). O uso do sorgo sacarino como matéria-prima 

na fabricação de aguardentes é uma alternativa que pode auxiliar na redução da ociosidade dos 

alambiques.A cultura é indicada para o plantio (semeadura) entre os meses de outubro a dezembro e 

colheita nos meses de fevereiro a abril, justamente na entressafra da cana, possibilitando um aumento 

na renda dos produtores, pois o sorgo sacarino poderá ser usado em complementação à cana-de-

açúcar ou enquanto esta ainda não apresentar altas taxas de açúcares fermentáveis, sendo assim, o 

presente trabalho teve por objetivo a comparação entre a aguardente oriunda destas duas matérias 

primas. 

 

METODOLOGIA: 

O experimento foi conduzido em três etapas, a primeira etapa foi no campo experimental do Centro 

Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, em 2015, localizado na Avenida Ananias Teixeira 

Aguiar. A região exata da área situa-se nas coordenadas geográficas: S 19° 34’ 46,36” e W 046° 57’ 

16,77”, onde ocorreram o plantio e o manejo fitotécnico da cultivar de sorgo sacarino (Figura 6).O solo 

do campo experimental consiste em um Latossolo Vermelho-amarelo distrófico, típico a moderado e de 
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textura média, solo este que foi realizada a semeadura manual do sorgo sacarino, no dia 21 de Agosto 

de 2012, da cultivar BRS 506, em uma área de 100 m2 (10 m de largura por 10 m de comprimento), 

sendo os espaçamentos utilizados: entre linhas de 0,70 m e entre plantas de 0,08 m, com profundidade 

de 0,03 m, contando com uma população total de 185.714,3 plantas por hectare. A adubação utilizada 

foi a de cobertura, utilizando o adubo formulado 20-0-20. Houve também a aplicação por pulverização 

do adubo foliar de marca comercial Vitakelp® (possuindo N= 15% e K2O= 1%). Procedeu-se irrigação 

complementar no experimento ao longo de períodos de estiagem. O sorgo sacarino foi colhido em um 

período de 110 dias de sua semeadura e posteriormente foi transportado para o local de fabricação da 

aguardente 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A aguardente de sorgo sacarino produzida apresentou uma coloração transparente, isso se deve 

principalmente a técnica aplicada na filtração, por peneira em malha fina.Os atributos julgados na 

análise sensorial (teste de aceitação): aroma, sabor e impressão global estão exibidos na tabela 3. O 

teste de Tukey revelou que existe diferença significativa entre os atributos avaliados (p ≤ 

0,05).Referente ao atributo aroma, a aguardente de sorgo sacarino se sobressaiu em relação à 

aguardente de cana-de-açúcar comercial industrial, ou seja, obteve maior aceitação, e se equivaleu à 

aguardente de cana-de-açúcar artesanal, obtendo-se a mesma aceitação. 

No atributo sabor, novamente a aguardente de sorgo sacarino teve uma maior aceitação em relação à 

aguardente de cana-de-açúcar comercial industrial e obteve a mesma aceitação no atributo sabor 

quando comparada à aguardente de cana-de-açúcar artesanal.Em relação ao atributo impressão 

global, a aguardente de sorgo sacarino mostrou-se com uma maior aceitação quando comparada as 

outras duas amostras. 

 

Tabela 3 – Médias1 de aceitação dos diferentes tipos de aguardentes, adquiridas em teste de aceitação 

AMOSTRA AROMA SABOR IMPRESSÃO GLOBAL 

Aguardente cana-de-açucar (industrial) 6,23 b 6,10 b 6,20 b 

Aguardente sorgo sacarino 6,40 a 7,50 a 7,43 a 

Aguardente cana-de-açucar (artesanal) 7,46 ab 5,80 ab 5,80 ab 

CV (%) 28,48 30,16 29,96 
1 Médias com a mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si (p ≤ 0, 05), 

n = 30 julgadores. (1 = desgostei muitíssimo 9 = gostei muitíssimo). 

 

Quando os julgadores foram convidados a responderem a questão em que supôs se a pessoa 

compraria ou não a amostra analisada, caso a mesma estivesse disponível no mercado, obteve-se os 

seguintes resultados.Na aguardente de cana-de-açúcar comercial industrial a maioria das pessoas 

tiveram dúvidas se comprariam ou não (43,3%) (Figura 18). Já a aguardente de cana-de-açúcar 

artesanal a maioria das pessoas responderam que provavelmente compraria a mesma, se estivesse 

disponível no mercado (30%) (Figura 19).Quando se analisou a aguardente de sorgo sacarino em 

relação a este aspecto a maioria dos julgadores respondeu que certamente compraria a bebida (60%), 

sendo que 13,3% responderam que provavelmente comprariam, 6,7% tiveram dúvidas se comprariam 

ou não, 10% provavelmente não comprariam e 10% certamente não comprariam (Figura 20). 
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Figura 18 – Gráfico de intenção de compra: aguardente industrial de cana-de-açúcar. 

 

 
Figura 19 – Gráfico de intenção de compra: aguardente artesanal de cana-de-açúcar. 

 

 
Figura 20 – Gráfico de intenção de compra: aguardente de sorgo sacarino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados relativos às amostras de aguardente de cana-de-açúcar comercial, 

aguardente de sorgo sacarino e aguardente de cana-de-açúcar artesanal, pode-se constatar que o 

processo de produção alternativa de aguardente, utilizando o sorgo sacarino, obteve-se uma boa 

aceitação em relação ao seu aroma, sabor e a sua impressão global, além de ter tido uma significativa 

aceitação comercial. O que evidencia a possibilidade de utilização do caldo do sorgo sacarino para 

fabricação do destilado. O uso do sorgo sacarino como matéria-prima na fabricação de aguardentes 

mostrou-se como uma ótima alternativa, que pode auxiliar na redução da ociosidade dos alambiques, 

já que é colhido na entressafra da cana-de-açúcar, possibilitando um aumento na renda dos produtores, 

assim o sorgo sacarino poderá ser usado em complementação à cana-de-açúcar. Produzindo uma 

matéria prima com alto rendimento e uma aguardente de boa qualidade quanto aos aspectos 

sensoriais. Porém, ele deve ser utilizado para esse fim assim que forem realizadas análises adicionais, 
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desta forma uma sugestão para trabalhos futuros e a realização de experimentos para verificar a 

presença de contaminantes orgânicos e inorgânicos, seguindo a legislação brasileira vigente. 
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A extensão universitária é uma área que compõe a educação superior, através de atividades de 

atividades de extensão, colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Nesse 

processo de produção de novos conhecimentos, experiências, docentes e discentes se apropriam da 

teoria para vivenciar a prática profissional em prol da comunidade, sendo um dos benefícios das ações 

de extensão que podem melhorar a realidade social. O objetivo geral do estudo é: Avaliar a contribuição 

dos Projetos de Extensão Universitária na formação de alunos de um curso de enfermagem. Os 

objetivos específicos são: Levantar as características específicas do curso de graduação em 

enfermagem e dos projetos de extensão para o curso. Classificar as atividades de extensão conforme: 

tipo de ação desenvolvida; público envolvido; público atendido; atividades realizadas e estratégias de 

contato com a comunidade nos últimos 5 anos. Classificar as atividades de extensão desenvolvidas 

por alunos do curso de graduação de enfermagem nos últimos 5 anos segundo a linha programática e 

o eixo temático. Avaliar as atividades de extensão realizadas no curso de enfermagem baseadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação de enfermagem. A trajetória metodológica 

para alcançar os objetivos obedece três etapas para desenvolvimento do projeto, na primeira etapa 

ocorrerá o levantamento dos dados institucionais sobre as atividades de extensão dos últimos 5 anos; 

na segunda etapa os dados serão avaliados e relacionados para estabelecer as características e 

classificar as atividades de extensão desenvolvidas no período pesquisado e na terceira etapa ocorrerá 

a avaliação das atividades de extensão baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

graduação de enfermagem. Espera-se que este estudo demonstre a importância da Extensão 

Universitária para a formação profissional resolutiva, considerando as necessidades e realidade das 

pessoas atendidas e qualificação dos cursos de graduação.  

  



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

69 

A influência da alimentação no grau da acne em adolescentes de Araxá-MG. 

* Geórgia Soares Franco Mapelli, Profa. M.a. Giselle Cunha Machado 

Curso de Estética e Cosmética, UNIARAXÁ. Araxá-MG. 

gesfmapelli@gmail.com 

 

RESUMO: 

A acne vulgar é uma afecção multifatorial, que tem como algumas de suas causas os fatores genético, 

hormonal, a inflamação pela bactéria Propionibacterium acnes, a hiperprodução sebácea que ocasiona 

a obstrução do folículo pilossebáceo, o estresse e a alimentação. Os adolescentes são a parte da 

população que mais sofrem com essa doença devido ao fator hormonal, por ser uma fase em que o 

corpo está em constantes mudanças. Entretanto, fatores externos também podem contribuir para o 

estímulo de tal dermatose, como a limpeza incorreta da pele, uso prolongado de maquiagem, 

cosméticos inadequados para tipo de pele e a alimentação, a qual, por sua vez, é o foco deste estudo. 

Essa pesquisa teve por objetivo analisar o perfil dietético de adolescentes da cidade de Araxá, Minas 

Gerais, com o grau de acometimento da acne, a fim de evidenciar o quanto a alimentação está 

relacionada ao aparecimento dessa. Para isso, foram escolhidas 3 escolas da referida cidade que 

permitiram a realização da pesquisa com seus alunos de idade entre 12 e 18 anos, que aceitaram 

participar do projeto. Foram distribuídos questionários sobre a alimentação dos jovens durante a 

semana e sobre suas características, o que permitiu correlacionar o grau de acne com a quantidade e 

qualidade de alimentos ingeridos pelo grupo analisado. 

Palavras Chave: acne vulgar, acne juvenil, alimentação. 

 

INTRODUÇÃO:  

A acne é uma doença inflamatória crônica da pele, que atinge grande parte da população com uma 

prevalência extremamente alta em adolescentes e jovens. É uma doença multifatorial, que pode surgir 

por vários fatores entre eles a hiperqueratinização folicular, colonização da bactéria Propionibacterium 

acnes, reação inflamatória resultante, fator hormonal, fator genético, aumento da produção de sebo 

(substância rica em lipídeos), obstrução do folículo pilossebáceo (PEREIRA, 2015), e ainda alguns 

fatores externos podem contribuir para o aumento da acne como, por exemplo, a alimentação.A 

presença da acne e suas lesões na vida de um adolescente pode estabelecer consequência na vida 

pessoal, social e profissional relacionados a baixa autoestima e estresse psicológico, levando a queda 

da qualidade de vida e em casos mais extremos pode chegar até a depressão. Com o avanço dos 

estudos foram desenvolvidos vários tratamentos e técnicas para combater e controlar a acne, porém 

muitos deles são muito agressivos para a pele e não possuem um bom custo benefício, o que não 

atinge toda a população (FERREIRA 2017).A ingestão de alimentos gordurosos, lipídeos, carboidratos, 

glicídios em excesso corroboram para o aumento do volume dos adipócitos na camada lamelar da 

hipoderme, assim, os alimentos têm relação direta com o aumento exagerado da produção de glândulas 

sebáceas que se desenvolvem nos folículos pilosos, os quais eliminam o sebo (substância oleosa rica 

em lipídeos), (GUIRRO; GUIRRO, 2004).  

 

METODOLOGIA: 

O perfil alimentar foi avaliado por meio de um Questionário de Frequência Alimentar (QFAA)  e de um 

Recordatório de 24 horas, e para a inclusão na pesquisa foram selecionados apenas os questionários 

que foram respondidos de forma correta e completa, totalizando 121 questionários incluídos na 

pesquisa.A análise do grau da acne foi realizada de acordo com a classificação de diferentes tipos e 

gravidade das lesões, sendo grau I (acne comedônica) grau II (acne pápulo- pustulosa), grau III (acne 

nódulo- cística); grau IV (acne conglobata) e grau V (acne fulminans). Também foi avaliado o fototipo 

cutâneo por meio da escala Fitzpatrick, criada em 1976, pelo médico norte-americano Thomas B. 

Fitzpatrick, sendo: 

• Pele branca – sempre queima – nunca bronzeia – muito sensível ao sol; 

• Pele branca – sempre queima – bronzeia muito pouco – sensível ao sol; 

• Pele morena clara – queima (moderadamente)– bronzeia (moderadamente) sensibilidade 

normal ao sol; 
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• Pele morena moderada – queima (pouco) – sempre bronzeia – sensibilidade normal ao Sol; 

• Pele morena escura – queima (raramente) – sempre bronzeia – pouco sensível ao sol; 

• Pele negra – nunca queima – totalmente pigmentada – insensível ao sol (GUIRRO e GUIRRO, 

2002). 

O biótipo cutâneo foi determinado por meio de um questionário ao qual o participante selecionava de 

acordo com as informações o tipo de pele em que se enquadrava, sendo pele normal, seca, oleosa ou 

mista.Foi analisada uma mostra de 160 estudantes de 3 escolas de Araxá- MG. Sendo 02 públicas, 

Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa Oliveira- Polivalente, Padre Anacleto e 01 particular 

Colégio São Domingos. Inicialmente as diretoras das escolas foram informadas sobre a pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) permitindo assim que fosse realizada 

na instituição de ensino. Após os voluntários lerem a Carta de Informação ao Sujeito de Pesquisa e 

também assinaram o TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram aplicados 160 questionários nas três escolas, sendo que em cada uma foram excluídos os que 

foram respondidos de forma inadequada, logo o total de questionários que foram utilizados para a 

análise dos resultados foi de 121. Do total de 121 questionários incluídos na pesquisa, a  idade média 

da amostra foi de 15 anos. Todos os alunos apresentavam acne mesmo que fosse de grau 1 e bem 

leve. Entre os participantes, observou-se acometimento da acne grau 1 a 3, sendo a maior incidência 

o grau 2 (73%), o fototipo 2 foi o que apresentou maior incidência entre os participantes da pesquisa, 

(58%), quanto ao biotipo cutâneo, a pele mista e a pele lipídica foram as que obtiveram maior incidência 

sendo 45% e 33% respectivamente.Com a análise dos questionários pode-se perceber que os fototipos 

mais claros como o 1 e 2  possuem mais acne do que os mais escuros como o 3, 4 e 5. O biotipo mais 

encontrado foram as peles mista e lipídicas,  dos quais os graus de acne mais ocorridos foram o grau 

1 para pele mista e grau 3 para pele lipídica. Foi analisado o tipo de alimentação com os questionários 

QFAA e recordatório de 24 horas, pode-se perceber que os adolescentes que consomem com 

frequência doces, salgadinhos, guloseimas, óleos e gorduras, salgados e preparações, tem tendência 

a ter um volume maior de acne em torno do grau 2 e em mais áreas do rosto como mostra o gráfico 1. 

Relação  entre o tipo de alimentação X grau de acne. 

 

 
Fonte: do autor. 

 

Não existem evidencias que a ingesta de determinados alimentos possa influenciar no surgimento da 

acne, porém pode agravar a hiperprodução sebácea que por sua vez corrobora para o surgimento da 

acne. No estudo feito, pode-se concordar que a quantidade de alimentos consumidos não é um fator 
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relevante para o grau da acne, porém o consumo de determinados alimentos podem desencadear uma 

maior produção de sebo pelas glândulas sebáceas que por sua vez obstrui o folículo piloso dando 

origem a acne (ROSCHEL,2018). A relação entre a alimentação e o desenvolvimento de maior grau de 

acne ainda não é muito claro, o que leva a afirmar que precisam de mais estudos sobre esse tema para 

se poder dizer com mais precisão que isso realmente ocorre, pois apenas os estudos recentes não são 

suficientes. O padrão alimentar deste estudo concorda que tem relação direta com o grau de acne, 

sendo que na população estudada foi detectado um alto consumo de alimentos lipídicos, açúcares, 

carboidratos em adolescentes com maior grau de acne (DA SILVA MARQUES,2017).Segundo 

CORDEIRO; 2018, a alimentação relacionada com a acne é um tema vago que ainda precisa ser 

estudado mais detalhadamente, porém com as informações e estudos que temos hoje pode-se afirmar 

que a acne tem relação com o que se come e a quantidade, em seu estudo ele observou que o consumo 

alto de chocolate aumentava o grau de acne de acordo com a quantidade ingerida, o que está de acordo 

com esse estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

De uma forma geral pode-se notar que os adolescentes com perfil alimentar rico em alimentos lipídicos, 

carboidratos e açúcares tem maior percentual de grau de acne 2 e 3 do que comparado com 

adolescentes que são adeptos de uma alimentação mais saudável livre de alimentos gordurosos 

apresentando em média acne de grau 1 quando foram detectados Os alimentos que mais apareceram 

nos perfis alimentares de alunos que possuem grau de acne 2 e 3 são chocolate, hambúrguer, batata 

frita, salgados comprados em lanchonetes e refrigerante. Com isso, podemos concluir que a influencia 

que a alimentação tem no grau da acne não está relacionada com a quantidade de alimentos ingeridos 

e sim com quais alimentos estão sendo consumidos, ou seja, uma pessoa que tem a alimentação rica 

em frutas e vegetais pode comer em quantidades muito maiores do que uma pessoa que tem a 

alimentação rica em lipídeos e açúcares (não necessariamente está relacionado com o peso corporal) 

e não desenvolver acne. Uma alimentação saudável e equilibrada só trará benefícios para quem 

consome esses alimentos, logo, a ingestão de chocolate, por exemplo, não causará  danos a pele se 

for consumida de forma correta de acordo com cada organismo. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu um modelo para definir, medir e identificar a 

incapacidade conhecido por Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e Saúde 

(CIF). Constitui a base conceitual para definição, medição e desenvolvimento de políticas nesta área. 

A CIF aborda a funcionalidade e a incapacidade de acordo com as condições de saúde, indicando o 

que um indivíduo pode ou não fazer no cotidiano, de acordo com as funcionalidades do corpo. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar a funcionalidade, dos praticantes de grupos de atividade físicas 

promovidos pela Secretaria de Saúde de Araxá, e pela Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá. Trata-se de 

uma pesquisa do tipo transversal, descritiva, qualitativa, previamente aprovada pelo CEP UNIARAXA 

com protocolo no n° 2953/41. A coleta se iniciará com a explicação sobre o objetivo do estudo e a após 

sanar as dúvidas os participantes deverão assinar o TCLE. Em seguida será aplicado uma avaliação 

para se conhecer o perfil dos participantes, com questões sobre a idade, sexo, estado civil, atividade 

laboral e a ocorrência de dor ou patologias. Logo após será aplicado o questionário O WHODAS 2.0 

que fornece o nível de funcionalidade em seis domínios de vida, será aplicado o questionário Owestry, 

que permite avaliar a incapacidade funcional apresenta pelos pacientes. Por fim será aplicado o 

questionário nórdico de sintomas osteomusculares (QNSO). Os dados coletados através dos 

questionários serão somados e apresentados em forma de média, desvio padrão e porcentagem. A 

pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento e de acordo com um levantamento prévio, a cerca de 

110 pessoas que realizam a atividade promovida pela prefeitura, e na clínica Escola. Este trabalho irá 

identificar a funcionalidade de praticantes de atividades físicas como forma de estabelecer o tipo de 

envolvimento funcional pode auxiliar no direcionamento da abordagem de tratamento e de prevenção. 
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Frente ao processo de globalização, o advento de tecnologias no que se refere ao processo produtivo, 

a crescente demanda de adoecimento relacionada ao trabalho, o impacto desse adoecimento nos 

indicadores da empresa e sua dimensão social, o efeito do bem-estar do colaborador na produtividade 

tem despertado um olhar mais ampliado nas organizações para a saúde do trabalhador. A saúde do 

trabalhador faz parte das ações do SUS e busca a articulação de ações de vigilância e assistência, 

comtemplando desde a promoção à reabilitação da saúde do indivíduo com necessidades advindas do 

processo de trabalho. No que tange as ações de vigilância para essa população o reconhecimento e a 

detecção de fatores que comprometem à saúde do trabalhador são necessárias para auxiliar na 

proposição de intervenções que os acometem. Dentre as formas de identificação o mapeamento dos 

CID’s pode ser uma ferramenta importante. Desta forma este estudo teve por objetivo analisar o 

absenteísmo por CDI M e CDI F ocorridos numa mineradora localizada na região do Alto Paranaíba 

referente ao primeiro semestre de 2018 e 2019. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de 

abordagem quantitativa com enfoque nos colaboradores pertencentes à Mina. Foram avaliados os 

atestados apresentados por 318 funcionários no período de 01/01 a 30/06 de 2019 e 2019 na unidade 

do CMT. Os resultados preliminares demonstram que dos afastamentos totais da empresa nos referidos 

semestres 138 (14%) e 99 (22%) estiveram relacionados ao CID-M e CID-F. Excluindo-se o CID-Z, as 

doenças do sistema osteomuscular (CID-M) foi a causa de maior afastamento nos períodos 

investigados representando respectivamente 16(12%) e 87(19%). Em relação aos afastamentos dos 

colaboradores da Mina houve em 2018-1 33 afastamentos por CID-M e 24 por CDI – F e em 2019-1 11 

afastamentos por CID-M e 3 por CID-F. Observa-se uma redução de 25% dos afastamentos por CID-

M e 88% por CID-F se comparado os semestres. 

 

*APOIO: UNIARAXÁ/FCA - CONVÊNIO MOSAIC 2019 
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Nos últimos anos o mercado da beleza tem crescido de forma significante, atingindo todas as classes 

sociais e faixas etárias, e isso resultou em uma grande procura pelos profissionais dessa área, que 

incluem as manicures e pedicures. Por causa dessa tendência atual é possível verificar um aumento 

no número de profissionais para que seja atendida a necessidade do mercado, porém, apresentando 

má qualificação, o que pode acabar ocasionando a exposição dos trabalhadores e de seus clientes á 

contaminações por microrganismos. No Brasil os riscos ocupacionais de profissionais da área da 

beleza, inclusive manicure/pedicure constituem um problema de saúde pública, pois, estes profissionais 

utilizam diariamente materiais como alicates, palitos, espátulas, que são capazes de promover lesões 

cutâneas, onde há o risco de ter sangramento, o que consequentemente possibilitará uma possível 

transmissão de doenças infecciosas, tais como infecções bacterianas, fúngicas e viroses. Os 

estabelecimentos que prestam serviços na área da beleza necessitam seguir uma legislação sanitária 

vigente, garantindo assim, a saúde e qualidade aos seus consumidores. Neste contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo verificar o conhecimento das manicures/pedicures da cidade de Araxá-MG 

sobre as práticas de biossegurança que devem ser aplicadas nos salões de beleza, para que assim 

possa haver orientações sobre a importância da biossegurança em seu local de trabalho. As 

informações serão coletadas em dez salões de beleza na região do centro da cidade de Araxá-MG, e 

serão selecionadas 20 voluntarias do gênero feminino, posteriormente será aplicado um questionário 

com diferentes perguntas sobre biossegurança aplicada à profissão de manicure/pedicure.  
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RESUMO 

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) ocupa no Brasil, segundo dados do 

DATASUS, o quinto lugar dentre as principais causas de morte e o número de óbitos referente a ela 

vem crescendo nos últimos vinte anos em ambos os sexos. Os doentes com DPOC apresentam uma 

qualidade de vida prejudicada uma diminuição da tolerância a exercícios físicos e perda de força dos 

músculos respiratórios. As quedas podem ser um fator de impacto na vida de idosos, principalmente 

os que possuem patologia respiratória e têm, dentro de sua sintomatologia, a dispneia de esforço, 

evidenciando-se, assim, a preocupação em analisar o risco de queda em idosos com DPOC. Objetivo: 

Analisar os fatores desencadeantes de quedas em idosos com DPOC. Metodologia: O estudo foi 

divido em quatro etapas que consistiu na aplicação de uma Ficha de Avalição, Escala de Equilíbrio de 

Berg, na avaliação do grau de força muscular dos músculos quadríceps e isquiotibiais e por fim na 

Avaliação da Atividade Física Habitual.  Resultados Parciais: 66,7% da amostra são do gênero 

feminino, com média de idade e IMC de 67,8 ± 10,4 e 46,5 ± 7,73, respectivamente. Em relação ao 

Questionário de Escala de Equilíbrio de Berg os participantes apresentaram pontuação média de 48,9 

± 4,7, sendo que apenas um dos participantes obteve uma menor pontuação comparado aos demais 

participantes (39 pontos). Considerações: Com a finalização deste estudo, iremos verificar a 

possibilidade de correlacionar os possíveis fatores desencadeantes de quedas em idosos com DPOC 

com equilíbrio, com a forca da musculatura periférica e com o nível de atividade física dos participantes 

do estudo. 

Palavras Chave: DPOC, Quedas, Idosos. 

  

INTRODUÇÃO 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, 

caracterizada pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. 

Ocorre a redução do volume expiratório forçado no primeiro e segundo (VEF¹) e a hiperinsuflação, que 

levam à limitação ventilatória. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também produz 

consequências sistêmicas significativas. (CAPISTRANO, 2016, RIBEIRO 2013). Essa obstrução é 

progressiva e está relacionada à resposta inflamatória anormal dos pulmões á inalação de partículas 

e/ou gases tóxicos, sobretudo a fumaça de cigarro. A inflamação das vias aéreas e destruição do 

parênquima pulmonar são as alterações mais características da DPOC e contribuem para a limitação 

ao fluxo aéreo, que é o marcador funcional da doença. (DOURADO et al, 2006). A DPOC possui 

inúmeras consequências, dentre elas, fraqueza muscular periférica, redução da mobilidade funcional e 

diminuição da capacidade de exercício. (PEDROZO, 2012). Além da limitação da função respiratória, 

a atuação sistêmica e psicológica, como a fraqueza muscular, alterações da marcha, comprometimento 

do equilíbrio, déficit visual, aparecimento da depressão e ansiedade contribuem para o aparecimento 

de quedas. (CAPISTRANO, 2016). A queda é definida como a perda total de equilíbrio postural, o qual 

se relaciona a insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteo-articulares envolvidos na 

manutenção da postura. (CAPISTRANO, 2016). Estudos sugerem que a DPOC é uma das doenças 

crônicas com maior prevalência de quedas. A perda de peso, a inflamação sistêmica, doenças 

cardiovasculares decorrentes da DPOC levam o indivíduo desenvolver incapacidade funcional, então 

o que leva a incidência de quedas, trazendo como consequências hospitalidade, fraturas, medos, dores 

e depressão. (CAPISTRANO, 2016, PEDROZO 2012).  

O objetivo deste trabalho é analisar os fatores desencadeantes de quedas em idosos com DPOC. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo. A amostra é composta por 

12 pacientes com idade entre 60 a 81 anos com diagnostico de DPOC. Os participantes foram 

selecionados por meio de convite verbal e os que concordaram participar do estudo assinaram o Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido. O presente foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa do 

Uniaraxá sobre parecer número 2743/17. Os participantes estão sendo avaliados em quatro etapas, 

onde ate o momento já foram realizadas as duas etapas elucidadas abaixo: 

 

1º - Ficha de Avaliação 

 

 A primeira etapa consistiu na aplicação de uma Ficha de Avaliação a fim de levantar os dados pessoais, 

antropométricos, sócio demográfico e anamnese dos participantes.  

 

2º- Escala de Equilíbrio de Berg 

 

A segunda etapa foi aplicada a Escala de Equilíbrio de Berg que compreende uma escala de 14 tarefas 

relacionadas ao dia-a-dia, que envolvem o equilíbrio estático e dinâmico. A realização das tarefas é 

avaliada através da observação e a pontuação varia de 0 a 4 em cada tarefa, totalizando um máximo 

de 56 pontos, e quanto menor for a pontuação, maior é o risco para quedas; quanto maior, melhor o 

desempenho do paciente. Na terceira etapa os pacientes respondem ao questionário de atividade de 

vida habitual que é composto de 16 questões que abrangem três escores de AFH dos últimos 12 meses: 

1) escore de atividades físicas ocupacionais com oito questões, 2) escore de exercícios físicos no lazer 

(EFL) com quatro questões, 3) escore de atividades físicas de lazer e locomoção (ALL) com quatro 

questões. Na quarta etapa será realizada avaliação muscular de força de quadríceps e isquiotibiais 

com a utilização do aparelho de bonnet. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Foram avaliados 12 pacientes, sendo 66,7% da amostra são do gênero feminino, com média de idade 

e IMC de 67,8 ± 10,4 e 46,5 ± 7,73, respectivamente (Tabela 1).  

 

 n % Média (dp)* 

Gênero   

             Masculino                                                                  

             Feminino 

Idade  

 

4 

8 

 

33,3 

66,7 

 

 

 

67,8 ± 10,4 

 

IMC**    46,5 ± 7,63 

 

* dp (desvio padrão)                      ** IMC – índice massa corporal              

Tabela 1 - Distribuição da amostra por idade, gênero, peso, altura e IMC 

 

Achados similares a esta pesquisa foi evidenciado no estudo de Aquino et al (2010), onde as médias 

de idade dos voluntários foram de 69,5 ± 10,5 anos, porem esse mesmo grupo  apresentaram IMC 

menor  que o evidenciado em nosso estudo (24,00 ± 3,66). 

 

A pontuação média dos 12 participantes que responderam ao Questionário de Escala de Equilíbrio de 

Berg foi de 48,9 ± 4,7, sendo que o participante 6 obteve a menor pontuação comparado aos demais 

participantes, evidenciado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Escala de Equilíbrio de Berg (Pontuação Questionário x Participantes do Estudo) 

 

Em um estudo realizado por RIBEIRO E PEREIRA, 2005  demonstrou que a Escala de Equilíbrio de 

Berg é a mais acurada para detectar alterações no equilíbrio nos idosos saudáveis.  

Os pacientes do presente estudo não apresentaram diferenças significativas nos resultados da Escala 

de Equilíbrio de Berg, somente um paciente ficou abaixo dos demais participantes, com 72 anos de 

idade. Essa correlação significativa entre  a  faixa  etária  e  a  Berg  pode  ser  explicada em razão do 

próprio processo do  envelhecimento,  que  compromete  a habilidade  do  sistema  nervoso  central  

de realizar o processamento dos sistemas vestibular, proprioceptivo e visual. Com o aumento da idade, 

há alteração do controle postural em virtude da diminuição na velocidade de condução das informações, 

assim como no processamento das respostas, que são lentas e inadequadas, gerando instabilidade e 

pondo em risco a movimentação segura dos idosos, pela sua predisposição a quedas (MACIEL; 

GUERRA, 2005). 

Embora estudos prévios de Gianjoppe-Santos et al.  (2014), relatem que pacientes com DPOC 

apresentam prejuízos no equilíbrio funcional e nas tarefas de mobilidade, nossos achados mostram 

que a amostra avaliada apresentou equilíbrio e mobilidade funcional dentro dos limites de normalidade, 

entretanto vale ressaltar que nossos pacientes estavam inseridos em um programa de reabilitação 

pulmonar. 

 

CONCLUSÃO 

A literatura aponta que idosos apresentam fatores que desencadeiam um maior de riscos para quedas. 

Com a finalização deste estudo, iremos verificar a possibilidade de correlacionar os possíveis fatores 

desencadeantes de quedas em idosos com DPOC com equilíbrio, com a forca da musculatura periférica 

e com o nível de atividade física dos participantes do estudo.  
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Atualmente no Brasil e no mundo o mercado de estética e da beleza vem sendo considerado um dos 

mais promissores e competitivos, pois os consumidores vêm buscando cada vez mais esse tipo de 

serviço. A área de beleza abrange vários procedimentos destinados à promoção, recuperação e 

manutenção, da beleza e da saúde da pele, face, corpo, couro cabeludo e anexos, valorizando a 

imagem pessoal como um todo, assim elevando a autoestima, saúde e qualidade de vida. A prática 

dos profissionais da área da estética requer uma grande atenção e preocupação com os métodos 

específicos de biossegurança, sendo que os profissionais e seus clientes estão diariamente sujeitos a 

riscos de contaminação. Os principais riscos ocupacionais que os profissionais estão submetidos 

envolvem as doenças infectocontagiosas como por exemplo a AIDS Hepatite B e Onicomicoses. Neste 

contexto o objetivo deste trabalho é realizar uma análise sobre os métodos de esterilização aplicados 

por profissionais em salões de beleza, na cidade de Araxá – MG. As informações serão coletadas em 

10 salões de beleza, selecionando 20 voluntários na faixa etária entre 20 a 50 anos de idade, 

posteriormente será aplicado um questionário com diferentes questões sobre métodos e técnicas de 

esterilização.  
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A busca de um estilo de vida mais ativo mostra uma nova tendência da sociedade. Devido ao avanço 

das pesquisas e a grande propagação das informações, os benefícios que a atividade física traz atinge 

facilmente a população, levando-as a procura de instituições onde essa prática seja possível. Assim o 

controle motor durante a prática do exercício tem sido pesquisado intensamente, de modo a entender 

a biomecânica, suas causas e consequências. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar os padrões dos 

movimentos funcionais de praticantes de atividades esportivas que apresentam disfunções 

musculoesqueléticas. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quanti-qualitativa, será 

realizado em uma clínica da cidade de Araxá, onde o público alvo será indivíduo de ambos os gêneros 

praticantes de musculação, natação, corrida e crossfit, com faixa etária acima dos 18 anos. Os 

participantes serão informados dos objetivos e procedimentos envolvidos no estudo, e após 

concordância deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este trabalho foi 

submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ, com o número de aprovação 

2908/33. Serão aplicados testes para avaliar o padrão quanti-qualitativo dos movimentos funcionais e 

possíveis compensações mecânicas durante a execução dos movimentos básicos em indivíduos que 

praticam as atividades listadas acima. Os movimentos básicos serão filmados utilizando o aplicativo 

Coach My Vídeo e os testes funcionais serão avaliados com o Functional Movement Screen, 

quantificando e qualificando a execução dos padrões de movimento, podendo sugerir limitações, as 

Marília Mendes Rodriguess ou capacidades físicas. Após as aplicações dos testes e a análise dos 

vídeos, serão calculados as médias aritméticas e os desvios-padrão, onde as orientações específicas 

de cada instrumento serão descritas através de gráficos e tabelas. Com o desenvolvimento deste 

projeto temos como resultados esperados repercussões positivas sobre as variáveis estudadas. 
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RESUMO 

Dentro do projeto de pesquisa A percepção ambiental dos universitários do Uniaraxá em relação às 

representações de meio ambiente, elaborou-se um pré-teste temporal. O objetivo da pesquisa é 

identificar a percepção ambiental dominante e conhecer as representações ambientais predominantes 

dos alunos dos cursos de graduação do Uniaraxá, assim como possíveis dificuldades em responder a 

pesquisa. A realização do pré-teste se deu a partir da aplicação de questionário online, com amostra 

de 10 alunos de diferentes cursos de graduação da instituição. O questionário aplicado para coleta de 

dados foi elaborado pela Fundação Biodiversitas (2005) e é composto por seis blocos. Dentre os alunos 

participantes do pré-teste, sete são do sexo feminino e três do sexo masculino e apresentam uma 

percepção sistêmica de meio ambiente. Consoante o resultado do pré-teste, os alunos relatam deter 

conhecimento acerca das questões ambientais atuais e, ainda, participam de forma coletiva para 

solução de problemas, sendo denuncia a maneira mais utilizada de participação. Além disso, 

informações sobre temas ambientais concederam-se pela TV e internet, seguido de aulas das escolas 

onde eles estudaram e ainda estudam. A partir do pré-teste, portanto, infere-se que os alunos dos 

cursos de graduação do Uniaraxá não apresentaram dificuldades em responder o questionário da 

pesquisa e que possuem uma percepção crítica do conceito de meio ambiente. 

Palavras chave: pré-teste; questionário da pesquisa; percepção ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar de muitas informações acerca de meio ambiente de diversas áreas das ciências, e da educação 

ambiental ser um tema transversal no ensino formal no Brasil, a população não apresenta, em geral, 

um nível de percepção crítica do ambiente. Tais fatos resultam na dificuldade de entendimento para 

outros conceitos que englobam a sustentabilidade (BONFIM et al, 2013; BARROS et al, 2012). A 

percepção ambiental pode ser entendida como uma tomada de consciência dos problemas ligados ao 

Meio Ambiente, ou seja, é o ato de perceber o ambiente em que se está inserido e aprender a proteger 

e a cuidar do mesmo (VILLAR et al., 2008). Existem três categorias de percepções ambientais descritas 

na literatura como a percepção naturalista, antropocêntrica e crítica. Assim dependendo do conceito de 

percepção ambiental dominante nos indivíduos ou em um grupo social, haverá diferenças nas 

representações que estes fazem do ambiente. Por exemplo, indivíduos com uma percepção naturalista 

costumam representar meio ambiente coisa como mata, árvores, animais, lavouras, fazendas. Pessoas 

com percepção antropocêntrica indicam cidades, indústrias, mineração, fazendas, entendendo meio 

ambiente como recurso a ser explorado. Já a percepção crítica procura uma compreensão sistêmica 

de meio ambiente, de forma que os indivíduos possam entender como as interações entre os processos 

ecológicos, sociopolíticos, psicológicos e culturais irão relacionar com o meio ambiente. Os indivíduos 

desse grupo tendem a terem hábitos sustentáveis, a se mobilizar e participar nos processos 

democráticos previstos na política ambiental. Contudo, as representações sociais são relativamente 

estáveis em determinado grupo social, porém não são imutáveis na escala temporal. A teoria das 

representações sociais pode explicar como o pensamento coletivo, ou o conhecimento do senso 

comum, origina-se, organiza-se e sofre mudanças na sociedade (JODELET, 2001). Percebe-se que as 

representações sociais atuais sobre o meio ambiente podem diferir daquelas dominantes há algumas 

décadas. Tal hipótese tem como base a mudança ocorrida no pensamento social dominante sobre o 

meio ambiente ocorrida desde a década de 1960 até o momento atual. A idéia de que o ambiente serve 

apenas para atender às necessidades humanas foi dando lugar a uma nova forma de pensar a relação 

entre o homem e o ambiente. Atualmente, a idéia de que as pessoas são parte do ambiente com o qual 

se relacionam e integram-no pelo uso racional dos recursos naturais, é predominante na sociedade 

(POLLI; CAMARGO, 2016). Entretanto, mesmo com o avanço na representação social do meio 

ambiente, ainda são comuns comportamentos e atitudes poucos sustentáveis. Nesse sentido, o projeto 

de pesquisa A percepção ambiental dos universitários do Uniaraxá em relação às representações de 

meio ambiente, elaborou-se um pré-teste temporal. O objetivo da pesquisa é identificar a percepção 
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ambiental e as representações ambientais predominantes dos alunos dos cursos de graduação do 

Uniaraxá.  

 

METODOLOGIA: 

O pré-teste da presente pesquisa foi realizado no Centro Universitário do Planalto de Araxá – 

UNIARAXA via e-mail durante o mês de junho de 2019. Os participantes do pré-teste do questionário 

da pesquisa são 10 alunos dos cursos de graduação da instituição. O questionário aplicado para coleta 

de dados foi elaborado pela Fundação Biodiversitas (2005) e é composto de seis blocos sendo: 

Bloco 01 – Representações sociais de meio ambiente (2 questões).  

Bloco 02 – Percepções sobre as questões locais e regionais (8 questões). 

Bloco 03 – Atitudes e comportamentos (5 questões). 

Bloco 04 – Valorização e afetividade para com o ambiente (4 questões). 

Bloco 05 – Relação entre educação e meio ambiente (4 questões). 

Bloco 06 – Identificação e situação socioeconômica (4 questões) 

Após aplicação do pré-teste do questionário de pesquisa, foi feita a análise dos dados levantados. Os 

dados obtidos foram organizados e apresentados em forma de texto, descrevendo os comentários das 

informações obtidas, analisando os conteúdos, tratando os resultados e os transformando em 

informações precisas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos alunos participantes do pré-teste, sete são do sexo feminino e três do sexo masculino. Os 10 

alunos escolheram representações que indicam uma concepção sistêmica de meio ambiente. Essa 

concepção incorpora a dimensão sociocultural no seu conceito de meio ambiente, considera vários 

setores para a resolução de questões ambientais, e propõe práticas interdisciplinares (NEVES, 2003). 

Sartori (2005) explica que a visão sistêmica se fundamenta na inter-relação e interdependência 

essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais, entre outros. Indivíduos com 

esse nível de percepção, geralmente, se mobilizam mais e participam dos processos que envolvem o 

meio ambiente. Nesse sentido, quatro alunos escreveram ter participado ativamente em ações 

ambientais através de denúncias, três deles através de trabalhos voluntários e dois deles, 

respectivamente, em reuniões comunitárias, participação em manifestações e procurando autoridades 

para solução de problemas. Entende-se que estes alunos possuem um comportamento proativo para 

ações individuais ou coletivas que envolvem preservação, conservação e fiscalização de atividades 

que impactam o meio ambiente. Entretanto, preocupa que outros seis alunos não citaram nenhuma 

forma de participação. Ademais, todos os participantes do pré-teste, consideram-se pessoas 

informadas sobre as questões ambientais, e ainda, agentes na melhora das condições de vida da 

cidade de Araxá. Em relação as fontes de informação, cinco alunos consideram as informações obtidas 

através da internet e TV como fatores que contribuíram para sua inteiração sobre as questões 

ambientais. Quatro deles responderam nas escolas aonde estudaram ou ainda estudam. Devido à 

internet, a informação se democratiza e politiza, possibilitando que qualquer pessoa possa gerar 

informação e compartilhá-la, debater idéias e opiniões, defender direitos, expressar suas ideias e 

críticas, exercer a cidadania, conscientizar sobre assuntos sociais e ambientais, participar da vida 

pública e na tomada de decisões (GRANZOTTO et al, 2017). Sobre os trabalhos de Educação 

Ambiental desenvolvidos em Araxá-MG, nove alunos disseram ter participado e um aluno disse que já 

ouviu falar, mas nunca participou. Todos eles disseram que a EA é feita pela escola em parceria com 

empresas e instituições. Tais fatos podem ter contribuído para o desenvolvimento da concepção de 

meio ambiente destes alunos. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do pré-teste, portanto, infere-se que os alunos dos cursos de graduação do Uniaraxá não 

apresentaram dificuldades em responder o questionário da pesquisa e que possuem uma percepção 

crítica do conceito de meio ambiente. 
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Levando em consideração os aspectos físicos, a prática de dança requer coordenação psicomotora 

elevada, condicionamento físico, precisão técnica, flexibilidade, entre outros aspecto que integram 

exigências gestuais e posicionais consideradas antianatômicas. As lesões mais frequentes estão 

associadas à perda de equilíbrio durante o desempenho, causando entorse de tornozelo, tensão de 

isquiotibiais e região lombar e luxação de patela. Estudos demonstram que apesar de os bailarinos 

serem submetidos a um treinamento tão intenso quanto os atletas de elite, estes não recebem a mesma 

assistência em relação à prevenção de lesões, preparo técnico adequado e acompanhamento 

fisioterapêutico especialmente na prevenção e tratamento de lesões. Desta forma, o objetivo deste 

estudo é avaliar as alterações músculo esqueléticas e o perfil de risco de lesões em função da prática 

do ballet clássico. Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal do tipo quantitativa, aprovada 

pelo CEP - Uniaraxá protocolo nº 2956/44. Para o estudo, 20 bailarinos com idade entre 15 e 25 anos 

serão avaliados por 19 testes cinético-funcionais, baseados no aplicativo Physiotherapy Assessment 

Tool - PHAST, sendo que após a avaliação, os dados coletados serão processados com o suporte do 

aplicativo  e enviados para o avaliador. Posteriormente, os resultados serão apresentados em forma 

descritiva, através do uso de gráficos e tabelas, analisando o perfil de risco de lesões e as alterações 

cinético-funcionais mais encontradas, comparando-os com estudos científicos já publicados. Espera-

se com esse trabalho a divulgação dos resultados em eventos científicos e que possa ser publicado 

posteriormente em periódicos, proporcionando aos bailarinos um maior conhecimento sobre seu perfil 

cinético-funcional, auxiliando significativamente para melhora de seu desempenho durante treinos e 

ensaios. 
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RESUMO: 

Para que os pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), causador da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), alcancem os benefícios da terapia antirretroviral (TARV) e, 

consequentemente, tenham uma melhor qualidade de vida é extremamente importante a estrita adesão 

ao tratamento. Neste contexto, este estudo objetivou avaliar o grau de adesão a TARV entre os 

portadores do HIV assistidos pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da cidade de Araxá-

MG. Trata se de um estudo quali-quantitativo, exploratório, de corte transversal, realizada junto aos 

pacientes portadores do HIV atendidos pelo CTA da cidade de Araxá-MG. A coleta de dados foi 

realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, utilizando como instrumento de coleta de dados 

um questionário adaptado de REMMOR et al. (2007) para avaliação da adesão a TARV. A amostra foi 

constituída por 73 pacientes, sendo 3 deles excluídos por não se encaixarem nos critérios da pesquisa, 

com idades entre 19 e 76 anos, e majoritariamente masculina (71,4%). Entre os pacientes do sexo 

masculino, observou-se que 24% dos pacientes apresentam um índice de média adesão e 76 % alta 

adesão, enquanto que entre as mulheres 80% foram classificadas como média adesão e 20% como 

alta adesão. Entre os fatores que mais se correlacionaram com a elevação da adesão estão o número 

de doses tomadas ao dia, qualidade da relação com o médico e benefícios que a medicação trouxe 

para a vida do paciente, enquanto que pouca informação sobre o medicamento, pouca melhora no 

quadro geral de percepção de sua saúde e a intensidade dos efeitos colaterais se correlacionam com 

um baixo nível de adesão. Os dados deste estudo indicam que a adesão a TARV é uma prática que 

pode ser afetada pelo número de doses ingeridas, informação sobre o fármaco em uso e a importância 

que o tratamento tem sobre a vida do indivíduo. 

Palavras-chave: Antirretroviral, adesão a terapia, HIV. 

 

INTRODUÇÃO: 

Desde o surgimento dos primeiros casos de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e a 

descoberta de seu agente etiológico, o vírus da imunodeficiência humana (HIV), mesmo após tantas 

descobertas e avanços no diagnóstico, terapêutica e prevenção, ainda há um grande aumento na 

incidência de novos casos (POLEJACK e SEIDL, 2010; SCHUELTER-TREVISOL et al., 2013). No 

Brasil, em 2017, foram diagnosticados 42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos de AIDS – 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), declarados no Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM) e registrados no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 

(SISCEL/SICLOM), com uma taxa de detecção de 18,3/100.000 habitantes (2017), totalizando, no 

período de 1980 a junho de 2018, 982.129 casos de aids detectados no país. Desde o ano de 2012, 

observa-se uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, que passou de 21,7/100.000 

habitantes (2012) para 18,3/100.000 habitantes em 2017, configurando um decréscimo de 15,7%. 

Como a notificação da infecção pelo HIV ainda está sendo absorvida pela rede de vigilância em saúde, 

não são calculadas as taxas referentes a esses dados. No Brasil, no período de 2000 até junho de 

2018, foram notificadas 116.292 gestantes infectadas com HIV, das quais 7.882 no ano de 2017, com 

uma taxa de detecção de 2,8/1.000 nascidos vivos. No Brasil, entre as estratégias para combater ao 

HIV, destaca-se a política de distribuição universal e gratuita dos medicamentos antirretrovirais aos 

portadores do HIV e doentes de AIDS que necessitem de tratamento Programa Nacional de Doença 

Sexualmente Transmissível DST e AIDS (BRASIL, 2013). Indicadores evidenciam os efeitos positivos 

dessa política, como a redução da mortalidade, diminuição das internações hospitalares e redução da 

incidência de infecções oportunistas e da transmissão vertical do HIV (BRASIL, 2018). Embora a 

eficácia da terapia antirretroviral (TARV) altamente potente para o HIV esteja bem estabelecida na 

literatura científica, sua efetividade depende especialmente da adesão dos pacientes a terapia 

antirretroviral (TARV) (BRASIL, 2013). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de 
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adesão a TARV bem como os condicionantes da adesão entre os portadores do HIV assistidos pelo 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da cidade de Araxá-MG. 

 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi realizada na cidade de Araxá, localizada na região do Alto Paranaíba, estado de Minas 

Gerais. Segundo dados do IBGE (2016), a cidade possui uma população estimada de 103.287, com 

área de unidade territorial de 1.164.062 Km2.Os dados foram coletados junto aos pacientes assistidos 

pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que é um órgão fundado em 11 de setembro de 

2000, sendo uma unidade de saúde pública vinculada com a Secretaria Municipal de Saúde. A amostra 

foi de conveniência, constituída por pacientes assistidos pelo CTA, portadores do HIV em TARV e que 

fazem o uso do medicamento a mais de 6 meses, que aceitaram a participar deste estudo. Os dados 

foram coletados por meio de análise de prontuários e de entrevista semiestruturada, de forma individual, 

em sala privativa. Para tanto, foi utilizado dois instrumentos: um formulário para a caracterização do 

perfil social, econômico e educacional dos sujeitos de pesquisa bem como dados clínicos e 

epidemiológicos relacionados ao HIV/AIDS e o outro instrumento foi um questionário para avaliação da 

adesão a terapia antirretroviral - a versão brasileira do Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión 

al Tratamiento Antirretroviral, CEAT-VIH validado por REMOR et al. (2007). Este questionário possui 

20 questões, onde cada questão possui uma pontuação de 1 a 5, onde de 17 a 52 pontos é classificado 

como baixa adesão, 53 a 78 pontos média adesão e de 79 a 89 como alta adesão a TARV, sendo 

pontuação mínima 17 e máxima 89 pontos. É um instrumento elaborado com a função de identificar o 

grau de adesão ao tratamento antirretroviral, constituindo-se um instrumento simples, rápido e com a 

facilidade de obtenção de dados a partir do autor relato do paciente por ser autoaplicável. Os dados 

foram compilados em planilha Excel e as variáveis estão apresentadas na forma de frequência de 

respostas. A correlação entre o grau de adesão e as variáveis sócio demográficas e variáveis 

relacionadas a motivação do paciente em relação ao tratamento e sua condição de saúde foi verificada 

pelo teste de matriz de teste de correlação matriz de correlação de Pearson entre as variáveis (BioStat 

5.0), sendo consideradas significantes aquelas que apresentarem p ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Participaram desta pesquisa 73 indivíduos, sendo 3 foram excluídos por não se encaixarem nos 

critérios da pesquisa. Os participantes desta pesquisa tinham entre 19 e 76 anos, com média de 46,5 

anos. Primeiramente sendo 71,5% do sexo masculino e 28,5% feminino, majoritariamente (45,7%) 

autodeclarada não branca (parda/amarela/indígena) e com ensino médio incompleto (48%). Metade 

deles são solteiros e a maioria (82%) de orientação heterossexual. Na ocasião da realização da 

pesquisa, a maioria dos participantes estavam empregados (40%) ou eram aposentados ou recebiam 

auxílio doença (34,2%). A caracterização dos sujeitos de pesquisa está sumarizada na Tabela 1. 

Em relação a adesão a TARV, nenhum paciente apresentou baixa adesão, mas a maioria (77,2%) 

apresentou média adesão, enquanto somente 22,8% apresentaram alta adesão. Estes dados geram 

preocupação, pois efetividade depende especialmente da adesão dos pacientes a TARV. De acordo 

com a pesquisa de SCARAMUSA et al. (2017) identificou-se que 60 (75%) participantes do estudo 

apresentaram grau de adesão boa/estrita e, considerando toda a amostra, 78,1% das mulheres e 72,9% 

dos homens apresentaram grau de adesão boa/estrita. De acordo com a pesquisa de SILVA et al. 

(2015) a análise dos dados revela que no grupo de indivíduos que não aderiram à TARV, 50% eram 

mais jovens (p = 0,03) e 46,3% tinha menos de oito anos de escolaridade (p = 0,04). A não adesão 

também foi maior entre aqueles que referiram uso de drogas ilícitas (11,3%), mas a diferença estatística 

foi borderline ao nível descritivo (p = 0,05). Nesta pesquisa não foi verificado diferença significativa no 

nível de adesão entre homens e mulheres, sendo o nível médio de adesão de 80% e 76% e o nível alto 

de adesão de 20% e 24% para mulheres e homens, respectivamente. 

Pela análise da matriz de correlação de Pearson entre o nível de adesão e as variáveis sócio 

demográficas, verificou-se que o estado civil influência no nível de adesão a TARV, onde os dados 

evidenciaram que os pacientes viúvos ou divorciados possuem uma melhor adesão ocupando (10%) 

da amostra, subsequente tendo os casados com (40%) e solteiros (50%). 

Quanto as características do tratamento, 10% estavam em terapia TARV por até 12 meses, 57,2% 

entre 1 e 5 anos e 57,2% a 5 anos ou mais; 84,3% dos entrevistados utilizavam de 1 a 3 doses de 
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antirretrovirais, enquanto 15,7% utilizavam de 4 a 8 doses, sendo que a maioria (87,2%) utilizavam 

seus medicamentos antirretrovirais 1 ou 2 vezes ao dia, enquanto que 12,8% o faziam de 3 a 4 vezes 

ao dia. Pela análise da matriz de correlação entre o nível de adesão e as variáveis relacionadas ao 

esquema de tratamento, verificou-se que quanto maior o número de doses utilizadas menor o nível de 

adesão (p= 0,047 e r (Pearson)= -0.2382). De acordo com a pesquisa de CARVALHO et al. (2019) 

”entre as variáveis relacionadas com o tratamento antirretroviral, apontam-se: esquema de medicação; 

efeitos adversos; esquecimento, estar fora de casa; dormir na hora da medicação; tempo de uso de 

TARV; falta de TARV; estratégia para lembrar da TARV; tempo entre primeira TARV e diagnóstico do 

HIV e custo da TARV. A simplificação da TARV, ou seja, redução de comprimidos, resultou em 

melhoras na adesão, assim como a adesão foi maior em uso do comprimido único em comparação 

com o mesmo esquema em mais de uma vez por dia”. Tal fato se confirma que quanto maior o número 

de comprimidos menor será a adesão ao tratamento, sendo um fator dificultador o número de cápsulas 

ingeridas diariamente. 

 

Tabela 1. Distribuição dos dados sócio demográficos dos participantes da pesquisa. 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS Número de indivíduos Frequência (%) 

SEXO    

Masculino  50 71,50 

Feminino  20 28,50 

ETNIA   

Branca 30 42,80 

Parda/Amarela/Indígena 32 45,70 

Negra 8 11,45 

ESCOLARIDADE   

Analfabeto 4 5,70 

Ensino Fundamental 35 50,00 

Ensino Médio 30 42,80 

Ensino Superior 1 1,40 

ESTADO CIVIL   

Solteiro 35 50,00 

Casado 28 40,00 

Divorciado/viúvo 7 10,00 

ORIENTAÇÃO SEXUAL   

Heterossexual 58 82,00 

Homossexual 9 12,00 

Bissexual 3 4,20 

SITUAÇÃO OCUPACIONAL   

Empregado 28 40,00 

Desempregado 18 25,70 

Aposentado ou Auxílio Doença 24 34,20 

 

Quando questionados sobre os motivadores e os dificultadores para a adesão a TARV, a maioria alegou 

que é primordial uma boa relação com o médico para que se tenha uma boa adesão. Relataram também 

que fatores familiares são primordiais para uma boa adesão, como também o nível de informação sobre 

o medicamento em uso. Considera se como o mais importante e primordial para que se tenha uma boa 

adesão o aspecto dos efeitos colaterais que o paciente tem ao ingerir o medicamento antirretroviral 

prescrito pelo infectologista. Muitos dos pacientes entrevistados relataram que apresentam muita 

diarreia e dor epigástrica ao se medicar com o fármaco. No gráfico Nível de Adesão e efeitos colaterais, 

pode-se observar que quanto maior os efeitos colaterais, menor será a pontuação e a adesão do 

paciente ao tratamento oferecido, sendo a intensidade dos efeitos colaterais classificada como: 1 muito 

intenso, 2 intensos,3 medianamente intensos, 4 pouco intensos e 5 nada intenso. De acordo com a 

pesquisa de SANTOS et al. (2011) ”a presença de efeitos colaterais é a principal dificuldade que os 

sujeitos relatam enfrentar no início do tratamento, mas com a adaptação ao tratamento eles aprendem 
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a identificar e a lidar com essas reações. Quanto maior o número de efeitos colaterais percebidos pelo 

usuário, menor será sua adesão aos medicamentos. Isto aponta para a importância de um bom 

acompanhamento dos profissionais de saúde, principalmente no início do tratamento”. 

 

 
Gráfico1: Representação gráfica da correlação 

entre o nível de adesão a TARV e a intensidade 

dos efeitos colaterais promovidos pelo uso de 

antirretrovirais. A intensidade dos efeitos 

colaterais classificada como: 1 muito intensos, 2 

intensos,3 medianamente intensos, 4 pouco 

intensos e 5 nada intenso. Quanto maior a 

pontuação, maior a adesão a terapia 

antirretroviral (TARV). A curva de tendência 

aponta para uma correlação negativa entre as 

variáveis (p=< 0.0001, r= 0,6161 obtidos pela 

matriz de correlação entre as variáveis). 

 
Gráfico 2: Representação gráfica da correlação 

entre o nível de adesão a TARV e o número de 

doses de medicamento antirretroviral tomadas ao 

dia. O número de tomadas classificado como: 0 a 

1 dose ao dia, 2 a 3 doses ao dia, 4 a 5 doses ao 

dia,6 a 7 doses ao dia, 8 a 10 doses ao dia. Quanto 

maior a pontuação, maior a adesão a terapia 

antirretroviral (TARV). A curva de tendência aponta 

para uma correlação negativa entre as variáveis 

(p= 0,047 e r= -0,238 obtidos pela matriz de 

correlação entre as variáveis). 

 

De acordo com o estudo sobre a adesão ao tratamento de HIV/AIDS de SILVA, WAIDMAN, MARCON 

(2009) “a problemática da não-adesão é exacerbada quando, além dos sintomas, a pessoa tem medo 

da possibilidade de outros virem a saber do diagnóstico em decorrência de sofrer alguns efeitos 

colaterais”. O que se comprova que o efeito colateral de um fármaco tem um grande fator causal da 

não adesão ao tratamento farmacológico e terapêutico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

De acordo com os dados obtidos através deste estudo, Notou se que fatores como número de 

comprimidos, intensidade dos efeitos colaterais, melhora na saúde do paciente, os benefícios que a 

medicação tem para a vida do usuário e quanta informação o mesmo tem sobre o medicamento, são 

fatores cruciais para que o paciente seja aderente ou não ao tratamento. Desta forma, sugere se que 

sejam criadas estratégias para que aspectos como estes citados acima sejam aprimorados para que o 

portador de HIV tenha uma adesão satisfatória para si e para a equipe que o assiste a fim de que o 

mesmo tenha uma melhor qualidade de vida e se consiga indicadores para redução da probabilidade 

de transmissão do vírus. 
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Resumo:  

Introdução: O desenvolvimento infantil é a primeira etapa e compreende grande importância para que 

todas as outras sejam alcançadas. A fisioterapia possui um papel muito importante, pois auxilia no 

desenvolvimento motor das crianças estimulando-as a realizarem movimentos como rolar, sentar e 

pegar um brinquedo, de forma que ocorram mudanças de meios e de posturas, testando o equilíbrio e 

o controle postural destes. Objetivo: Avaliar a funcionalidade de crianças com atraso no 

desenvolvimento antes e após serem submetidas à Fisioterapia Aquática. Metodologia: Trata-se de 

uma pesquisa experimental, quantitativa e longitudinal, previamente aprovada pelo CEP protocolo no. 

2689/03. Os responsáveis legais pelos participantes após serem esclarecidos sobre a pesquisa 

assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi realizada através da aplicação 

da Escala Gross Motor Function Measure (GMFM) antes e após serem submetidas à Fisioterapia 

Aquática duas vezes na semana, com duração de 45 minutos, durante 5 meses. Resultados parciais: 

Foram avaliadas três crianças de idades entre 6 meses a 3 anos de idade, que possuíam diagnóstico 

de atraso no desenvolvimento motor. Uma criança não realizou o tratamento por problemas de saúde. 

O resultado do GMFM para a criança 1 foi 0,12% na avaliação inicial e 0,61% na avaliação final. A 

criança 2 apresentou 0,176% na avaliação inicial e 0,012% na avaliação final. Considerações: Os 

resultados deste estudo mostra-se eficaz ao tratamento, para esse grupo de crianças. 

Palavras Chave: Pediatria, Atraso no desenvolvimento, Hidroterapia, GMFM. 

 

Introdução: 

Segundo Blacklin (2007), os primeiros cinco anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento 

das crianças. Durante esse período, elas progridem em crescimento e aprendizado. Portanto a 

estimulação motora deve ser estimulada em crianças que apresentem atraso do desenvolvimento como 

forma de minimizar os efeitos negativos que podem repercutir durante toda a vida. Nos primeiros anos 

de vida que o cérebro mais se desenvolve (TISI, 2010). A fisioterapia aquática para bebês estimula o 

processo de maturação e aprendizagem nos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor, favorecendo 

assim o crescimento e o desenvolvimento do bebê através de atividades educativas e recreativas, 

incentivando a criança a descobrir e interpretar o mundo que a cerca, por todo ambiente diferente que 

consegue proporcionar. Assim sendo observamos que os exercícios aquáticos trazem benefícios para 

crianças normais e com distúrbios, fortalecendo o tônus muscular, melhorando a postura, a disposição 

e atuando como auxiliar no tratamento de déficits no desenvolvimento, distúrbios ortopédicos, 

neurológicos e respiratórios (DAMASCENO,1994). O presente estudo visa estimular a adaptação da 

criança ao meio líquido, incentivar sua interação com os pais e terapeutas, enriquecendo suas 

experiências sensoriais e motoras, além de fornecer uma atividade recreativa e agradável. O mesmo 

nos permitirá avaliar a função motora grossa de crianças com atraso no desenvolvimento utilizando um 

instrumento de mensuração da Função Motora Grossa (GMFM) para verificar os efeitos da fisioterapia 

(CAMPION, 200). O objetivo foi Avaliar a função motora grossa de crianças com atraso no 

desenvolvimento através da Escala Gross Motor Function Measure (GMFM) antes e após serem 

submetidas à Fisioterapia Aquática.  

 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa e de caráter experimental realizada através de 

avaliação e tratamento visando aprimorar condutas de tratamento para crianças com atraso no 

desenvolvimento, aprovado pelo CEP-UNIARAXA com protocolo número 2689/03. O presente estudo 

está sendo realizado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá – 

UNIARAXÁ, nos setores de Pediatria e Hidroterapia. Foram avaliadas crianças de idades entre 6 meses 

a 3 anos de idade, que possuíam diagnóstico de atraso no desenvolvimento motor, foram submetidas 
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a sessões de hidroterapia duas vezes na semana, com duração de 45 minutos, durante 5 meses onde 

cada participante foi acompanhado pelo responsável com quem possui um vínculo afetivo. Para avaliar 

a função motora grossa das crianças foi utilizada a Escala Gross Motor Function Measure (GMFM), 

que consiste em 88 itens que mensuram a função motora ampla de crianças com PC em cinco 

dimensões: Deitar e rolar (dimensão A), sentar (dimensão B), engatinhar e ajoelhar (dimensão C), em 

pé (dimensão D), andar correr e pular (dimensão E). O GMFM busca quantificar a função e as 

mudanças nas atividades funcionais de crianças com paralisia cerebral e alguns outros problemas 

neurológicos através do tempo e é tabulado da seguinte forma, cada dimensão tem seu valor entre 0 á 

3, sendo zero (0) ausência de movimento naquela posição e três (3) como movimento completo 

realizado. Foi aplicada duas (2) vezes, no começo (fevereiro) e ao final do semestre (junho). Foi 

pontuado através da soma total de cada dimensão e a soma de cada score realizado pela criança, logo 

após, convertido para porcentagem.   

 

Resultados Parciais: 

Foram avaliadas três crianças sendo que uma abandonou o tratamento por motivos de saúde. As 

sessões foram realizadas duas vezes na semana, com duração de 45 minutos, durante 5 meses onde 

cada participante foi acompanhado pelo responsável com quem possui um vínculo afetivo. Todas as 

atividades foram realizadas de forma lúdica e tranquila, a partir de brincadeiras, canções infantis e 

brinquedos. Para maior estímulo e percepção sensório motora, foi realizada brincadeiras com 

deslocamentos para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, jogos 

de pegar objetos na água, ou na borda da piscina, assim como atividades de assimilação das partes 

do corpo. Ao observar os resultados aplicados á criança 2, nota-se queda de valores pós-tratamento, 

pois no decorrer do tratamento a criança foi diagnosticada com paralisia cerebral diplégica, e possível 

autismo resultando na perda de função motora dos membros inferiores, estando ainda em tratamento 

espera-se resultados benéficos ao final do tratamento. Os resultados encontrados para as duas 

crianças estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Tabela de Resultados das Avaliações 

Crianças Dimensão Pré-tratamento (%) Pós-tratamento (%) 

Criança 1 

Dimensão A: Supino 0,019% 0,27% 

Dimensão A: Prono 0,04% 0,08% 

Dimensão B 0,28% 0,75% 

Dimensão C:  0,0% 0,3% 

Dimensão C: 0,0% 0,0% 

Dimensão D 0,0% 0,0% 

Dimensão E 0,0% 0,0% 

Geral 0,12% 0,61% 

Criança 2 

Dimensão A: Supino 0,01% 0,01% 

Dimensão A: Prono 0,011% 0,011% 

Dimensão B 0,012% 0,10% 

Dimensão C:  0,014% 0,010% 

Dimensão C: 0,024% 0,012% 

Dimensão D 0,026% 0,011% 

Dimensão E 0,055% 0,018% 

Geral 0,176% 0,012% 

 

Os resultados parciais mostram-se eficazes para o ganho de função motora grossa (GMFM), o 

resultado foi dado entre a soma de cada dimensão da Avaliação Inicial e Avaliação Final. A Criança 1, 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

92 

mostra-se ganho de coordenação motora da postura e equilíbrio, visto que à avaliação inicial não 

realizava. A Criança 2, mostra-se perda de função motora parcial, visto que, a criança teve diagnóstico 

de paralisia cerebral possivelmente associada ao autismo no decorrer do tratamento. O GMFM é um 

instrumento que avalia a função motora ampla, destinado inicialmente a crianças com PC, apesar de 

também estar sendo utilizado para avaliar crianças com Síndrome de Down e em menor frequência 

com outras patologias, como encontrado na literatura (PINA,2006). O melhor desempenho na postura 

prono pode ser atribuído às oportunidades diversas as quais os bebês são expostos em decúbito ventral 

durante as aulas. Além disso, a densidade do meio líquido permite a realização de movimentos que 

bebês, em geral, não seriam capazes de realizar fora d’água, em decorrência da diminuição da ação 

da gravidade (FONTANELLI e FONTANELLI, 1986). Os resultados já obtidos na presente pesquisa 

ainda exigem mais estudos visto que a primeira Criança, houve um quadro de melhora da função 

motora, sendo que, quanto a segunda criança ao decorrer do tratamento teve possíveis diagnósticos 

não esperados, contando com o pequeno número de amostra e sessões, observando que a hidroterapia 

individualizada proporciona maior atenção e engajamento da criança. 

 

Considerações Finais: 

A Hidroterapia como forma de tratamento para crianças com atraso no desenvolvimento motor mostra-

se eficaz para o ganho de função motora, por isso tem-se a perspectiva de resultados benéficos ao 

final da pesquisa com grupo  de tratamento. 

 

Referências: 

BLACKLIN, J.S. O desenvolvimento de seu filho.In: GERALIS, E. (Org).Criancas com paralisia 

cerebral:guia para pais e eduacadores. Porto Alegre: Artmed,2007. p. 126-149 

CAMPION, MARGARET REID; BENNIE, ALIÇON; EVANS, GEORGINA; FITZGERALD, 

DAVID. HIDROTERAPIA: princípios e prática. 1. ed. São Paulo, SP: Manole, 2000. 

DAMASCENO, L. G. Natação para Bebês: dos Conceitos Fundamentais à Prática. Sistematizada. 

Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 

DE OLIVEIRA, Larissa Salgado; DOS SANTOS COUCEIRO, Luana; ROCHA, Rodrigo Santiago 

Barbosa. Fisioterapia no desenvolvimento neuropsicomotor da Síndrome 18 Q-: Estudo de um caso. 

Fisioterapia em Movimento, v. 19, n. 4, 2017. 

FONTANELLI, M.; FONTANELLI, J. Natação para bebês: entre o prazer e a Técnica. São Paulo: 

Ground, 1986. 

NETO, F. ROSA et al. Desenvolvimento motor de crianças com indicadores de dificuldades na 

aprendizagem escolar. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 15, n. 1, p. 45-52, 2008. 

PINA, de Ventura Luciana et al. Gmfm e sua aplicação. Fisioterapia em Movimento, v.19, n.2, p. 91-

100, 2006. 

SANTOS, D.C.C; CAMPOS, D; GONÇALVES, V.M.G; MELLO, B.B.A; CAMPOS, T.M,  

TISI, L. Estimulação precoce para bebês. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint,2010.  

TOBLE, Aline Maximo et al. Hidrocinesioterapia no tratamento fisioterapêutico de um lactente com 

Síndrome de Down: estudo de caso. Fisioterapia em Movimento, v. 26, n. 1, 2017. 

 

* APOIO FINANCEIRO: PROBIC – 2019-2020 

 

  



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

93 

AVALIAÇÃO DA PREVALENCIA DE DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS E 

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 

*Angélica Quelli Aparecida Cardoso; Prof  Me. Marcelo Alves Barboza 

Curso de Fisioterapia – Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ. ARAXÁ-MG. 

angelicaquelli-fisioterapia@hotmail.com / marcelobarboza@uniaraxa.edu.br 

 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) apresentam uma relação direta com o envelhecimento. 

Essas doenças são as que promovem limitações, baixa produtividade, impacto na funcionalidade, 

redução na qualidade de vida e ainda podem ocasionar morte prematura. Muitas condições crônicas 

estão associadas às predisposições genéticas, ao envelhecimento populacional e a hábitos prejudiciais 

à saúde, como o consumo de álcool, o tabagismo, o sedentarismo, dieta inadequada. Estas condições 

têm como consequência o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como: cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes mellitus e a obesidade, sendo estas as principais doenças crônicas não 

transmissíveis que acometem a população, especialmente os idosos. Assim, o Ministério da Saúde, 

para apoiar à inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a abrangência, a 

resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações, criou os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família, Estratégia saúde da família ,onde  procura reestruturar a atenção básica 

e todo o sistema de saúde a partir de ações que buscam agir em conjunto com os princípios propostos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como a territorialização, intersetorialidade, descentralização, 

humanização e equidade. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis e qualidade de vida de idosos atendidos na Estratégia de Saúde da Família 

( ESF) - Antônio Barbosa Leão, na cidade de Campos Altos. Para este estudo está sendo desenvolvido 

um estudo exploratório com abordagem quanti-qualitativa. Esse estudo foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Uniaraxá – CEP sobre parecer número 002702/09, nos moldes da resolução 

466/12. Está sendo realizado com 86 idosos acima de 60 anos, ambos os gêneros, pertencentes ao 

Programa Estratégia Saúde da Família da cidade de Campos Altos, no ano de 2019. Como 

instrumentos estão sendo utilizados os seguintes questionários: O 1º questionário, semi- estruturado, 

será utilizado para coletar dados sociodemográficos e percepção da condição de saúde dos 

participantes. O 2º questionário, SF336, avaliara a percepção da qualidade de vida do participantes. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados estão descritos a seguir. A importância deste 

questionário é ter a possibilidade de conhecer a realidade cotidiana dos idosos da microarea 01 

pertencente ao ESF II-  Antônio Barbosa Leão, nas comunidades de abrangência do Programa de 

Saúde da Família, quanto aos aspectos relacionados com a sua vida e saúde, utilizando o referencial 

da qualidade de vida, a fim de estabelecer ações de saúde que ajudem estes idosos a terem um 

envelhecimento mais saudável. O 3º questionário, mini exame do estado mental, para realizar um teste 

de rastreio cognitivo. Espera-se conhecer o papel dos participantes do estudo no que se aplica a 

condição das patologias crônicas, bem como qualidade de vida. 
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RESUMO:  

As dores na coluna vertebral incidem em cerca de 80% da população em algum momento de sua vida, 

representando um alto custo no seu tratamento para o sistema de saúde e para a previdência social, 

devido ao alto índice de afastamento e incapacidade para o trabalho. A Escola de Coluna foi criada 

como opção de tratamento aos pacientes que apresentam alterações junto a coluna vertebral. O 

objetivo desse trabalho é avaliar quantitativamente e qualitativamente a resposta da adoção de dois 

protocolos de tratamento frente as patologias da coluna vertebral e suas repercussões na qualidade de 

vida e saúde dos participantes. O estudo está sendo conduzido em 3 (três) etapas, sendo que na 

primeira etapa os participantes realizaram uma avaliação inicial, com consentimento livre e esclarecido, 

na segunda etapa os participantes foram submetidos as aulas práticas e teóricas e para resultados 

preliminares responderam novamente após seis meses de tratamento os questionários aplicados na 

avaliação inicial.  

 

INTRODUÇÃO: 

Popularmente chamada dor na coluna pode vir de músculos, nervos, ossos, articulações ou outras 

estruturas na coluna vertebral. A dor pode ser constante ou intermitente, restrita a um local ou irradiar 

para outras áreas. A dor pode ser sentida no pescoço sendo capaz de irradiar para os braços, coluna 

superior, ou na região lombar podendo irradiar para as pernas (QUINTANILHA, 2002). Dentre os 

principais fatores implicados nas lesões posturais da coluna vertebral, destacam-se os movimentos 

repetitivos, vibrações mecânicas, levantamento de pesos, posição sentada por tempo prolongado etc 

(CORRÊA, 2015). Os problemas com a coluna muitas vezes originam dores que levam a diminuição 

das capacidades físicas e psíquicas.  Buscando alternativas para cuidar da coluna vertebral é que foram 

criadas as Escolas Posturais (BLACK, 1993). Essas Escolas se apresentam como tratamento 

alternativo com o objetivo de corrigir ou melhorar a postura dos indivíduos nas AVDs e aliviar a dor nas 

costas (SOUZA, 1997). Como a expressão indica, trata-se de um programa educacional e de 

treinamento para ensinar as pessoas a prevenir e a conviver com os problemas da coluna vertebral 

(BOTTAMEDI, 2016). Os programas de Escola da Postura surgiram no Brasil em 1972, criada por 

Knoplich em um Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo na forma de um curso de postura 

visando informar os alunos de seus problemas posturais, emocionais, além de fazê-los reduzir a 

ingestão de medicamentos. O método Pilates visa trabalhar o corpo como um todo, exigindo 

concentração, controle respiratório e força muscular (PILATES, 2011). 

 

METODOLOGIA: 

A pesquisa está sendo realizada no UNIARAXÁ, através do projeto Escola da Coluna e se 

desenvolvendo de forma aleatória a partir da deliberação para realização da pesquisa pelos setores 

responsáveis da Secretaria de Saúde de Araxá, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) e Conselho Municipal de Saúde de Araxá. Participam da pesquisa 62 pacientes, sendo 38 

mulheres e 24 homens com idade entre 30 à 60 anos tendo presença de alguma patologia de coluna, 

possuindo encaminhamento médico e que concordaram em participar do tratamento e das aulas 

educativas, pelo período de 6 meses, podendo ser reavaliado e incluso novamente nas intervenções 

por mais 6 meses. Foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do UNIARAXÁ com 

protocolo n° 2967/48. Para uma maior normatização e delineamento da pesquisa evitando-se viésses 

metodológicos foram instituídos critérios de inclusão: trabalhadores que concordarem em participar do 

projeto e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); trabalhadores acometidos 

por dor crônica em qualquer segmento da coluna vertebral, agravos e/ou acidentes relacionados a 

atividade laboral. Sobre os critérios de exclusão foram: trabalhadores portadores de cardiopatias graves 

ou que apresentarem alguma instabilidade hemodinâmica; trabalhadores portadores de pneumopatia 
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crônica em quadro de exacerbação aguda e/ou recente; condições patológicas (reumatológicas, 

ortopédicas, neurológicas) que possa influenciar ou impossibilitar a coleta dos dados. Foram utilizados 

3 (três) instrumentos de avaliação e reavaliação validados cientificamente, que são o questionário de 

Qualidade de Vida SF-36 para análise qualitativa da qualidade de vida, questionários de Roland-Morris 

instrumento de avaliação em pessoas com lombalgia, dor e incapacidade e a Escala Visual Analógica 

de Dor (EVA) utilizada para quantificar a intensidade e a percepção do individuo sobre sua dor.  

Para a análise e estatística foi realizada utilizando-se 5% de nível de significância, sendo comparadas 

as variáveis antes e pós o período de acompanhamento. Para comparação foram usados testes 

paramétricos de ANOVA One Way para medidas repetidas. Foi ainda utilizado no post Hoc, o Teste de 

Tukey, com o mesmo nível de significância, utilizando o programa SPSS v.15. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:   

Participam da pesquisa sessenta e dois pacientes, dezessete do sexo feminino e quinze do sexo 

masculino, com idade média de 54,81  12,48. As patologias mais comuns e incidentes durante o 

período de acompanhamento foram as lombalgias (48,4%), seguida por cervicalgia (32,8%), dor 

torácica (12,6%) e alterações posturais (6,2%). Após os comparativos entre a avaliação e reavaliação 

ao término do período de tratamento para o Questionário de Qualidade de Vida SF-36 foi observado 

evoluções significativa nos seguintes domínios: Capacidade funcional (p<0,0001),  DOR (p<0,0001), 

Estado Geral de Saúde (p<0,001) e Aspectos Físicos (p<0,001). O Questionários de Roland-Morris e a 

Escala Visual Analógica de Dor (EVA) apontaram uma variação média de 6,8  0,92 para de 3,2  0,75, 

com relatos significativos da melhora do quadro álgico e funcionalidade pelos pacientes 

acompanhados.  

Um estudo realizado com 33 pacientes de ambos os sexos com idade entre 25 e 72 anos, atendidos 

nos ambulatórios da UNIFESP apresentou resultados semelhantes ao do presente estudo onde 18 

(60%) dos pacientes apresentaram melhora ao final do tratamento quanto à análise da função feita pelo 

Questionário de Roland-Morris (CARAVIELLO, et al., 2005).  

Korelo, et al., 2013 em um estudo clínico transversal com 24 indivíduos que apresentavam dor lombar 

observou-se através da EVA (Escala Visual Analógica) diminuição da dor e melhora na capacidade 

funcional no período de três meses de intervenção.  

Em um estudo realizado em uma empresa na cidade de Marília com 31 funcionários com histórico de 

dor lombrar e predominância do sexo feminino observou-se uma melhora significativa entre a avaliação 

e a reavaliação (NOGUEIRA, NAVEGA, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES: 

Os indivíduos submetidos ao programa Escola da Coluna apresentaram evoluções significativas com 

relatos da melhora da dor e funcionalidade. A implementação de tal programa pela rede pública de 

saúde apresentou desfecho satisfatório na evolução dos pacientes atendidos, diminuindo o tempo de 

espera e promovendo um resultado assertivo no tratamento. 
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Os medicamentos são importantes instrumentos terapêuticos utilizados no processo saúde/doença, 

sendo responsáveis por parte significativa do aumento da expectativa e da qualidade de vida da 

população. A utilização dos medicamentos é influenciada pela estrutura demográfica, fatores 

socioeconômicos, comportamentais e culturais, pelo perfil de morbidade, pelas características do 

mercado farmacêutico e das políticas governamentais dirigidas ao setor. Esse conjunto de fatores 

precisa ser investigado para permitir a melhor compreensão do papel dos medicamentos no contexto 

da saúde pública. O padrão de utilização de medicamentos em diferentes comunidades tem sido 

demonstrado e discutido por diversos estudos e desperta preocupação em profissionais e autoridades 

de saúde, principalmente, relacionado a questão da não-adesão ao tratamento medicamentoso 

prescrito e a prática da automedicação, visto que condutas que resultam no uso irracional de 

medicamentos podem acarretar consequências graves à saúde, tais como: reações adversas, 

diminuição da eficácia, dependência, efeitos colaterais, interações medicamentosas e, até mesmo, o 

agravo do quadro clínico do indivíduo. Neste contexto, este trabalho pretende avaliar o padrão de uso 

de medicamentos por funcionários de uma instituição de Ensino Superior da cidade de Araxá-MG. Os 

funcionários (docentes e técnicos administrativos) serão convidados por meio do e-mail institucional a 

participar do estudo respondendo a um questionário auto-aplicável online criado na plataforma Google 

Forms®. A participação será voluntária e anônima. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Uniaraxá. Número do CEP: 2915/35 de 2019. Pelo fato da utilização de medicamentos ser 

uma ferramenta para a recuperação e promoção de saúde, é importante avaliar a utilização de 

medicamentos e fatores associados para que seja possível instrumentalizar o planejamento das ações 

de educação em saúde e atividades de formação profissional para a promoção do uso racional de 

medicamentos. 

 

APOIO: PROBIC/FCA 2019/2020 
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As variações nas características do indivíduo podem influenciar os padrões de movimentação e, o 

desempenho durante uma tarefa. A distribuição inadequada da força pode comprometer a capacidade 

de movimentação e gerar lesões. As condições musculoesqueléticas têm exercido um crescente 

impacto nos sistemas. O início do projeto veio através de uma iniciativa do setor de saúde do 37º 

Batalhão da Polícia Militar da cidade de Araxá-MG, ao buscar auxílio junto a Clínica de Fisioterapia do 

UNIARAXÁ para uma avaliação funcional dos militares, tendo estes como um público afetado 

fisicamente devido as atividades do cotidiano tais como, agachar, rolar, correr, excesso de peso de 

equipamentos, etc. Assim, este projeto tem por finalidade avaliar o comportamento postural dos 

militares, devido aos desvios dos padrões posturais. O trabalho trata-se de um estudo transversal com 

abordagem quanti-qualitativa. Serão realizados alguns testes sobre padrões de movimentos funcionais 

com estimativa de 150 policiais de ambos os gêneros entre 25 a 55 anos, conforme pesquisa prévia 

realizada junto a Secretária do Batalhão Sede de Araxá. Este trabalho foi aprovado pelo Colegiado de 

Ética em pesquisa do UNIARAXÁ (C.E.P.) com o número 2913/34. Os testes serão feitos através do 

FMS (Functional Movement Screen; Grey Cook e Lee Burton) e CMV (Coach my Video; Jason 

Escamilla) que através de fotos dos avaliados fornece informações sobre o padrão errado da postura 

do paciente e sua integridade muscular durante a execução de algum teste. Todos os participantes 

serão informados sobre os riscos e benefícios do projeto, e após aceitar os voluntários assinarão o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após aplicação dos testes, os dados coletados 

serão analisados para uma conduta clínica, podendo dar uma resposta ao problema analisado, 

vislumbrando uma melhora de 100% das dores e acrescentando muito ao meu aprendizado individual 

e coletivo para as instituições (UNIARAXA e o 37° Batalhão da P.M) 
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Dor é uma experiência subjetiva que envolve além de fatores físicos, outros como neurorregulação, 

culturais e étnicos. Indivíduos com dor crônica necessitam de uma nova adaptação de vida diária devido 

a um comprometimento de suas atividades e limitações funcionais que comprometem suas relações 

sociais e afetivas. Por isso, surgiram estudos e intervenções de Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC), com o intuito de facilitar essas adaptações e promover respostas mais efetivas em relação a 

dor. O Mindfulness é uma técnica baseada na meditação budista que busca trazer a atenção para a 

experiência vivida no momento presente. Um dos objetivos visa trazer ao indivíduo uma abertura para 

aceitação da dor. A meditação Mindfulness pode reduzir quadros de ansiedade, dor e depressão, 

proporcionando uma melhora na qualidade do sono, da vida e sensação de completo bem-estar. Sendo 

assim, pessoas com dor crônica são treinados a enfrentar situações que provoquem dor em vez de 

tentar evitá-las, modificando situações de catastrofização da dor e reduzindo o quadro álgico. Portanto, 

esses indivíduos aprendem a conviver com a dor sem permitir que ela prejudique sua qualidade de 

vida, pois embora a dor seja inevitável, o sofrimento é opcional. Desta forma, o objetivo deste estudo é 

conhecer a utilização da técnica de mindfulness em indivíduos com dores crônicas osteomusculares. 

Trata-se de um resumo de revisão de literatura narrativo (scoping review) que consiste na revisão e 

pesquisa bibliográfica, que compreende na análise e interpretação de assuntos relevantes 

apresentados em dissertações, teses e artigos que abordam a importância do mindfulness para 

indivíduos com dor crônica. O estudo está sendo elaborado com a seguinte pergunta norteadora: Qual 

a ação do mindfulness sobre a qualidade de vida em indivíduos com dor crônica, sobre a base de dados 

de acesso PubMed. Salienta-se que os critérios de inclusão sejam indivíduos acima de 18 anos, com 

dores crônicas de ambos os gêneros, nos idiomas português, inglês e espanhol por meio das palavras 

chaves: mindfulness, chronic pain, quality of life, e com delimitação de 2014 a 2019. Espera-se que o 

mindfulness traga resultados positivos referentes a qualidade de vida dos indivíduos, redução do 

estresse e ansiedade, proporcionando melhora significativa do sono e da percepção de dor. 
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O Diabetes Mellitus (DM) e uma doença crônica, com evolução silenciosa, e constitui a principal causa 

de morbi-mortalidade nos indivíduos saudáveis, acarretando uma série de complicações se recursos 

terapêuticos não forem tomados com urgência.  Este estudo teve como objetivo: Identificar o risco de 

desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 nos participantes do estudo, de acordo com o FINNISH 

DIABETES RISCK SCORE (FINDRISC) e correlacionar as variáveis sociodemográficas. A 

estratificação proposta neste estudo é de suma importância, pois possibilitará delinear o risco dos 

usuários em desenvolver DM, contribuindo para a proposição de ações que previnam a ocorrência 

desta doença. Trata-se de um estudo, analítico de abordagem quantitativa e recorte transversal, 

realizado em uma Estratégia de saúde da Família na cidade de Perdizes-MG. Foram respeitados os 

princípios da ética em pesquisa sob o parecer consubstanciado nº2955/43. Os dados foram coletados 

de julho a agosto de 2019 com uma amostra estratificada. Realizou-se entrevista no domicílio dos 

participantes, com a utilização de dois questionários: um sociodemográfico e o FINDRISC. Foi utilizada 

uma amostra estratificada, composta por 167 indivíduos. O cálculo de tamanho amostral considerou 

um total de 200 indivíduos, contudo, o grande número de pessoas com DM implicaram em perda 

amostral. Espera-se que este estudo possa indicar o real risco de adoecimento da população saudável 

do município de Perdizes e assim, contribuir para a construção de conhecimento que possa orientar as 

práticas de promoção e manutenção da saúde e prevenção de doenças. Este estudo encontra-se em 

fase de análise de dados, contudo, relata-se como experiência oriunda da coleta de dados a percepção 

da pesquisadora quanto ao grande contingente de pessoas jovens e adoecidas. 
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RESUMO: 

 A osteoartrose de joelho é a mais comum entre os tipos de artrite e afeta milhões de idosos em todo o 

mundo. Diante disso, destaca-se o impacto no que diz respeito à qualidade de vida desses idosos que 

convivem com tal condição crônica, sendo de extrema importância um tratamento eficiente. Portanto, 

esse estudo tem como objetivo caracterizar o quadro sintomatológico dos pacientes com osteoartrose 

de joelho para obter um entendimento mais preciso acerca do assunto e assim, possibilitar um 

direcionamento de estratégias de intervenção e tratamento, levando em conta como esses idosos 

enfrentam o problema. O estudo foi realizado com 15 pacientes da Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá 

através de algumas escalas, nas quais demostraram que grande parte desses idosos estão acima do 

peso, estão em tratamento há muitos anos e sentem dor constantemente. Além disso, atribuem a 

crença predominante para o controle da dor aos médicos e profissionais da saúde, deixando para 

segundo plano o importante controle, ou seja, o controle interno.  

Palavras chave: Osteoartrose; Joelho; Dor; Idoso; Coping. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os idosos representam a fração da população que mais tem crescido em todo o mundo (MIRANDA et 

al, 2016). E no processo de envelhecimento, há muitas vezes, condições crônicas associadas que 

afetam a saúde e a qualidade de vida do idoso. A Osteoartrite de joelho (OA) é uma das doenças 

crônicas que afetam milhões de idosos (MUSUMECI, 2017). Além de causar dor, rigidez articular, 

instabilidade postural e alterações na marcha, afeta habilidades corriqueiras na vida do indivíduo como 

sentar-se, levantar-se e permanecer em pé por um determinado período, andar e subir escadas 

(NEJATI et al, 2015). Diante de tais complicações, se não houver um devido tratamento, podem diminuir 

a sensação de bem-estar, preestabelecendo os idosos à depressão e ao isolamento social afetando 

assim a prática de atividades físicas e recreativas. Estes fatores impactam de maneira significante na 

qualidade de vida (FELIPE; ZIMMERMANN, 2011). Logo, entendendo que a OAJ afeta milhões de 

idosos e tendo em vista o aspecto multidimensional da DC, é necessário que haja um entendimento 

mais preciso, clínico e comportamental, para direcionar estratégias de intervenção e tratamento 

eficientes para essa parte da população. Portanto, este projeto visa contribuir com um estudo acerca 

deste grupo com os seguintes objetivos: caracterizar o quadro sintomatológico dos pacientes com 

osteoartrose de joelho; identificar morbidades presentes nesta população; caracterizar perfil 

sociodemográfico e identificar as estratégias de enfrentamento/coping utilizadas por este grupo de 

pacientes. Desta forma, o projeto possibilitará um entendimento mais preciso a respeito do assunto, 

direcionando estratégias de intervenção e tratamento. 

 

METODOLOGIA:  

O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva transversal com abordagem quantitativa. Foi 

desenvolvido na Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá com 15 pacientes de ambos os sexos, que 

apresentavam quadro de osteoartrose de joelho e estavam em acompanhamento na clínica através da 

fisioterapia ou hidroterapia. O presente estudo foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Uniaraxá sobre parecer número 2820/24. Para critérios de inclusão, os pacientes deveriam 

ter mais de 60 anos. Além disso, precisavam ter encaminhamento do setor público de saúde e o escore 

acima de 19 pontos no Mini Exame do Estado Mental. Para critérios de exclusão, não poderiam 

apresentar distúrbios psiquiátricos graves e descontinuidade no tratamento na clínica. Contudo, após 

o levantamento do número de pacientes com histórico de osteoartrose de joelho e do agendamento 

das avaliações, os voluntários mediantes ao consentimento em participar dos estudos, passaram por 

uma triagem para averiguação do status cognitivo através do Mini Exame do Estado Mental. A partir 

desse instrumento, foi observado o grau de comprometimento cognitivo. Ele avaliou funções 
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específicas como orientação temporal, espacial, registro de três palavras, atenção e cálculo, 

recordação das três palavras, linguagem e capacidade construtiva visual. Logo após, foram colhidos 

os dados sociodemográficos e físicos através da ficha de avaliação. Por meio deste, levantou-se dados 

como idade, número de pessoas no ciclo familiar, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), renda 

familiar etc. Por fim, foi aplicada a Escala de KNEST, a Escala de Lysholm e a Escala de locus de 

controle da dor. A Escala de KNEST possui quatro questões sobre existência de trauma no joelho, 

presença de dor no joelho, qual o joelho acometido e o tempo da dor e possui mais duas questões 

sobre serviços e tratamentos utilizados. Já a Escala de Lysholm, é composta por 8 questões fechadas 

sobre utilização de apoio, instabilidade, dor, travamento, agachamento, inchaço, subida de escadas e 

o ato de mancar. Por último, a Escala de locus de controle da dor apresenta algumas percepções frente 

a dor na qual o voluntário pode concordar ou não. Através dela, percebe-se a crença predominante do 

indivíduo frente ao controle da dor. Cada avaliação durou em torno de 60 minutos. Após todas essas 

etapas, foi feito o  tratamento dos dados. Para as estatísticas descritivas dos dados quantitativos, foram 

utilizadas o número de observações (N), média, desvio-padrão e  valores mínimo e máximo, calculados 

com o Microsoft Excel® 10.0. Já para as qualitativas, foram utilizadas frequência absoluta (N) e relativa 

(%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No primeiro momento, houve a coleta dos dados sociodemográficos numéricos dos 15 pacientes. No 

entanto, foi apresentado uma média de peso de 75,5 quilos e altura 1,6 metros. Assim, a média do IMC 

foi de 29,9.  Além disso, a média de escolaridade foi de 5 anos e meio e o tempo que essas pessoas 

estão em tratamento foi de 12,1 anos, como mostra a tabela seguinte: 

 

Portanto, ao analisar os seguintes dados, percebe-se diante a média de peso, altura e IMC que há uma 

quantidade significativa de pessoas acima do peso. Ademais, o tempo de tratamento foi em média alto, 

concluindo que essas pessoas estão há muito tempo na jornada de tratamento da condição crônica. 

Logo após essa etapa, houve a coleta dos dados sociodemográficos categóricos dos pacientes. 

Contudo, através destes dados, concluiu-se que o público maior de idosos possuem entre 60 a 70 anos, 

sendo 9 de 15 idosos que estão nessa faixa etária. Além disso, a renda familiar está 

predominantemente entre 2 a 3 salários e o número de pessoas por residência entre 2 a 4 pessoas. 

Em relação a profissão, 66,7% são aposentados. A maioria não são etilistas e tabagistas. Em relação 

ao uso de medicamentos, 93,3% utilizam, sendo 60% 3 ou mais medicamentos. Já a prática de 

atividade, 86,7% possuem esse hábito. Em um segundo momento, iniciou a aplicação das escalas, 

sendo a KNEST a primeira escala utilizada. No entanto, foi apresentado que 40% desses idosos já 

machucaram o joelho a ponto de procurar o serviço médico, sendo 66,6% o joelho esquerdo. Em 

relação a dor no joelho no último ano, cerca de 86,6% afirmou ter tido dor e 61,5% relatou ser nos dois 

joelhos. Essa dor foi relatada por 69,2% dos participantes como sendo uma dor que durou mais de 3 

meses. Nem todos consultaram um médico nos últimos 12 meses, sendo 76,9% os que consultaram. 

Por fim, os serviços e tratamentos usados por esse grupo, são predominantemente a fisioterapia e 

medicamentos, por conseguinte especialista, como apresenta a tabela a seguir: 

Escala KNEST 

 Características Pergunta Usada N % 

Lesão No 

Joelho 

Machucou o joelho e 

teve que procurar 

serviço médico 

 

6 

 

 

40% 

 Dados sociodemográficos numéricos 

Peso 

(kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

Escolaridade 

(anos) 

Tempo de 

tratamento (anos) 

Média 75,5 1,6 29,9 5,5 12,1 

Desvio Padrão 15,9 0,06 6,8 4,6 8,5 

Mínimo e Máximo 53-109 1,5-1,72 21,2-44,8 0-15 1-27 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

103 

Joelho esquerdo 

Joelho direito 

Ambos os joelhos 

4 

1 

1 

66,6% 

16,6% 

16,6% 

Dor no joelho Teve dor no joelho 

no último ano 

 

13 

 

86,6% 

Lado da dor Teve dor nos últimos 

12 meses: 

No joelho esquerdo 

No joelho direito 

Nos dois joelhos 

 

 

4 

1 

8 

 

 

30,7% 

7,7% 

61,5% 

Tempo com dor Essa dor durou mais 

de 3 meses 

9 69,2% 

Consulta 

médica 

Nos últimos 12 

meses, consultou o 

médico por causa da 

dor no joelho 

10 76,9% 

Serviços e 

tratamentos 

usados 

Serviços e 

tratamentos que você 

utilizou nos últimos 12 

meses: 

Fisioterapia 

Especialista 

Acupuntura 

Medicamentos 

Cirurgia no joelho 

Infiltração 

 

 

 

 

12 

10 

3 

12 

2 

3 

 

 

 

 

92,3% 

76,9% 

23,1% 

92,3% 

15,4% 

23,1% 

 

Além destes citados anteriormente, também há casos de utilização de acupuntura, cirurgia e infiltração. 

Grande parte desses serviços e tratamentos são realizados pelo serviço público, sendo 100% da 

utilização da fisioterapia e 70% de especialista. O único que apresenta predominância pelo serviço 

privado é a compra dos medicamentos, sendo 75% realizado por esse serviço. No entanto, após essa 

etapa, houve a aplicação da Escala de Locus, na qual foi apresentado que os voluntários com 

osteoartrose de joelho possuem sua crença predominante ao controle de sua dor em médicos e 

profissionais da saúde, sendo representada por 88,3% do valor máximo referente a esse tipo de 

controle, como mostra a tabela a seguir: 

 

Já a segunda crença predominante, é representada pelo controle interno, sendo 78,3% do valor máximo 

do controle. O controle ao acaso representa a crença menos dominante, sendo 61,4% do valor máximo 

do controle. Contudo, conclui-se que as pessoas tendem atribuir o controle de sua dor aos médicos e 

profissionais da saúde e em segundo plano, ao controle interno. Porém, a osteoartrose de joelho afeta 

habilidades corriqueiras do dia a dia (NEJATI et al, 2015) e pode diminuir a sensação de bem estar, 

impactando na qualidade de vida dos idosos. Logo, percebe-se a importância do controle interno em 

relação a dor e a importância do modo de como a pessoa enxerga o problema ao relacionar com a 

Subescala Escala de locus de controle da dor 

Média Desvio Padrão Mínimo e Máximo % 

Locus de controle interno 

 

18,8 4,1 6-24 78,3 

Locus de controle ao acaso 

 

14,7 6,4 6-24 61,4 

Locus de controle em médicos 

e profissionais da saúde 

10,6 2,1 3-12 88,3 

Locus de controle em outras 

pessoas 

8,4 2,9 3-12 70 
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condição crônica. Além disso, conclui-se também que esses idosos estão em grande parte acima do 

peso e estão há muito tempo em tratamento. A dor foi relatada como sendo muitas vezes constante, 

durando mais de 3 meses. Diante disso, percebe-se a importância do devido tratamento para essa 

parte da população, olhando a condição crônica em todos os aspectos.  

 

CONSIDERAÇÕES: 

Considera-se os resultados deste estudo como parciais, pois o trabalho está em execução e  ainda 

serão avaliados outros voluntários. Além disso, os dados da Escala de Lysholm ainda serão tratados 

para que haja um entendimento maior sobre o assunto. Contudo, percebe-se com esse estudo, a 

importância de um devido tratamento para esses idosos que possuem a osteoartrose de joelho, levando 

em conta o aspecto multidimensional da dor crônica e assim, elaborar estratégias de intervenção 

eficientes. 
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BAIXA ADESÃO AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) POR MANICURES E 

PEDICURES DE ARAXÁ (MG)  

*Jaqueline Ferreira Hordones, Aline do Carmo França Botelho.  

Araxá-MG. alinebotelho@uniaraxa.edu.br 

 

RESUMO:  

A biossegurança é extremamente importante na área da Estética a fim de manter a qualidade e 

segurança nos serviços prestados. O presente estudo se propôs a avaliar as medidas de biossegurança 

adotadas por manicures e pedicures que atuam em salões de beleza em Araxá (MG). Foi um estudo 

exploratório, transversal e quantitativo, realizado através de um questionário aplicado a dez voluntárias. 

O estudo cumpriu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012) e foi aprovado pelo Colegiado de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário do Planalto de Araxá sob o protocolo nº 02284/04. 

Os resultados indicaram aspectos preocupantes, tais como o baixo uso de Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI), com a exceção de luvas, que os relatos mostraram alta adesão. A esterilização é 

executada pela maioria das entrevistadas, no entanto, a minoria da amostra tem uma autoclave, um 

meio mais seguro para eliminar agentes patogênicos. Portanto, pode-se afirmar que ações educativas 

e treinamentos devem ser implementados para reduzir o risco de contaminação cruzada nesses 

estabelecimentos.  

Palavras-chave: Equipamentos de Proteção Individuais, Contaminação cruzada, Manicure e Pedicure. 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente as práticas de embelezamento, tais como a remoção da cutícula é comum entre as 

mulheres no Brasil. O ato de remoção faz com que os riscos em relação à exposição a agentes 

biológicos, como vírus, bactérias e fungos aumentem de forma expressiva. A transmissão pode 

acontecer a partir da profissional para as clientes, entre clientes e do cliente para o profissional 

(OLIVEIRA, 2009). Conforme Castro (2015), a biossegurança minimiza ou elimina riscos inerentes às 

atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, resultantes de uma exposição 

a um agente de risco. A biossegurança é um processo funcional e operacional e, pode ser descrita 

como um conjunto de ações de extrema importância nos serviços de saúde e beleza. Envolve medidas 

de controle de infecções visando à proteção de trabalhadores e usuários desses serviços 

(OPPERMANN; PIRES, 2003). Os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) são de suma 

importância, visto que impedem a contaminação química ou biológica tanto do profissional como de 

seus clientes. O uso de instrumentos perfuro-cortantes em procedimentos realizados em salões de 

beleza, como alicates, espátulas e outros, possuem riscos muito significativos. Então é preciso que os 

profissionais utilizem os EPIs adequados, como máscaras, luvas descartáveis, toucas e outros. O uso 

dos EPIs protege profissional e clientes da exposição a sangue, outros fluidos corpóreos e fragmentos 

de unhas que podem carrear microrganismos transmissíveis (SIEGEL et al, 2007). É importante saber 

se os profissionais da área da Estética e Cosmética estão fazendo o que é preconizado, bem como, 

levar orientações sobre as medidas de proteção e segurança que possam contribuir para o seu 

aperfeiçoamento, de forma a manter a qualidade nos serviços prestados nos salões de beleza. O 

objetivo do estudo foi avaliar as medidas de biossegurança adotadas por manicures e pedicures 

atuantes em Araxá-MG. 

 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi exploratória, quantitativa e de corte transversal, realizada em 2018. Os locais 

selecionados para a pesquisa foram na cidade de Araxá (MG), dois estabelecimentos de beleza em 

cada região: norte, sul, leste e oeste, e também no centro da cidade. Uma amostra de conveniência foi 

definida, totalizando dez salões de beleza. Como critérios de inclusão da amostra, as voluntárias tinham 

18 anos de idade ou mais e prática da profissão há pelo menos um ano. Foram excluídas as 

profissionais que trabalham no salão, mas não atuam exclusivamente como manicures e / ou pedicures. 

A amostra foi então formada por dez mulheres que se voluntariaram para participar e preencheram os 

critérios definidos. Durante as visitas, os questionários foram aplicados e as profissionais foram 

orientadas e sensibilizadas para os riscos microbianos e as precauções necessárias para evitar a 
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contaminação cruzada no ambiente de trabalho. O estudo cumpriu as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução 466/2012) e foi aprovado pelo Colegiado de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário do Planalto de Araxá sob o protocolo nº 02284/04. Os questionários foram analisados pela 

estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A pesquisa contou com a participação de 10 profissionais de todos os setores da cidade de Araxá-MG, 

norte, sul, leste, oeste e centro. Em relação ao perfil geral da amostra, notou-se que quanto à 

escolaridade prevaleceu o ensino superior incompleto, correspondendo a 50% da amostra. A grande 

maioria das voluntárias (90%) tem como renda um a três salários mínimos, são voluntárias jovens, com 

faixa etária predominante de 18 a 27 anos (60% da amostra), em geral tem experiência profissional 

ampla, sendo que metade já trabalha na área de 5 a 10 anos. Em relação à limpeza do ambiente, 

segundo a figura 1, água e sabão foram os meios mais relatados, vale ressaltar a baixa adesão ao uso 

de hipoclorito, e quando mencionado foi apenas quanto aos banheiros. Em relação ao uso de álcool 

70% em bancadas de trabalho, muito indicado para o local, apenas metade da amostra faz uso do 

produto. De forma similar, a baixa adesão ao uso de álcool 70% também foi referida em estudo 

realizado em São Luís (MA), com apenas cerca de 20% da amostra utilizando álcool como medida de 

redução de risco de contaminação cruzada (FELIPE et al., 2017). 

 

 
Figura 1. Distribuição percentual das voluntárias quanto ao modo de limpeza do local de trabalho. 

 

De acordo com a figura 2 o meio mais utilizado para esterilização é a estufa (60%), a autoclave é a 

forma de esterilização adotada por 40% da amostra. Um estudo semelhante realizado por Garbaccio e 

Oliveira (2018) apresentou resultado indicando que a maioria utilizava o calor seco, sendo a estufa 

(37%) e o “forninho” (24,7%), equipamento que submete artigos ao calor seco e não possui termômetro 

externo para o registro da temperatura ou o controle do tempo da exposição, como método de 

esterilização. Apenas 35,3% dos estabelecimentos visitados tinham autoclave. Ainda corroborando os 

dados deste estudo, os dados de Felipe et al. (2017) indicaram o uso predominante da estufa, sendo 

79,8% das voluntárias daquele estudo. 
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Figura 2. Distribuição percentual das voluntárias que esterilizam seus materiais quanto à forma de 

esterilização que aplicam nos estabelecimentos. 

 

O uso de EPIs é de fundamental importância, entretanto, nos ambientes de serviços de Beleza e 

Estética ainda tem adesão limitada. Conforme a Figura 3 apenas o uso de luvas teve alta adesão na 

amostra (80%), e vale ainda destacar que 20% não utiliza nenhum item. Dados ainda mais 

preocupantes já foram relatados cientificamente, chama atenção também que no estudo de Felipe et 

al (2017) 32,8% dos entrevistados relataram não utilizar nenhum tipo de EPI durante as suas atividades 

laborais. Os autores ainda ressaltam que 5% nem mesmo tinham conhecimento de quais tipos de EPI 

seriam importantes para a sua prática profissional. E ainda quanto a esse aspecto, Garbaccio e Oliveira 

(2018) afirmaram que no estudo que realizaram em Arcos (MG) houve muito baixa adesão aos 

equipamentos de proteção individual, com percentual de 45%. 

 
Figura 3. Distribuição percentual das voluntárias quanto à adesão a diferentes tipos de EPIs.  

 

CONCLUSÃO: 

De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que as manicures e pedicures voluntárias da 

pesquisa empregam parcialmente procedimentos de biossegurança. De modo geral, os resultados são 

preocupantes, ressalta-se o pouco uso geral de EPIs e a limitada esterilização por autoclave, meio mais 

seguro para eliminação de patógenos. Assim, ações educativas e treinamentos para maior 

conscientização das profissionais da Beleza e Estética são necessários e urgentes. 
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RESUMO: 

Introdução: Entre as alterações típicas do desenvolvimento, exclusivamente em relação a questões 

comportamentais e/ou interação social e linguagem, encontra-se o Transtorno do Espectro Autista. 

Objetivo: Caracterizar a motricidade e desempenho funcional de crianças autistas pré tratamento 

fisioterapêutico. Metodologia: O estudo está sendo realizado na clínica escola de fisioterapia do Centro 

Universitário de Araxá (UNIARAXÁ), com seu início após aprovação pelo CEP protocolo 2711/14. Para 

a avaliação das crianças o instrumento utilizado Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), o Inventário 

de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) e Perfil Sensorial (DUNN, 1998). Como critérios de 

inclusão crianças idade acima de 2 anos e abaixo de 11 anos, apresentar o diagnóstico de Transtorno 

Espectro Autismo (TEA) e ter suspeita de Transtorno Espectro Autismo (TEA). Foram excluídas as 

crianças que apresentassem crises convulsivas e agressividade descompensada. Os atendimentos 

fisioterapêuticos são feitos individualmente e duas vezes na semana com aproximadamente 30 minutos 

cada sessão, sendo trabalhadas atividades de integração sensorial e psicomotricidade. Resultados 

parciais: Foram avaliadas 8 crianças, sendo a maioria do sexo masculino, com idade cronológica maior 

que a idade motora geral, apresentando a escala de desenvolvimento muito inferior, apresentando 

diferença sensorial clara. Considerações: Com a avaliação inicial foi observado que todas as crianças 

avaliadas apresentam um atraso na psicomotricidade em relação à Escala de Desenvolvimento (EDM) 

e em relação ao Perfil Sensorial nota-se que todas as crianças necessitam de intervenção em relação 

ao processamento sensorial. 

Palavras chaves: Autismo, desenvolvimento motor, fisioterapia 

 

INTRODUÇÃO:  

O desenvolvimento infantil é complexo e pode haver complicações por diversos fatores, permeado pela 

influência de causas biológicas e contextuais, e que na presença de situações atípicas, há á 

necessidade de realizar avaliações e tratamentos (ARAUJO; ISRAEL, 2017). Entre as alterações 

típicas do desenvolvimento, exclusivamente em relação a questões comportamentais e/ou interação 

social e linguagem, encontra-se o Transtorno do Espectro Autista (TEA) (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 

2004). Indivíduos com esse diagnóstico apresentam dificuldades na reciprocidade socioemocional (por 

exemplo, falha em interação comunicativa; compartilhamento reduzido de interesses e emoções) e nos 

comportamentos comunicativos não verbais usados para iniciar e regular as interações sociais (por 

exemplo, contato visual, gestos e expressões faciais). Observam‑se ainda movimentos motores 

estereotipados e repetitivos, inflexibilidade nas rotinas, padrões comportamentais ritualizados, hiper ou 

hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns em aspectos sensoriais do ambiente, 

que afetam a qualidade das brincadeiras (American Psychiatric Association, 2013). O distúrbio na 

estruturação do esquema corporal prejudica o desenvolvimento do equilíbrio estático, da lateralidade, 

da reversibilidade, e das funções à aquisição de aprendizagem cognitiva (LEVIN, 2001). O papel da 

fisioterapia é estimular o nível sensorial e motor (TECKLIN, 2002). Sendo assim, acredita-se que a 

fisioterapia pode contribuir em uma melhor evolução destes pacientes, podendo atuar no 

desenvolvimento motor e ativação de áreas de concentração (SEGURA, NASCIMENTO, KLEIN 2011). 

Portanto o objetivo desse estudo foi caracterizar a motricidade e desempenho funcional de crianças 

autistas pré tratamento fisioterapêutico. Após o final do tratamento ocorrerá à reavaliação pós 

intervenção, onde será apresentado o resultado pré e pós-intervenção” 

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quali e quantitativa e de caráter experimental. Foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uniaraxá sobre o parecer número 2711/14, e está sendo realizado 
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na clínica escola de fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ). Para 

composição da amostra as crianças foram avaliadas e foram esclarecidas dúvidas sobre a pesquisa 

para os responsáveis, os quais logo após assinaram um Termo de Consentimento autorizando a 

participação de seu filho(a) no projeto de pesquisa. É realizada através de avaliação e tratamento para 

crianças autistas, sendo observado como critérios de inclusão crianças com idade acima de 2 anos e 

abaixo de 11 anos, apresentar o diagnóstico de Transtorno Espectro Autismo (TEA) com identificação 

de pelo menos um médico e ter suspeita de Transtorno Espectro Autismo (TEA). Foram excluídas as 

crianças que apresentassem crises convulsivas e agressividade descompensada. Para utilização do 

estudo utilizamos A Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) que compreende avaliar o 

desenvolvimento motor de crianças entre 2 a 11 anos de idade, O Inventário de Avaliação Pediátrica 

de Incapacidade (PEDI) é um instrumento de avaliação infantil, que tem como objetivo de fornecer uma 

descrição detalhada do desempenho funcional da criança, documentando suas mudanças longitudinais 

em três áreas funcionais: autocuidado, mobilidade e função social, e O Perfil Sensorial Abreviado é 

uma versão mais curta do perfil sensorial, foi desenvolvido como uma ferramenta de triagem para 

identificar as crianças com dificuldades sensoriais de forma mais rápida e para uso como uma medida 

de processamento sensorial para fins de pesquisa (FRANKLIN et al, 2008). As sessões 

fisioterapêuticas são feitas individualmente, duas vezes na semana com aproximadamente 30 minutos 

cada sessão, sendo trabalhadas atividades de integração sensorial e psicomotricidade. Após o final do 

tratamento ocorrerá à reavaliação pós-intervenção, onde será apresentado o resultado pré e pós-

intervenção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento sendo que foram avaliadas inicialmente dez crianças 

e somente oito estão fazendo parte do projeto. Os resultados das avaliações iniciais estão 

representados na Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 –  Escala EDM: Avaliação inicial pré intervenção, apresentando o sexo, idade cronológica 

(meses), idade motora geral (meses) e a escala de desenvolvimento. 

Pacientes Sexo Idade Cronológica Idade Motora Geral Escala de Desenvolvimento 

Criança 1 Feminino 84 meses 
 

Criança em avaliação 

Criança 2 Feminino 108 meses 27,6 meses Muito Inferior 

Criança 3 Masculino 24 meses 9,6 meses Muito Inferior 

Criança 4 Masculino 26 meses 7,2 meses Muito Inferior 

Criança 5 Masculino 31 meses 
 

Criança em avaliação 

Criança 6 Masculino 42 meses 21,6 meses Muito Inferior 

Criança 7 Masculino 42 meses 21,6 meses Muito Inferior 

Criança 8 Masculino 60 meses 33,6 meses Muito Inferior 

Fonte: Dados do autor. 

 

Segundo Santos e Melo (2018) em uma análise do desenvolvimento psicomotor de uma criança com 

diagnóstico autismo por meio da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), foi possível detectar o 

atraso no desenvolvimento psicomotor por meio do uso da EDM e constatou-se de maneira geral que 

a criança avaliada se encontra com idade motora inferior à sua idade cronólogica. Na seguinte pesquisa 

com a avaliação inicial de crianças autistas foi possível perceber que todas as crianças avaliadas 

apresentam um atraso na psicomotricidade sendo que todas estão com idade motora inferior à sua 

idade cronólogica. 

 

Tabela 2 – Perfil Sensorial Abreviado: Avaliação inicial pré-intervenção. 

Pacientes Escore Total da Sessão  Modalidade  

Criança 1 76 Diferença Clara 

Criança 2 108 Diferença Clara 
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Criança 3 110 Diferença Clara 

Criança 4 134 Diferença Clara 

Criança 5 149 Diferença Provável 

Criança 6 97 Diferença Clara 

Criança 7 110 Diferença Clara 

Criança 8 119 Diferença Clara 

Fonte: Dados do autor. 

 

Segundo Mattos (2019) em sua revisão de literatura em relação à presença de alterações no 

processamento sensorial de indivíduos com Transtorno Espectro Autista (TEA), mostram que além de 

confirmar esta alteração sensorial a mesma gera padrões de respostas, os quais geram padrões 

negativos na comunicação, interação social e múltiplos contextos. A avaliação do Perfil Sensorial do 

seguinte estudo com crianças autistas obteve como resultado da pontuação modalidade diferença clara 

na maioria dos pacientes e apenas um paciente com diferença provável, visto que quando apresentam 

estas duas diferenças é necessária uma maior investigação e posterior intervenção em relação ao 

processamento sensorial da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Com a avaliação inicial foi observado que todas as crianças avaliadas apresentam um atraso na 

psicomotricidade em relação à Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) e em relação ao Perfil 

Sensorial nota-se que todas as crianças necessitam de intervenção em relação ao processamento 

sensorial. 
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CATASTROFIZAÇÃO DA DOR, PERCEPÇÃO DA DOENÇA E QUALIDADE DE VIDA DE 

INDIVÍDUOS COM DOR MUSCULOESQUELÉTICA CRÔNICA. 

Mateus Luan Boaventura; Prof. Me. Marcelo Alves Barboza 

Curso de Fisioterapia- Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, ARAXÁ-MG. 
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A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões 

corporais que podem ser reais ou descritas nesses termos. A dor crônica é definida como um 

experimento associado á lesão tecidual real ou potencial, com componentes sensoriais, emocionais, 

cognitivos e sociais que perdura por mais de seis meses, com constância frequência. A decorrência da 

dor crônica traz desordens no dia-a-dia, sendo fator de dependência, podendo surgir problemas 

psicológicos, disfunção cognitiva, mudança de comportamento, redução da capacidade física e, 

redução da qualidade de vida. Além de comprometer o lazer, o sono, o apetite e a vida profissional. A 

percepção da dor é uma rica multidimensional experiência, a qual varia tanto na qualidade quanto em 

intensidade sensorial, assim como em suas características afetivo-motivacionais. A catastrofização da 

dor é considerada uma falha cognitiva que leva a suposições erradas, más interpretações e distorção 

relacionada á percepção da dor. Submerge ao componente cognitivo e emocional, e o indivíduo está 

sempre esperando pelo pior, sendo abrangente em três componentes cognitivos: ruminação, 

caracterizada como tendência a se concentrar excessivamente em sensações de dor, a magnificação 

consiste na ampliação do desprazer e o desamparo, onde o indivíduo percebe-se como incapaz de 

controlar os sintomas de dor. Qualidade de Vida é considerada como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A qualidade de vida possui caráter multidimensional, 

no qual o paciente é considerado em seus aspectos físicos, psicológicos e sociais, e que interage 

constantemente com o ambiente onde ele vive. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar 

percepções de indivíduos com dor musculoesquelética crônica em tratamento fisioterapêutico. Para 

este estudo está sendo desenvolvido um estudo transversal realizado com 45 pacientes da clínica de 

Fisioterapia do Uniaraxá. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa sob nº002310. Para 

avaliação das percepções foram aplicados questionários de qualidade de vida (SF-36), Escala de 

Catastrofização, Escala de Auto Eficácia para dor crônica e Questionário de percepção de doença. Os 

resultados parciais vêm apresentado grande impacto da dor crônica na qualidade de vida dos pacientes 

e grandes percepções dos pacientes em relação à doença.  
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A APTIDÃO FÍSICA EM JOVENS ATLETAS 
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RESUMO: A aptidão física é caracterizada pela composição corporal, força e potência muscular, e tem 

importante relação com o desempenho atlético de diversas modalidades esportivas. O treinamento de 

força tradicional (TFT) tem sido muito recomendado para melhorar as valências e capacidades físicas 

dos atletas, porém para muitos o acesso a centros de treinamentos com equipamentos adequados 

(salas de musculação) tem sido restrito devido aos elevados custos. Uma alternativa ao TFT pode ser 

a prática do treinamento de calistenia (TC), com o peso corporal e sem equipamentos. No entanto, 

ainda é escasso estudos sobre TC em jovens atletas. Portanto o objetivo deste estudo foi comparar o 

efeito do TFT com o TC sobre a composição corporal, força e potência de jovens atletas. Doze atletas 

participaram da intervenção que teve duração de 12 semanas, com prática no TFT ou TC por três vezes 

na semana em dias não consecutivos. Antes e após a intervenção, a composição corporal 

(antropometria), força (teste de uma repetição máxima) e potência muscular (teste de wingate) foram 

mensuradas. Após a intervenção, ambos os grupos aumentaram a força muscular e potência média de 

maneira semelhante. Não observamos alteração da composição corporal e potência máxima (tendência 

de aumento). Portanto, os dados do presente estudo mostram que o TC (sem equipamentos) pode ser 

uma alternativa ao TFT (com equipamentos) para promover aumento na força e potência muscular de 

atletas jovens. 

PALAVRAS CHAVE: musculação, calistenia, treinamento, desempenho. 

 

INTRODUÇÃO  

O desempenho atlético sofre influências de diferentes fatores (genética, aspectos psicológicos e 

aptidão física). A aptidão física, é caracterizada pela composição corporal, força e potência muscular, 

tem importante relação com o desempenho atlético. Em suma, várias modalidades esportivas requerem 

deslocamentos, sprints e saltos, caracterizados por alta intensidade e curta duração que resultam no 

quadro de exaustão que gera incapacidade de responder aos esforços exigidos, no qual, podem ser 

atenuados por ótimos níveis de aptidão física (CYRINO; BURINI, 1997;  REILLY; BANGSBO; FRANKS, 

2000). 

No contexto do treinamento físico-desportivo, o treinamento de força tradicional (TFT) com 

equipamentos tem sido amplamente recomendado para complementar o treinamento de várias 

modalidades esportivas por otimizar a aptidão física e consequentemente o desempenho atlético 

(ACSM, 2009; GARBER et al. 2011). No entanto, os elevados custos dos equipamentos e acesso a 

centros de treinamentos especializados para acomodar equipes/atletas podem dificultar o acesso ao 

TFT (REICHERT et al., 2007; TROST et al., 2002). Uma alternativa ao TFT com equipamentos pode 

ser a prática do treinamento de calistenia (TC), realizado com o peso corporal e sem equipamentos 

(ACSM, 2009; GARBER et al. 2011). Apesar dos benefícios associados ao treinamento de calistenia a 

diversas condições (idosos e promoção da saúde), pouco se sabe sobre os efeitos na aptidão física 

voltada ao desempenho atlético (ACSM, 2009; GARBER et al. 2011). Neste sentido, estudos que 

possam comparar a eficácia do TC com o treinamento “padrão ouro”, o TFT, podem indicar novas 

tendências de treinamento para o desempenho atlético, assim aumentado à aderência ao TC.  

Portanto o objetivo deste estudo será comparar o efeito do TFT com o TC sobre a aptidão física 

(composição corporal, força e potência) de jovens atletas. 

  

METODOLOGIA 

Delineamento experimental 

Trata-se de um estudo de campo de abordagem experimental de intervenção, quantitativa. Os atletas 

foram randomizados em TFT ou TC pelo software Medcalc (versão 11.1.1.0). Todas as avaliações 
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foram realizadas por profissionais experientes devidamente registrados no conselho de educação 

física. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário do planalto de 

Araxá sob o número 02760/20. Brevemente, os atletas foram submetidos às seguintes avaliações antes 

e no final do estudo, na seguinte ordem: antropometria, teste de força máxima, teste de potencia 

máxima. A intervenção teve duração de 12 semanas com as sessões de treinamento realizadas por 03 

vezes por semana em dias não consecutivos. 

Amostra 

A amostra inicial constituída por 22 por atletas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET-MG). Os critérios de inclusão foram: ser aluno/atleta devidamente credenciado no 

CEFET-MG, ter o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis legais 

e termo de assentimento assinado pelo do aluno/atleta. Os critérios de exclusão foram: fazer uso de 

qualquer recurso ergogênico ou substâncias caracterizadas como anabolizantes sintéticos que alteram 

a aptidão física e apresentar qualquer tipo de lesão osteomioarticular que o impeça de participar dos 

treinamentos. Após a intervenção a amostra final foi composta por 12 atletas. Os motivos de não 

continuação ao estudo reportado pela amostra foram: motivos pessoais (i.e. falta de tempo e horários 

incompatíveis com os estudos). 

Anamnese 

O questionário de anamnese aplicado (ACSM, 2014) englobou questões de triagem antes da 

participação em um programa de exercício físico. As questões se tratavam de doenças atuais, 

pregressas e familiares, uso de medicamentos, cirurgias ou limitações/restrições médicas, nível de 

atividade física, comportamento nutricional e exposição ao uso de álcool e tabaco.  

Avaliação antropométrica 

Para mensuração da massa corporal foi utilizada balança antropométrica tipo Balança Filizola 150 

divisão de 100 gramas e capacidade máxima de 300 kg, com o indivíduo descalço com o mínimo de 

roupa. A estatura foi mensurada por um estadiômetro acoplado a balança com precisão de 0,5 cm. 

Após, foi calculado o índice de massa corporal (IMC = massa corporal (kg) / estatura² (m²)) 

(QUEIROGA, 2005). Para mensurar a gordura abdominal, a circunferência da cintura (CC) foi realizada 

no ponto médio entre o último arco intercostal e a crista ilíaca com fita milimétrica inextensível e 

inelástica, com precisão de 0,5 cm (QUEIROGA, 2005). A dobra cutânea (DC) foi avaliada com 

adipômetro da marca Sanny, no lado direito e esquerdo da coxa. Todas as padronizações seguiram as 

normas descritas por Queiroga (QUEIROGA, 2005). Para determinação da área muscular da coxa foi 

utilizada a equação ([circunferência da coxa – π x DC coxa]2/4 π) descritas por Heymsfield (1982) e 

validada por Carneiro (2019). 

TESTE DE FORÇA 

O teste de uma repetição máxima (1RM) foi realizado para avaliar força máxima no exercício de leg 

press em ambos os grupos (TFT e TC). Antes do teste de 1RM os atletas foram submetidos a uma 

semana de aprendizado dos movimentos no dia do teste, faziam aquecimento de 15 a 20 repetições, 

com carga subjetiva (identificada como 20 a 30% de 1RM após a estimação da carga máxima do teste) 

e um minuto de descanso. Em seguida, a carga foi aumentada (40 a 60% de 1RM) e solicitado a 

realização de oito a 12 repetições e um minuto de descanso. E por fim, aumentou-se a carga (60 a 80% 

de 1RM) e foi solicitado de três a cinco repetições. Após este procedimento, a carga foi aumentada 

consideravelmente e realizada a primeira tentativa de 1RM. Caso o atleta não fosse capaz de realizar 

o movimento, teve de três a cinco minutos de repouso antes da próxima tentativa com uma nova carga. 

Foram realizadas no máximo cinco tentativas para determinar a carga máxima. A carga máxima 

adotada foi aquela alcançada na última execução do exercício com sucesso e com movimento completo 

pelo indivíduo (DO NASCIMENTO et al., 2013) 

Testes de potência 

A potência muscular foi avaliada através da utilização do teste de Wingate realizado em um ciclo 

ergômetro (Cefise Ergométric 6.0). Inicialmente, houve o ajuste da carga de 70 g.kg-1 (7,0%) da massa 

corporal do atleta e altura do selim. Antes do teste os atletas faziam um aquecimento de dois minutos 

no próprio ciclo ergômetro com resistência de 50 % da carga determinada a uma cadência de 50-60 

RPM. Logo após, o esforço máximo teve duração de 30 segundos com 100% da carga determinada. 

Todos os atletas receberam incentivos verbais para a realização do teste e foram orientados a não 

levantarem do selim (OKANO et al., 2008) 
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Treinamento físico 

Os indivíduos foram submetidos ao treinamento físico (segundas, quartas e sextas-feiras) durante 12 

semanas nas dependências da academia de musculação do Centro Universitário do Planalto 

(UNIARAXÁ). Todas as sessões de treinamento foram acompanhas pelos professores de educação 

física credenciados ao curso de Educação Física do UNIARAXÁ. Em ambos os grupos foi aplicada uma 

progressão semanal (nas primeiras duas semanas), iniciando-se com a realização de uma série na 

primeira semana de intervenção, aumentando-se para duas na segunda semana, e culminando com a 

prática de três séries em cada exercício (da 3ª à 12ª semana) e tempo de recuperação de 01 minuto 

entre séries e exercícios. A fadiga foi mensurada em todos os exercícios a partir da escala subjetiva de 

percepção de esforço (Borg adaptada). Todos os indivíduos foram estimulados a fazerem os 

movimentos na maior velocidade possível e a atingir a fadiga muscular. 

O TFT foi composto pelos seguintes exercícios (ACSM, 2009): Membros superiores: supino, puxador 

costas e supino fechado. Membros inferiores: agachamento guiado, levantamento terra, agachamento 

unilateral e panturrilha unilateral. A intensidade foi de 70 a 80 % de 1RM com 08 a 12 repetições. O TC 

foi composto pelos seguintes exercícios (ACSM, 2009): Membros superiores: paralela, barra fixa e 

flexão solo fechada. Membros inferiores: agachamento com peso corporal, agachamento sumô com 

peso corporal, agachamento unilateral com peso corporal e panturrilha unilateral com peso corporal. 

Foi realizada a quantidade máxima de repetições em cada exercício. Quando necessário, foram 

utilizadas adaptações nos exercícios calistênicos para permitir a execução adequada dos mesmos. 

Tratamento estatístico 

A distribuição dos dados foi calculada pelo teste D’agostino Pearson. Para comparação dos momentos 

(final - inicial) da intervenção foi utilizado o teste não parametrico Wilconxon para amostras pareadas. 

Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste não paramétrico Mann Whitney para amostras 

independentes comparando os deltas % (valor final – valor inicial/ valor inicial x 100). Os dados são 

apresentados em mediana e intervalo interquartil (25-75). O nível de significância foi de p < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as variáveis estudadas foram semelhantes no momento inicial do estudo para ambos os grupos. 

Após a intervenção, ambos os grupos aumentaram a força muscular e potência média. Não 

observamos alteração da área muscular da coxa, da circunferência abdominal e potência máxima 

(tendência de aumento) (Tabela 1). 

Tabela 1. Comparação das variáveis antes e após a intervenção. 

  TC (n = 4) TFT (n = 8) P* P#  

  Mediana IQ 25 - 75  Mediana IQ 25 - 75    

Delta % AMC 

(cm2) 

-0,9 -5,0 - 3,0 1,3 -3,3 - 7,3 0,682 0,469 

Delta % CC (cm) -1,5 -4,2 - 7,4 -1,9 -4,8 - 3,5 0,682 0,733 

Detla % IMC 

(kg/m2) 

4,4 0,9 - 4,5 1,5 -1,0 - 2,4 0,315 0,123 

Delta % 1RM 

(kg) 

27,9 20,6 - 37,4 11,8 6,9 - 25,8 0,183 0,002 

Delta % Pmax 

(w) 

25,5 -9,5 - 27,6 21,8 7,8 - 41,2 0,787 0,083 

Delta % Pmed 

(w) 

24,7 11,2 - 27,3 30,1 12,3 - 34,5 0,315 0,002 

* comparação dos grupos, # comparação dos momentos. IQ – interquartil, AMC – área muscular da 

coxa, CC – circunferência da cintura, IMC – índice de massa corporal, 1RM – força máxima, Pmax 

– potência máxima, Pmed – potência média. 

 

Os ganhos de força e potência musculares são importantes para o desempenho atlético e para a saúde. 

No presente estudo mostramos que ambos os grupos aprimoraram estas variáveis. Estes dados vão 

de encontro a estudos anteriores mostrando que tanto a carga alta e velocidade moderada de 
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repetições (TFT) quanto à carga baixa e velocidade rápida de repetições (TC) do treinamento podem 

promover adaptações semelhantes em relação à força e a potência muscular quando a fadiga ao 

treinamento está presente (ACSM, 2009). Portanto, o TC pode ser um tipo de treinamento alternativo 

ao treinamento TFT quando o uso de equipamentos é uma barreira à prática de exercício físico. 

Não observamos alterações na massa muscular dos voluntários no presente estudo. De fato estudos 

anteriores mostram que apesar do TFT/TC ser um potente estímulo para aumentar a massa muscular, 

nem sempre os resultados acontece. Uma das possíveis explicações pode estar relacionada a ingestão 

inadequada de nutrientes, no entanto não controlamos estas variáveis (Ahtiainen et al., 2016; Counts 

et al., 2017).   

Não observamos alterações na gordura corporal dos voluntários do presente estudo. Estudos 

anteriores sugerem que intervenções como o TFT/TC não são eficientes para reduzir a gordura 

corporal. Umas das possíveis explicações são associadas ao baixo gasto energético destes tipos de 

treinamentos (Donnelly et al., 2009; Ismail et al., 2012; Nunes et al. 2016).   

 

CONCLUSÃO 

Os dados do presente estudo mostram que o treinamento de calistenia (sem equipamentos) pode ser 

uma alternativa ao treinamento de força tradicional para promover aumento na força e potência 

muscular de atletas jovens. 
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RESUMO: 

A coluna lombar faz parte de um complexo denominado lombo-pélvico, onde se concentra o centro da 

gravidade, em que se impulsiona a maioria dos movimentos, constituindo assim, uma fonte potencial 

de dor. A região lombar está imposta a cargas constantemente, e devido às dores potenciais, que 

perduram por períodos maiores que três meses, constituem uma lombalgia crônica, assumindo o 

caráter de uma síndrome incapacitante. O objetivo proposto pelo trabalho é avaliar a percepção e 

intensidade da dor e a capacidade funcional de indivíduos com lombalgia crônica. A intervenção está 

sendo aplicada de forma que os participantes fossem submetidos a uma avaliação inicial, com 

consentimento livre e esclarecido; após conduzidos a aulas práticas e teóricas para aprimoramento do 

conhecimento dos mesmos, e para formalizar os resultados preliminares responderam novamente os 

questionários aplicados na avaliação inicial.   

 

INTRODUÇÃO: 

No segmento lombar da coluna vertebral, é iniciada a maioria dos movimentos a serem realizados, 

ocorrendo à transmissão de carga na área, causando dores intensas. (REINEHR,  CARPES, MOTA, 

2008). Diante do primeiro episódio de dor aguda, se persiste por períodos maiores que três meses, 

gerando gradativa instalação da incapacidade, sendo que muitas vezes tem início impreciso com 

períodos de melhora e piora (TSUKIMOTO et al., 2006). A lombalgia crônica atinge níveis epidêmicos 

na população em geral, onde sua prevalência é estimada em torno de 70%, sendo que cerca de 10 

milhões de brasileiros ficam inabilitados por causa desta morbidade. Esta patologia apresenta como 

principal sintomatologia a dor, seguida de restrição da amplitude de movimento, espasmos musculares 

protetores, com consequentes alterações posturais e diminuição da força muscular, levando a 

limitações ou incapacidades funcionais para o desenvolvimento das atividades de vida diária, além de 

restrição na participação do indivíduo na sociedade e redução dos padrões esperados de qualidade de 

vida (SAMPAIO et al., 2005).Tal incapacidade funcional pode ser definida como a inabilidade ou a 

dificuldade de realizar tarefas que fazem parte do cotidiano do ser humano e que normalmente são 

indispensáveis para uma vida independente na comunidade (TSUKIMOTO et al., 2006). Dessa forma, 

a dor lombar crônica está diretamente relacionada com a incapacidade funcional, limitando o paciente 

de exercer suas atividades normais, impossibilitando a qualidade de vida cotidianamente.  

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo a ser realizado na Clínica de Fisioterapia do 

UNIARAXÁ. A amostra estudada será selecionada entre os pacientes participantes do Projeto Escola 

da Coluna, no período de março a outubro de 2019, tratando-se, portanto, de uma amostra de 

conveniência. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ, 

delimitado pelo protocolo 2966/47. Participam da pesquisa 62 pacientes, sendo 38 mulheres e 24 

homens com idade entre 30 à 60 anos tendo presença de alguma patologia de coluna, possuindo 

encaminhamento médico e que concordaram em participar do tratamento e das aulas educativas, pelo 

período de 6 meses Para evitar viéses no trabalho e melhor delineação da pesquisa foram intitulados 

critérios de inclusão tais como: assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, ser portador de 

lombalgia, independente do fator etiológico e exclusão: presença de doença e/ou alteração 

osteomuscular que dificulte ou impeça a realização da avaliação, quadro álgico em outro segmento da 

coluna vertebral (cervical ou torácica), ter realizado outro tipo de tratamento fisioterapêutico no ultimo 

mês. A avaliação foi feita por meio da ficha de avaliação fisioterapêutica e postural, visando colher os 

dados epidemiológicos, antropométricos e alterações posturais; além de dos questionários 

respondidos, tais como: EVA (Escala Visual Analógica de Dor) - utilizada para quantificar a intensidade 

e a percepção do indivíduo sobre sua dor e questionário aplicado para avaliação da dor; SF – 36 para 
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análise qualitativa da qualidade de vida; Roland-Morris Brasil é específico para medir a incapacidade 

funcional de pacientes com lombalgia. Para a análise e estatística foi realizada utilizando-se 5% de 

nível de significância, sendo comparadas as variáveis antes e pós o período de acompanhamento. Para 

comparação foram usados testes paramétricos de ANOVA One Way para medidas repetidas. Foi ainda 

utilizado no post Hoc, o Teste de Tukey, com o mesmo nível de significância, utilizando o programa 

SPSS v.15. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

As patologias mais comuns e incidentes durante o período de acompanhamento foram as  lombalgias 

(48,4%), seguida por cervicalgia (32,8%), dor torácica (12,6%) e alterações posturais (6,2%). Após os 

comparativos entre a avaliação e reavaliação ao término do período de tratamento para o Questionário 

de Qualidade de Vida SF-36 foi observado evoluções significativas nos seguintes domínios: 

Capacidade funcional (p<0,0001), DOR (p<0,0001), Estado Geral de Saúde (p<0,001) e Aspectos 

Físicos (p<0,001). O Questionários de Roland-Morris indicou que a dor apresentou redução significativa 

entre os seis meses de tratamento e a realização (p<00,5)  e a Escala Visual Analógica de Dor (EVA) 

apontou a uma variação média de 6,8  0,92 para de 3,2  0,75, com relatos significativos da melhora 

do quadro álgico e funcionalidade pelos pacientes acompanhados.  

Os pacientes submetidos ao tratamento da lombalgia pelo programa Escola da Coluna tiveram 

resultados positivos e significantes em aspectos de dor e funcionalidade. (CARAVIELLO, et al., 2004). 

No estudo realizado em comparação ao método Pilates x Escola da Postura, evidenciou-se que ao 

método Pilates houve melhora apenas da dor e em Escola da Postura evoluções nas dimensões dor, 

estado geral de saúde e limitação por aspectos físicos. (CORRÊA, et al., 2015). 

Relacionando com o trabalho proposto, unindo a Escola da Coluna e juntamente com o método Pilates, 

há relações de grandes proporções evolutivas em qualidade de vida, funcionalidade e melhora do 

quadro exacerbado de dor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante da pesquisa pode-se observar que o fator dor, causado pela lombalgia, é significativo para gerar 

incapacidade funcional. Sendo assim, os pacientes avaliados e que foram submetidos ao tratamento, 

pode-se concluir que houve uma evolução relevante em quadro álgico e que se encaminha para 

diminuição expressiva da incapacidade funcional, gerando assim aos pacientes melhor qualidade de 

vida e um estado geral de saúde satisfatório.  
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RESUMO 

O cabelo pode ser submetido a diversos procedimentos que podem causar danos, como 

descolorações, colorações e alisamentos. Tais procedimentos deixando-os quebradiços, fracos, 

elásticos e altamente porosos. Para que a fibra capilar seja recuperada a reconstrução é uma ação 

importante. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os componentes presentes na Lama Negra de 

Araxá, para que possa ser utilizada no desenvolvimento de uma máscara capilar reconstrutora, e 

comprovar a eficácia da reconstrução dos fios. Serão realizados testes em mechas de diferentes tipos 

de cabelo. O instrumento de coleta de dados será através de fotografias feitas antes e depois de cada 

sessão para verificar o aumento de brilho e a diminuição de frizz, teste mecânico para verificar a 

resistência e elasticidade do fio e imagens no tricoscópio. 

Palavras-chave: Lama Negra de Araxá, Cosméticos, Máscara Capilar. 

 

INTRODUÇÃO 

O cabelo é o único tecido estrutural que é totalmente renovável, por esse motivo, pode ser submetido 

a procedimentos que não poderiam ser suportados por qualquer outro órgão do corpo. Esta constante 

renovação também significa que qualquer alteração na forma do cabelo, cor ou textura são 

‘temporárias’ (MELLO, 2010). Para ficar com o cabelo bonito e saudável é necessário investir em uma 

série de cuidados para garantir que a fibra capilar seja recuperada e fortalecida, pois procedimentos 

como descolorações, colorações e alisamentos deixam os cabelos fracos, quebradiços, elásticos e 

altamente porosos. Esses cuidados incluem a lavação, o condicionamento, a hidratação e muitas vezes 

a reconstrução (MACEDO, 2016). 

 

OBJETIVOS 

 A pesquisa tem como objetivo fazer a análise físico-química dos componentes presentes na Lama 

Negra de Araxá, utilizando-se dos princípios ativos encontrados para o desenvolvimento de uma 

máscara capilar reconstrutora, e comprovar a eficácia da reconstrução dos fios através do tricoscópio.   

 

METODOLOGIA  

Para a produção da máscara de reconstrução serão adicionados juntamente com a lama componentes 

que são bases para uma máscara de reconstrução, como espessantes, queratina hidrolisada e 

conservantes, a lama será incorporada em concentrações crescentes (2 a 10%) a uma base de 

máscara capilar para verificar sua eficácia na reestruturação da fibra capilar. Os testes serão realizados 

em mechas de diferentes tipos de cabelo submetidos ou não a procedimentos de descoloração, 

alisamento e tintura, sendo que o efeito da máscara com a lama será comparado com um produto 

padrão ouro, já existente no mercado para a mesma finalidade, teste padrão de comparação, com 

finalidade de avaliar a eficácia e assegurar o máximo de resultados. As mechas serão higienizadas 

com xampu neutro e a máscara produzida em laboratório será aplicada nas mechas durante 30 

minutos, após este tempo será feito o enxague apenas com água, e o cabelo deverá secar naturalmente 

para melhor avaliação dos resultados. O processo será realizado quinzenalmente por 6 sessões, no 

Laboratório de Estética Capilar da Clínica de Estética do UNIARAXÁ.  O instrumento de coleta de dados 

será através de registros fotográficos, em grande aumento para verificar redução de frizz, maleabilidade 

e aumento de brilho. Os registros serão feitos antes e depois de cada sessão, de preferência no mesmo 

dia. Será realizado o teste de tração, que consiste em enrolar os fios entre os dedos e puxar, se o fio 

de cabelo após esticado não voltar a seu tamanho natural ou se quebrar, é um indicio de que está 

danificado, e se o mesmo esticar cerca de 1/3 do seu tamanho e depois voltar ao normal é sinal está 

saudável, assim será possível estabelecer a elasticidade e a resistência mecânica dos fios capilares. 

Será realizada também a avaliação por uma terceira pessoa, que através do tato irá verificar a 
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resistência e elasticidade do fio, onde uma mecha reconstruída será comparada com uma mecha 

controle. E por fim o uso do aparelho tricoscópio, com ele será possível estabelecer os três graus de 

danificação através de imagens: ressecado, quando perdeu água; quebradiço; poroso e sem brilho: 

quando começa a diminuir a massa. 

 

RESULTADOS 

Após a análise da lama, realizada em laboratório especializado, determinou alguns componentes, como 

enxofre, ferro e potássio, valor do pH, dentre outros componentes (vide figura 1 e figura 2). 

 

 
Figura 1: Relatório de ensaio físico-química da lama negra de Araxá. 

Fonte: Laboratório Bioética Ambiental. 
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Figura 2: Relatório de ensaio físico-química da lama negra de Araxá. 

Fonte: Laboratório Bioética Ambiental. 

 

Visto que a fibra capilar é composta em grande parte por queratina que por sua vez é composta por 

aminoácidos, dentre eles está a cisteína, que é rica em enxofre, que por oxidação pode formar ligações 

dissulfeto, que se liga ao polímero de queratina adjacente, proporcionando resistência ao fio 

(COSMOTOC, 2009). A argila apresenta capacidade de troca catiônica, o que permite afinidade com a 

queratina presente no fio de cabelo, e nesta se fixa. (AGUIAR el al.,2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa se encontra em execução e com os resultados da análise da lama negra, a próxima etapa 

deste estudo envolverá o desenvolvimento de uma fórmula para a máscara capilar reconstrutora e 

avaliação de sua eficácia na reestruturação da haste capilar. 
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RESUMO:  

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, com 

significativa morbidade e mortalidade. O presente estudo objetivou avaliar o risco de câncer de mama 

por meio de um instrumento on-line de coleta de dados, adaptado de "Cancer: Assessing Your Risk" 

desenvolvido pela "American Cancer Society", traduzido e validado no Brasil. A maioria das 

participantes tem alta escolaridade, mas com diferentes níveis socioeconômicos. A análise dos 

questionários levou aos seguintes resultados: baixo risco para 133 mulheres (86%), risco moderado 

para 17 voluntárias (14%) e nenhuma voluntária de alto risco, segundo a ferramenta aplicada. No 

entanto, para as mulheres com 50 anos ou mais, todas as mulheres tiveram escores de risco moderado. 

Considerando os resultados obtidos, é possível concluir que a ferramenta de avaliação do risco de 

câncer aplicada mostrou que a maioria dos voluntários apresenta baixo risco para o câncer de mama. 

Entretanto, mesmo com baixo risco no momento, ações de prevenção, triagem e educação em saúde 

são importantes, não apenas para mulheres de alto risco, mas para todas, considerando o aspecto 

multifatorial desse câncer e as mudanças que podem ocorrer com a idade e a saúde reprodutiva das 

mulheres. 

Palavras-chave: Câncer de Mama, Risco de Câncer, Prevenção do câncer. 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comumente diagnosticado entre as mulheres em todo o 

mundo e é um problema crescente de saúde pública (JEMAL et al., 2011). Segundo dados do INCA 

(2018) para o Brasil, 59.700 novos casos de câncer de mama são estimados para cada ano do biênio 

2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos por 100.000 mulheres. Vários avanços foram feitos 

no tratamento do câncer de mama, mas a introdução de métodos para prever as mulheres com risco 

elevado e prevenir a doença não têm alcançado muito êxito (HOWELL et al., 2014). Atualmente, há 

mais mulheres com importantes fatores de risco para o câncer de mama, tais como idade menor da 

menarca, idade tardia da primeira gravidez, menos gestações, menor ou nenhum período de 

amamentação e uma menopausa tardia. Outros fatores de risco que contribuem para elevar o risco, 

como a obesidade, o álcool, o sedentarismo e a terapia de reposição hormonal também são frequentes 

(COLDITZ; BOHLKE, 2014). Por outro lado, alguns fatores dão ao organismo uma menor probabilidade 

de câncer, são chamados de fatores de proteção, como alimentação saudável e prática de exercícios 

físicos. Vale ressaltar a possibilidade de interferir no risco do indivíduo por meio de mudança 

comportamental. Os pesquisadores da área de prevenção do câncer estão cada vez mais interessados 

em modelos e ferramentas projetados para prever a ocorrência de câncer. Como o número de modelos 

de previsão de risco de câncer tem crescido, também aumenta o interesse em garantir que eles sejam 

adequadamente aplicados, corretamente desenvolvidos e rigorosamente avaliados (FREEDMAN et al., 

2005). Este estudo avaliou o risco de câncer de mama em mulheres por meio da adaptação do 

questionário online "Câncer: avaliando seu risco", ajustado para o objetivo desta pesquisa. Essa 

ferramenta foi traduzida e validada para o Brasil por Tonani e Carvalho (2008). 

 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi realizada em 2018 com 154 mulheres brasileiras, com idade superior a 18 anos, por 

meio de uma coleta de dados por formulário on-line (Formulários Google Docs) adequando os aspectos 

éticos, com carta de informação e termo de consentimento integrados ao formulário online. O avanço 

das tecnologias e mídias tem sido uma contribuição importante, a Internet nos últimos tempos também 

se tornou uma ferramenta de coleta de dados (HOLMES, 2009). A busca de métodos e ferramentas 

práticas para coletar informações confiáveis é constante na área de saúde e epidemiologia. Muitos 

periódicos científicos tem estimulado o desenvolvimento de metodologias de pesquisas através de 

coleta online de dados. A presente pesquisa resultou do convite direto do periódico "Galore International 

Journal of Health Sciences and Research" (ISSN 2456-9321) considerando a experiência prévia da 
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orientadora em estudos com metodologia online. Aqui está a síntese dos dados do artigo publicado 

(BARBOSA et al., 2018). Os resultados obtidos pelo instrumento de coleta de dados, questionário online 

"Câncer  avaliando seu risco" foram analisados por meio de pontuação e posteriormente por estatística 

descritiva. Há uma pontuação para cada alternativa escolhida que deve ser considerada para o 

resultado de cada voluntário. Escores abaixo de 100 indicam baixo risco, entre 100 e 199 o risco é 

moderado e 200 ou mais indica alto risco (TONANI; CARVALHO, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O presente estudo envolveu 154 mulheres, com idade superior a 18 anos, a maioria com alta 

escolaridade, graduação ou pós-graduação, mas com diferentes níveis socioeconômicos. A análise dos 

questionários levou aos seguintes resultados para o risco de câncer de mama: baixo risco para 86%, 

risco moderado para 14% e nenhum voluntária de alto risco, segundo a ferramenta aplicada. No 

entanto, para as mulheres com 50 anos ou mais, todas as mulheres tiveram escores de risco moderado 

(Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Distribuição percentual das mulheres participantes de acordo com o risco de câncer de mama. 

 

Os índices foram semelhantes a outro estudo também realizado no Brasil, 14,4% das participantes 

apresentaram risco moderado e 66,7 com baixo risco (TONANI; CARVALHO, 2008). A faixa etária mais 

prevalente no estudo foi abaixo de 35 anos, sendo 99 mulheres (64,3%), o que pode justificar o alto 

percentual de baixo risco para câncer de mama, uma vez que a idade é um dos principais fatores para 

esse câncer. Não só a idade da mulher em si, mas também a idade da gravidez é importante. Quanto 

mais velha a mulher é quando ela tem sua primeira gravidez a termo, maior o risco de câncer de mama. 

As mulheres com mais de 30 anos quando dão à luz ao primeiro filho têm um risco maior de ter câncer 

de mama (KELSEY et al. 1993). Neste estudo, apenas 9,7% das mulheres tiveram primeira gestação 

com 30 anos ou mais, outro fator que deve ser enfatizado quanto ao baixo risco da maioria da amostra. 

O rastreamento do câncer de mama visa reduzir a mortalidade por esse câncer e morbidade associada 

a estágios avançados da doença, através da detecção precoce em mulheres assintomáticas (VON 

KARSA et al. 2014). Vale ressaltar que a maioria da amostra do presente estudo (66,2%) não faz o 

autoexame das mamas regularmente e apenas cerca de metade (47,46%) apresenta resultado recente 

negativo na mamografia ou no exame clínico (Tabela 1). Dessa forma fica evidente que a prevenção e 

o diagnóstico precoce devem ser efetivamente valorizados, com campanhas educativas e 

disponibilização mais ampla de exames, só assim será possível uma redução de incidência e 

mortalidade do câncer de mama. 
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Tabela 1. Distribuição das voluntárias para o autoexame e mamografia / exame clínico: 

Faz autoexame mensal da mama 
Sim 52 (33,8%) 

Não 102 (66,2%) 

Tem uma mamografia ou exame clínico das mamas recentes 

negativos 

Sim 73 (47,4%) 

Não 81 (52,6%) 

 

CONCLUSÃO: 

Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que a ferramenta de avaliação do risco de câncer 

aplicada mostrou que a maioria das voluntárias apresenta baixo risco para o câncer de mama. 

Entretanto, mesmo com baixo risco no momento, ações de prevenção, triagem e educação em saúde 

são importantes, não apenas para mulheres de alto risco, mas para todas, considerando o aspecto 

multifatorial do câncer e as mudanças que podem ocorrer com a idade e a saúde reprodutiva da mulher, 

podendo, em muitos casos, elevar o risco de câncer de mama. 
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ATENDIDAS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO UNIARAXÁ: RELATO DE CASO. 

Mayara Gonçalves Cardoso; Profa. Me. Ana Paula Nassif Tondato da Trindade 

Curso de Fisioterapia – Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ. ARAXÁ-MG. 

mayaracardoso22@yahoo.com.br / anapaulatrindade@uniaraxa.edu.br 

 

O processo de envelhecimento fisiológico do corpo humano desencadeia várias modificações 

estruturais, dentre elas esta a diminuição de força das estruturas do assoalho pélvico. A Sociedade 

Internacional de Continência (ICS) descreve incontinência urinária (IU) como qualquer perda de urina 

involuntária, podendo ser dividida em três tipos sendo elas a Incontinência Urinária de Esforço (IUE), 

Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e a Incontinência Urinária Mista (IUM). A forma em que a IU 

vem afetando as vidas dessas mulheres vem se destacado cada vez mais de forma alarmante, pois 

ainda se passa de forma silenciosa devido à vergonha e desconfiança da não compreensão de 

familiares e profissionais, o que acaba afetando o convívio social, sexual e psicológico, tendo a recusa 

de aderir a pratica de atividades físicas, atrasando assim o inicio do tratamento. A auto-estima é a 

avaliação que o individuo faz e mantém de si mesmo, sendo construída através das interações e 

avaliações sociais. Portanto o quadro de IU pode acarretar assim um maior isolamento, quadros de 

ansiedade, estresse emocional, insatisfação sexual, vergonha, afetando assim a interação social. Deste 

modo, o objetivo deste estudo é analisar a intervenção cinesioterapêutica em mulheres com 

incontinência urinaria atendidas na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXA.Trata-se de uma pesquisa do 

tipo quantitativa, exploratória, longitudinal, na qual serão analisados prontuários de mulheres atendidas 

na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. A pesquisa foi previamente aprovada pelo CEP protocolo nº 

2952/40. A coleta de dados será realizada através de três questionários sendo eles um de coleta de 

dados iniciais, o ICQ-SF para IU e a escala de BECK para avaliar o nível de depressão. Espera-se que 

com os resultados possamos encontrar melhora na qualidade de vida dessas pacientes e que com a 

intervenção fisioterapêutica pode-se adquirir melhora nas suas atividades de vida diária. 
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Ocorrência e prevalência de ansiedade em estudantes universitários de uma instituição de 

ensino superior do Alto Paranaíba - MG  

Fernandes, Fabíola Garcia; Freitas, Carlos Henrique; Faria, Nara Talita Porto 

fabiolagfkz@hotmail.com 

 

RESUMO 

A análise do nível de ansiedade em alunos de Universidades, é de fundamental importância pois 

permite descrever as principais características relacionadas a ocorrência e prevalência de ansiedade 

em estudantes de ensino superior. Assim buscou-se avaliar a incidência e o prevalecimento de 

ansiedade nos estudantes do Centro Universitário do Planalto de Araxá-UNIARAXÁ. Foram aplicados 

no total 35 questionários para os estudantes universitários. A aplicação dos questionários aconteceu 

em salas de aulas dos cursos das áreas de ciências da saúde e engenharias. Os participantes 

responderam ao IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado) e ao Inventário de Ansiedade de Beck. 

Os principais resultados mostraram que do total de questionários aplicados, seis tendem a um 

estado/traço de depressão, 23 a um estado/traço de ansiedade e seis não possuem nenhum desses 

traços. O sexo com maior tendência e maiores registros de sintomas de ansiedade em estudantes foi 

o feminino com um total de 18 amostras contra cinco do sexo masculino. Foram também registrados 

maiores índices de ansiedade/depressão entre os alunos de ciências saúde (Estado t=2,4 - p=0,02; 

Traço t=1,69 p=0,01), do que se comparado a estudantes de engenharias. Sendo assim, estes 

resultados mostram a importância da avaliação da saúde emocional de estudantes universitários. 

 

INTRODUÇÃO 

 A adolescência e o início da vida adulta são períodos marcados por mudanças no corpo e mente dos 

estudantes de ensino médio e universitários que conduzem ao enfrentamento de desafios relacionados 

a novos vínculos, adaptação a um modelo diferente de avaliação e aprendizagem, entre outras 

dificuldades (ALMEIDA e SOARES, 2003). Ao lidar com estes desafios os jovens podem apresentar 

distúrbios de comportamento com alterações psicoemocionais e estados patológicos relacionados 

como transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e depressão (FEITOSA, 2011). Entre os problemas 

a serem enfrentados no ambiente universitário, podem ser registrados o excesso de tarefas 

acadêmicas, dificuldades na aquisição de materiais e livros, a falta de motivação para os estudos, a 

não identificação com a carreira escolhida, além da existência de conflitos com colegas e professores 

(BARDAGI, 2007). Segundo Corchs (2013) a ansiedade é uma reação normal do ser humano diante 

de situações de medo ou apreensão que pode exceder o limite da normalidade e resultar em sofrimento 

e comprometimento funcional do indivíduo. A pessoa com ansiedade tende a superestimar o grau e a 

probabilidade de perigo em uma determinada situação e subestimar sua capacidade de enfrentamento 

da mesma, o que faz com que os sintomas fisiológicos apareçam (KAPLAN, SADOCK & GREBB, 

1997). O Ministério da Saúde aponta como sintoma psicológico para o transtorno de ansiedade a 

experimentação de constante tensão ou nervosismo, problemas de concentração, para dormir e 

sintomas físicos como sensações de dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração, 

respiração ofegante ou falta de ar, tremores nas mãos, entre outros (BRASIL, 2011). Nesse sentido, é 

importante avaliar a ocorrência e a prevalência da ansiedade nos estudantes universitários do 

UNIARAXÁ como forma de compreender a dimensão deste fenômeno em uma amostra populacional 

que vive em ambientes menos estressores no interior do Brasil. E procurar responder a questões como: 

Há diferenças nos níveis de ansiedade dos alunos em diferentes áreas e cursos? Ou sexos? E períodos 

do curso? Diante disso, este trabalho tem por objetivos de determinar a ocorrência e prevalência de 

ansiedade como forma de obter subsídios para compreender melhor o problema e permitir intervenções 

futuras. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal de caráter quantitativo, que apresenta dados sobre o 

perfil epidemiológico com informações sobre prevalência de ansiedade em estudantes do UNIARAXÁ. 

A amostra foi composta por 35 alunos do sexo masculino ou feminino regularmente matriculados nos 

cursos de graduação do UNIARAXÁ. O trabalho foi submetido e aprovado previamente pelo Colegiado 

de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ, Protocolo Nº. Para a coleta de dados foram utilizados os 
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questionários de Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) elaborado por Spielberger (1966) e 

validado por Biaggio, Natalício e Spielberger (1977). Estes medem o Estado como o indivíduo se sente 

em um momento particular no tempo e o Traço revela como ele geralmente se sente (PASINATO et. 

a., 2009). Os questionários compõem-se de 20 afirmações distribuídas em uma escala do tipo Likert 

de 4 a 1, que requer dos sujeitos uma descrição de como geralmente se sentem num determinado 

momento. Todas as respostas são somadas e é obtido um score que varia de 20 a 80 pontos por 

escala. Também foi utilizado o instrumento que Inventário de Ansiedade de Beck, que consiste em 21 

questões, cada uma com quatro respostas, sobre como o indivíduo tem se sentido na última semana, 

sendo expresso em sintomas comuns de ansiedade (como sudoreses e sentimentos de angustia). Os 

alunos foram abordados em sala de aula ou no intervalo e esclarecidos quanto aos termos de realização 

da pesquisa e a conscientização a respeito dos questionários, tendo assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido e respondido aos três questionários. Também foram registrados 

dados do perfil do estudante, como sexo/sexo, idade, período e curso. Os dados foram tabulados em 

planilhas do programa Excel ® e observados quanto aos scores obtidos nos questionários de estado 

(IDATE-E) e traço (IDATE-T) e a média geral das duas escalas forma de médias e proporções 

(prevalência), podendo ser agrupados conforme o score em relação ao período do curso, idade, sexo 

e área do conhecimento em que estão os cursos dos alunos que responderem ao questionário. Para 

fins de comparação dos scores entre os sexos, áreas do conhecimento e períodos do curso, além das 

duas escalas (estado e traço), foi realizado o teste t de Student para dois tratamentos. Todas as 

análises foram desenvolvidas no Programa BioEstat 5.3 (Ayres et al. 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 35 questionários, sendo 26 respondidos por estudantes do sexo feminino e nove do 

sexo masculino. Os cursos pesquisados foram Engenharia Ambiental e Sanitária (11), Enfermagem 

(22) com maior número de alunos entrevistados (62,9%), Estética (1) e Fisioterapia (1). A idade média 

dos entrevistados foi de 24,2 ± 5,6 anos (mínimo de 20 e máximo de 42 anos). A maioria dos 

questionários aplicados foi para estudantes do 5º (25,7%) e 7° (37,1%) períodos (Figura 1). Obteve-se 

uma média de score de 46,1 estado de ansiedade no questionário Estado e 47,0 para Traço. 

 

 
             Figura 1. Relação da quantidade de questionários aplicados por período do curso. 

 

Do total de questionários aplicados, 68,2% tendem a um estado/traço de ansiedade e 31,8% a um 

estado/traço que não apresente este transtorno. O sexo com maior tendência a ansiedade em 

estado/traço foi o feminino, 71,1% das entrevistadas registraram score de estado/traço igual ou maior 

que 42 e 61,1% dos homens. Na média as mulheres da amostra apresentaram tendência a maior 

Estado de ansiedade que os homens (t = 1,59; p=0,06). Nos estudos como o de Brandtner et al. (2009) 

e Andrade et al. (2001) também é apontada a diferença entre sexos, com as mulheres apresentando 

sintomas e transtornos de ansiedade maiores que os homens, o que de acordo com Menezes & 

Nascimento, (2000) é uma característica não só apenas no meio acadêmico, mas também na 

população em geral. Não se têm uma definição conclusa sobre todos fatores que contribuem para a 
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maior suscetibilidade de mulheres em apresentar maior taxas de prevalência de transtornos de 

ansiedade e do humor que homens, podendo estar relacionadas as questões biológicas, psicossociais; 

às diferentes pressões sociais e formas de enfrentamento aos problemas, à detecção precoce de 

alterações na própria saúde e em procurar auxilio profissional (ANDRADE, VIANA, SILVEIRA, 2006). 

Já com relação a não ocorrência do transtorno de ansiedade estado/traço, não houve diferença 

estatística entre os sexos, sendo 28,8% do sexo feminino e 38,9% dos indivíduos do sexo masculino 

(p>0,05). 

Houve maior diferença significativa entre os scores, com maior média de registros de sintomas de 

ansiedade entre os alunos de Ciências Saúde (Estado – t = 2,4; p = 0,02; Traço – t=1,69, p=0,01), do 

que se comparado a estudantes de Engenharia Ambiental, fato também registrado por Ferreira et al. 

(2009), onde registraram maiores níveis de ansiedade em estudantes das áreas biomédicas, em 

comparação com outras áreas, o que de acordo com as autoras, pode estar relacionado com a maior 

carga horaria de estágios em clínicas, sendo uma demanda acadêmica especifica desta área, e que 

pode acarretar ansiedade nos alunos.  

 Em relação a idade dos participantes, não houveram diferenças significativas no estado e traço 

de ansiedade/depressão, isso está relacionado ao fato de que, a ansiedade e a depressão são 

patologias que atingem uma grande parte da população, independentemente da idade da pessoa 

(SOUZA, FONTANA E PINTO, 2005).  

 No que diz respeito ao período dos estudantes, os que tiveram maior registros de sintomas e 

tendência a ansiedade/depressão foram o 5° e o 7° período, sendo pelo fato, de que os mesmos tenham 

sidos os com maior número de questionários aplicados (25,7% e 37,1% respectivamente. 

 Em relação ao questionário de Beck, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os 

scores para os sexos e as áreas de conhecimento, porém na classificação realizada, 22,8% da amostra 

apresentaram níveis moderados ou graves dos transtornos de ansiedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho que ainda está em andamento, já apresenta resultados promissores. Foi possível identificar 

algumas características de estudantes com maior tendência a ansiedade e com riscos de desenvolver 

depressão, sendo elas, estudantes do sexo feminino e dos cursos de Ciências da Saúde, porém são 

resultados preliminares de uma amostra que não podem ser inferidos para a totalidade da população 

universitária. Como houve um número relativamente alto de alunos que apresentam tendências a 

ansiedade, recomenda-se a realização de pesquisas e intervenções no acompanhamento da saúde 

emocional de estudantes universitários. 
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O câncer em fase avançada pode deixar de responder aos tratamentos curativos, desta forma as 

chances de cura terapêutica são minimizadas, acarretando a presença concomitante de sinais e 

sintomas pouco controláveis. Desse modo, o cuidado designado ao paciente oncológico assume a 

forma paliativa, que propicia dignidade e qualidade de vida através do controle e alívio do sofrimento 

que a doença terminal impõe. Este estudo tem como objetivos levantar a prevalência de sinais e 

sintomas identificados em pacientes oncológicos sob cuidados paliativos em uma instituição no 

município de Araxá-MG, segundo a escala Edmonton analisando os cuidados prestados para a 

promoção de conforto e alivio dos sintomas avaliados. A pesquisa ressalta a importância da atuação 

da enfermagem no cenário dos cuidados paliativos. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa 

de caráter descritivo e retrospectivo, que será realizado no setor cuidados paliativos de uma instituição 

hospitalar. Serão utilizados prontuários de pacientes que tiveram internações no setor durante o ano 

de 2018 e a seleção ocorrerá por meio de uma amostra não probabilística de conveniência. Serão 

inclusos os prontuários de pacientes do gênero feminino e masculino com idade igual ou superior a 18 

anos, com diagnóstico de câncer avançado, que contenham a 1ª escala de Edmonton aplicada na 

admissão do paciente no setor. Serão excluídos os prontuários de pacientes ambulatórias e prontuários 

incompletos. A coleta de dados ocorrerá por meio da consulta aos prontuários do setor, e um formulário 

semiestruturado. Os dados serão compilados e apresentados na forma de frequência de respostas 

dadas. Espera-se que pacientes em cuidados paliativos sejam avaliados em relação aos sinais e 

sintomas, e que esses sintomas sejam minimizados com ações paliativas.    
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RESUMO: 

Introdução: O câncer de mama ou carcinoma mamário é o resultado de multiplicações desordenadas 

de determinadas células que se reproduzem em grande velocidade, desencadeando o aparecimento 

de tumores ou neoplasias malignas que podem vir a afetar os tecidos vizinhos e provocar metástases. 

A mastectomia é um dos tratamentos para o câncer de mama mais utilizados. Dentre suas 

complicações ressaltamos o linfedema e a limitação da amplitude de movimento. Objetivo: Avaliar os 

efeitos da drenagem linfática manual associado a bandagem terapêutica e cinesioterapia em pacientes 

mastectomizadas. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental, quantitativo e longitudinal. Foi 

levantado o histórico clínico, avaliação postural dos membros superiores e a goniometria dos membros. 

Após avaliação inicial foi aplicado o questionário Disabilities of Arm Shoulder and Hand (DASH), que é 

utilizado para avaliação da funcionalidade de membros superiores. Será realizada drenagem linfática 

manual, com medição de perimetria antes e após o procedimento uma vez por semana, por três meses. 

Também será realizado exercícios de cinesioterapia com alongamentos passivos e ativos para o ganho 

de amplitude de movimento do ombro e cotovelo uma vez por semana. Resultados Parciais: Foi 

avaliada somente uma paciente, que foi submetida a mastectomia radical com ligeiro quadro de 

linfedema e limitação de amplitude de flexão, extensão e abdução do membro comprometido.Apresenta 

alterações na cintura escapular. Considerações: O trabalho ainda não foi concluído, porém a paciente 

relata melhora do membro acometido pelo linfedema, observando que o braço ficou mais leve sem 

relato de dor após a drenagem linfática. 

Palavras chaves: Dor crônica, linfedema, drenagem linfática manual, bandagem, cinesioterapia. 

 

INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama ou carcinoma mamário é o resultado de multiplicações desordenadas de 

determinadas células que se reproduzem em grande velocidade, desencadeando o aparecimento de 

tumores ou neoplasias malignas que podem vir a afetar os tecidos vizinhos e provocar metástases. 

(SILVA E OGNIBENI, 2010). Para Gusmão et al (2017), a mastectomia é um dos tratamentos para o 

câncer de mama mais utilizados, que, dependendo do grau de acometimento do câncer pode ser radical 

ou conservadora. A cirurgia radical é considerada “mutiladora”, pois está associada com problemas 

psíquicos, interferindo na qualidade de vida das pacientes. Na cirurgia conservadora, alguns estudos 

apresentam a relação da qualidade de vida, principalmente a sexual com a conservação das mamas. 

Marques et al (2015) afirma que dentre as complicações resultantes da mastectomia, o linfedema é a 

mais frequente. É caracterizado pelo acumulo de proteínas no interstício, edema e inflamação crônica, 

que resulta em ineficiência do sistema linfático, diminuindo o transporte da linfa. Nunes (2018) explica 

que a drenagem linfática manual (DLM), é um tipo de massagem corporal que utiliza de manobras 

lentas, rítmicas e suaves na superfície da pele e seguem os caminhos anatômicos linfático do corpo, 

com o objetivo de drenar o excesso de liquido no interstício. A bandagem elástica funcional consiste na 

aplicação de uma fita fina e elástica que traciona a pele, criando maior espaço na área subcutânea e 

estimulando os receptores aferentes e eferentes. Alterações na inervação, que interliga pele, músculos 

e vísceras, podem modificar o funcionamento dos órgãos mais profundos (SILVA et al, 2016). Pereira 

et al (2015) afirmam que devido a mastectomia a paciente pode apresentar dificuldade na amplitude de 

movimento de ombro e cotovelo, fraqueza muscular e bloqueio articular. A cinesioterapia passiva e 

ativa, alongamento e mobilização ativa e passiva pode ser aplicado como forma de tratamento para 

que a paciente recupere a amplitude de movimento (ADM), força, boa postura e para tratar 

complicações como o linfedema.  

 

METODOLOGIA: 

O presente estudo é caracterizado como sendo uma pesquisa experimental, quantitativa e longitudinal. 

A amostra é composta por mulheres que foram submetidas a mastectomia radical ou conservadora. 
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Podem participar do estudo as mulheres que realizaram a cirurgia de mastectomia há pelo menos 1 

ano, responderem de forma completa os questionários aplicados e realizarem o tratamento proposto. 

Dentre os critérios de exclusão serão estabelecidos os seguintes parâmetros: Mulheres que já fizeram 

reconstrução da mama, histórico de outros tipos de câncer ou em processo de radioterapia ou 

quimioterapia. As voluntárias estão sendo convidadas a participar do estudo através de divulgação de 

panfletos e verbalmente, as que propuseram a participar do estudo assinaram termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uniaraxá sobre 

parecer número 2688/02. Os dados coletados são o histórico clínico com as seguintes informações: 

idade, tipo de câncer, tipo de cirurgia realizada, tratamentos complementares, patologias prévias e uso 

de medicação controlada e avaliação postural dos membros superiores. Além disso será realizada 

medição da goniometria dos membros superiores para medição da amplitude de movimento. Em 

seguida é aplicado o questionário Disabilities of Arm Shoulder and Hand (DASH), que é utilizado para 

avaliação da funcionalidade de membros superiores. Questionário esse que contém 30 perguntas sobre 

o estado de saúde da entrevistada, sendo 21 perguntas que informam sobre o grau de dificuldade de 

desempenhar determinada tarefa, 5 sobre a intensidade de alguns sintomas, 4 sobre a interferência da 

patologia nas atividades sociais e ainda dois questionários optativos contendo 4 perguntas cada um 

com perguntas específicas sobre como trabalho, esportes e utilização de instrumentos musicais. O 

questionário tem como referência a semana anterior à aplicação do instrumento e sua pontuação varia 

de 0 a 100, sendo que quanto maior a pontuação alcançada pior a funcionalidade de membro superior 

do indivíduo. Neste estudo, excluímos os módulos opcionais. Os procedimentos adotados são 

realizados duas vezes por semana por um período de três meses, constando de drenagem linfática 

manual uma vez por semana e cinesioterapia associado com aplicação de bandagem uma vez por 

semana. A drenagem linfática manual será realizada após a medição da perimetria, e será realizada 

com a paciente em decúbito dorsal com a região despida, onde a terapeuta faz movimentos circulares 

com as pontas dos dedos na região do sítio linfático da axila contralateral, paraesternal, supraclavicular, 

cotovelo e punho realizando também movimentos de bombeamento no local para a evacuação do 

líquido intersticial, abrindo os gânglios linfáticos, em seguida  realizada manobras de amassamento, 

fricção, alisamento ou pétrissage de forma rítmica, lenta e com pressão suave em todo o membro 

superior afetado, conduzindo até a região axilar de proximal para distal. Ao final da drenagem serão 

realizados os mesmos movimentos circulares e de bombeamento na região do sítio linfático, fechando 

assim a passagem da linfa e não permitindo que o liquido intersticial retorne ao local drenado 

anteriormente. E novamente será realizada a perimetria. Para a aplicação da bandagem elástica será 

realizada a higienização do local com álcool 70% e algodão, com a paciente sentada. A forma de 

aplicação será com um corte em leque e uma tensão de apenas 10% do tamanho da bandagem, fixando 

a âncora nos linfonodos paraesternais e supraclaviculares, e seguindo até a região do punho, no 

sentido dos gânglios linfáticos (KASE, DIAS, LEMOS,2013). Já os exercícios de cinesioterapia com 

alongamentos passivos e ativos para o ganho de amplitude de movimento do ombro e cotovelo. 

Exercícios para ganho de flexão, extensão, rotação interna e externa, abdução e adução de ombro, 

mobilização passiva e ativa, e onde ao final será aplicada a bandagem na região do braço para 

diminuição de linfaedema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Inicialmente começamos com uma voluntária, nas avaliações ela apresentou limitação ao final da 

amplitude de ombro, dificultando suas atividades de vida diária, queixa de dor e pouca alteração. 

Paciente passou pela mastectomia radical do lado direito a 15 anos, fez tratamento através de oito 

sessões de quimioterapia, sem histórico familiar de câncer de mama. No estudo de Rett et al (2013), 

ao ser investigado quais sintomas interferiram na capacidade de realizar atividades mostraram forte 

correlação entre limitação da ADM, linfedema, dor e os escores do DASH. Segundo Tomaz et al (2015), 

o problema no ombro, braço e mão não afetaram as atividades normais com a família, amigos, vizinhos 

ou colegas das pacientes entrevistadas. Nesse estudo percebemos que o que mais limita a paciente 

avaliada são atividades que exigem um esforço maior do ombro como fazer flexão, extensão e abdução. 

Haddad et al (2013), aplicou a avaliação postural, suas pacientes mostraram algumas alterações 

posturais e de movimento do membro superior comuns após a cirurgia, como escapulas, altura e 

alinhamento dos ombros e cabeça. Para Ciesla e Polom, (2010) após a mastectomia a paciente tende 
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a desorganizar a sua biomecânica corporal na tentativa de se reequilibrar, apresentando 

frequentemente contratura na região cervical e cintura escapular, realizando elevação do ombro e 

abdução da escápula homolateral à cirurgia. Em nossa paciente alterações na cintura escapular é a 

mais visível, tendo diferença entre o lado que foi feita a mastectomia e o lado saudável.  

 

CONSIDERAÇOES: 

O trabalho ainda não foi concluído, porém a paciente relata melhora do membro acometido pelo 

linfedema, estando com o braço mais leve sem relato de dor após a drenagem linfática, mostrando que 

é uma técnica que mesmo quando aplicada em pacientes que realizaram a cirurgia há mais tempo. 

 

 *APOIO FINANCEIRO: PROBIC/FCA - 2019-2020 
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Psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem, através do seu corpo em movimento, nas 

relações com seu mundo interno e externo. Portanto, Psicomotricidade é a área que se ocupa do corpo 

em movimento. O corpo é o instrumento mais poderoso que o sujeito tem para expressar 

conhecimentos, ideais, sentimentos e emoções. Aos dez anos, as crianças entram no estágio transitório 

de habilidades motoras, quando passam a combinar e a aplicar as habilidades fundamentais ao 

desempenho de habilidades especializadas, podendo este desempenho serem influenciado por fatores 

extrínsecos e intrínsecos ao indivíduo, como as condições sociais e estados nutricionais. Entretanto, 

para crianças que apresentam dificuldades motoras, o movimento pode se constituir um grande desafio, 

de maneira que determinadas tarefas típicas da infância se tornam bastante difíceis. Portanto, esse 

estudo tem como objetivo avaliar importância da psicomotricidade e integridade aplicada na atividade 

física. Para este estudo esta sendo desenvolvida uma pesquisa quantitativa, longitudinal e descritiva 

realizada com crianças dos gêneros masculino e feminino, com idades entre 8 e 12 anos alunos da 

escola de Aplicação do Uniaraxá. A pesquisa foi previamente aprovada no Comitê de ética nº2817/23. 

Para a avaliação das funções psicomotoras em crianças será realizado um questionário clínico, e em 

seguida o questionário bateria psicomotora (BPM), que avalia habilidades neurofuncionais, onde busca 

caracterizar as potencialidades e as dificuldades da criança, constituindo-se como um instrumento 

identificador da integridade psicomotora e psiconeurológica. Buscamos encontrar evoluções no 

desenvolvimento psicomotor das crianças, com as atividades incluídas na educação física. 

Palavras Chave: Motricidade, desenvolvimento e crianças. 
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RESUMO: 

A psicoterapia on-line se faz como uma opção a prática clínica, não se propondo a ser uma nova 

modalidade de psicoterapia, mas um novo meio de realizá-la. Sua atuação e pautada nos moldes legais 

e vigentes da profissão. De certa forma, esse novo meio de se realizar a psicoterapia, rompe com uma 

psicologia clássica e estritamente fechada. Quebra muitos paradigmas ao adotar uma visão moderna 

e mais submersa nas transformações sociais, porém não menos ética. Apenas se enquadrando as 

necessidades dos indivíduos que estão inseridos nessa nova realidade social. Visto isso, busca-se 

compreender as demandas da psicoterapia on-line na cidade de Araxá-MG, assim como as suas 

limitações e potencialidades. A pesquisa está sendo realizada em primazia através do embasamento 

bibliográfico, pois a regulamentação do tema é recente no cenário nacional, sendo um meio ainda 

pouco utilizado. Será aplicado um questionário aos profissionais atuantes na cidade, para levantar a 

percepção desses profissionais sobre a aplicabilidade deste novo meio de atendimento.  Os resultados 

deste estudo ainda estão sendo analisados. 

Palavras-chave: Psicoterapia; Atendimento On-line; Psicologia e Inovação. 

 

ABSTRACT: 

Online psychotherapy is done as an option to clinical practice, not proposing to be a new modality of 

psychotherapy, but a new way of achieving it. His performance is based on the legal and current 

profession. In a way, this new means of performing psychotherapy breaks with a classical and strictly 

closed psychology. It breaks many paradigms by adopting a modern and submerged vision of social 

transformations, but no less ethical. Only the needs of the individuals who are inserted in this new social 

reality are framed. Thus, we seek to understand the demands of on-line psychotherapy in the city of 

Araxá-MG, as well as its limitations and potentialities. The research is being carried out in primacy 

through the bibliographic base, since the regulation of the subject is recent in the national scenario, 

being a medium still little used. A questionnaire will be applied to professionals working in the city to 

raise the perception of these professionals about the applicability of this new means of service. The 

results of this study are still being analyzed. 

Keywords: Psychotherapy; On-line service; Psychology and Innovation. 

 

INTRODUÇÃO: 

É evidente o poder das transformações tecnológicas, uma vez que elas modificam a configuração social 

vigente e o comportamento das pessoas. “Não há escolha, não há alternativa, senão evoluir, acelerar 

para não ser ultrapassado pela evolução” (LIPOVETSKY, 2004). De acordo com o filósofo Pierre Lévy: 

“estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as 

potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano” (LÉVY, 

2008, p. 11). Dados recentes (Pnad) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE/2018) confirmam essa realidade: no Brasil há 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o 

que corresponde a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. Dessa forma, a delimitação de 

um parâmetro entre necessidade e dependência é um grande desafio, evidenciando a necessidade de 

encontrar formas de utilizar essa tecnologia de forma produtiva. A regulamentação da psicoterapia 

online é recente, ocorreu em novembro/2018. Com isso ampliou-se as possibilidades do psicólogo (a) 

na oferta de seus serviços por meio das tecnologias de informação (TICs), ressaltando a 

obrigatoriedade de manter o respaldo ético, com vinculação ao cadastro individual na plataforma do e-

psi e orientação do profissional junto ao Conselho Regional, o que possibilita eventuais apurações de 

prestações incorretas de serviços, mantendo assim a cientificidade dos métodos utilizados. Essa 

interface entre a Psicologia e a Tecnologia apresenta inúmeras possibilidades, sendo difícil pensar em 

mailto:elen.ribeiro@outlook.com.br
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todas elas (SULER, 2002). Os atuais avanços não parecem apontar para um futuro em que a profissão   

do psicólogo será substituída pelo computador, mas sim para seu uso como ferramenta para otimização 

dos serviços oferecidos (SULER, 2002). Evidencia-se que conhecimento dessas práticas pode auxiliar 

os Psicólogos a utilizar a tecnologia de acordo com as necessidades da profissão, seja na prática 

presencial, seja no desenvolvimento de intervenções on-line. Ao observar outros países constata-se 

um amplo desenvolvimento da área, com uma base de pesquisas de pelo menos 50 anos sobre a 

efetividade do meio. Diante disso percebe-se a psicoterapia on-line como viável e funcional para a 

prática. Em uma revisão da literatura sobre a temática autores concluem que, no geral, as intervenções 

on-line têm se mostrado uma opção menos intensiva que as tradicionais, no entanto mais efetiva 

considerando os termos de custo-benefício, aspecto de grande relevância na sociedade atual. 

Disponibilizando através desse meio tratamentos validados empiricamente para uma ampla variedade 

de problemas psicológicos.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo e está sendo realizado em duas 

etapas. Será contemplada uma pesquisa documental, com recorte temporal compreendido entre o 

período de 2008 até 2018, os quais possuam respaldo científico e uma pesquisa de campo para coleta 

de dados, através de entrevistas estruturadas, com abordagem qualitativa, levantando as percepções, 

intenções e comportamentos dos profissionais da área diante desta nova realidade. Serão selecionados 

de forma randômica e também pelo critério de acessibilidade psicólogos (as) atuantes no mercado de 

trabalho de Araxá-Minas Gerais, credenciados pela Associação de Psicólogos (as) de Araxá (APA).  Os 

quais devem ter o CRP ativo e estar inseridos no mercado a mais de um ano. A pesquisa de campo 

visa analisar a percepção de profissionais de Psicologia, sobre esse novo meio de atendimento, 

considerando o atual contexto e a necessidade de adequação da profissão a atualidade. A coleta de 

dados será conduzida mediante os retornos das entrevistas semiestruturadas (via questionário 

previamente desenvolvido e encaminhado eletronicamente aos profissionais). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No cenário nacional a psicoterapia on-line é um tema recente e, por conseguinte pouco conhecido. 

Visto isto percebe-se uma marginalização desse novo meio de atendimento, questionando sua 

aplicabilidade e eficácia. Esta falta de legitimidade limitou também os estudos sobre o tema. No cenário 

mundial encontra-se vários países que já realizam este tipo de atendimento, na Escócia, por exemplo, 

pacientes retiram a senha para realizar o atendimento psicológico on-line no posto de saúde. Na 

Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, há evidências a favor da terapia on-line, pois são países que 

praticam essa modalidade de forma legalizada há muitos anos. Em um artigo publicado pela Escola de 

Medicina da Universidade de Stanford, CA, EUA, foram apresentados resultados efetivos no tratamento 

de depressão através de atendimento psicológico por meios tecnológicos, ou seja, através da 

psicoterapia on-line. No mencionado estudo, são demonstrados resultados positivos se comparados o 

atendimento on-line com o tradicional, presencial. Há também uma estimativa que, até 2020 cerca de 

50% dos atendimentos relacionados à saúde mental serão conduzidos digitalmente e que a Tele 

Terapia faz parte integral do avanço da Telemedicina. Porém, no Brasil a ciência sobre o tema ainda é 

rasa. Maria Adélia Pieta em sua tese de doutorado em Psicologia na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFGRS) analisou resultados da psicoterapia on-line no país. De acordo com a 

pesquisadora, uma das questões centrais que diferem o atendimento on-line do presencial é o “olho no 

olho” aspecto relevante na prática clínica. Outro ponto levantado por ela foi a frieza do meio, ilustrando 

a situação com a falta de constância nas trocas entre terapeuta e cliente. Com isso no decorrer dos 

estudos observou-se que uma questão central relacionada a temática; como se dava as relações 

terapêuticas nesse novo meio de atendimento? Evidencia-se que a relação terapêutica é caracterizada 

pelo padrão de comunicação que se estabelece entre terapeuta e paciente, na expressão explicita ou 

implícita de sentimento e atitudes entre um e outro (GELSON & CARTER, 1985). De acordo com 

Rogers (1975, 1997), a visão do paciente sobre a relação terapêutica detém uma importância central 

nas possibilidades do progresso terapêutico, ou seja, uma relação singular que demanda ampla 

atenção. A mesma tem sido densamente associada aos resultados do tratamento (HOVARTH, DEL 

RE, FLUCKIGER & SYMONDS, 2011). Pesquisas com base em intervenções psicoterápicas 
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demonstram que o meio de psicoterapia on-line não difere qualitativamente do meio presencial, ou seja, 

não se pode afirmar que o desenvolvimento e a eficácia da psicoterapia serão prejudicados por ser 

realizada através do atendimento on-line. A autora ainda relata que, esse é o primeiro estudo de 

conhecimento público no país, que analisou o processo e levantou a resultados satisfatórios, 

demonstrando que é possível realizar esse meio de atendimento. Assim como, a expansão da prática 

como um serviço de grande importância. Visto isso descreve-se outra questão central das discussões 

apresentadas na revisão literária, o posicionamento do profissional frente a esse novo meio. Relatos 

de uma pesquisa (CAVALCANTE, 2005) realizada com dois grupos de psicólogos, um composto por 

profissionais que realizam os atendimentos pela internet e outros que não o fazem, demonstrou que os 

que não a realizam são contra a prática. No entanto, esses mesmos profissionais verbalizaram a falta 

de conhecimento efetivo do tema, tampouco da legislação pertinente. Aborda-se a necessidade de uma 

formação específica para os profissionais que queiram trabalhar com a prática (SULER, 2002). Diante 

dessa realidade e da crescente utilização do meio, considera-se como oportuno a inclusão da temática 

nos cursos de graduação em psicologia, nas disciplinas de aconselhamento psicológico e psicoterapia 

(ANDERSON, 2009).  

 

CONSIDERAÇÕOES FINAIS: 

O avanço tecnológico proporciona várias adaptações nos meios de se comunicar, trabalhar e prestar 

assistência, e não poderia ser diferente na Psicologia, uma vez que ela está envolvida em todos os 

cenários onde existe ação humana. Diante disto observou-se a necessidade de objetivar a verificação 

de propostas de capacitação e direcionamento em atividades de ensino de futuros psicólogos. 

Compreende-se que esse novo meio de atendimento terapêutico visa a ampliação do atendimento das 

demandas da sociedade atual. Assim como, que esse meio de atendimento é caracterizado através da 

relação entre psicoterapeuta e o paciente, estando em ambientes físicos e ou/ geograficamente 

separados, que se comunicam por meio da internet, conectados de forma síncrona, ou seja, ao mesmo 

tempo, com o uso simultâneo de som e imagem e em sessões contínuas, isto é, pelo menos uma vez 

na semana, assemelhando-se a psicoterapia presencial. Levantou-se que na cidade de Araxá-MG a 

prática desse meio de atendimento é inexplorada e pouco difundida. Ainda é necessário a apuração 

dos desafios e das possibilidades deste novo meio de atendimento, na cidade de Araxá-MG. A fim de 

propor possíveis intervenções para que as necessidades deste novo meio sejam comtempladas, 

estabelecendo padrões que propiciem sua expansão de forma segura. 
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Administrar medicamentos aos pacientes nas instituições de saúde é um processo complexo, com 

várias etapas, contemplando uma série de decisões e ações inter-relacionadas que envolvem uma 

equipe multiprofissional. Inicia-se com a prescrição médica, continua com a provisão do medicamento 

pelo farmacêutico e termina com a sua preparação e administração ao paciente pela equipe de 

enfermagem. Embora não sendo responsáveis pela prescrição dos medicamentos, é fundamental que 

os profissionais de enfermagem conheçam a ação farmacológica, métodos e vias de administração, 

reações colaterais, dose máxima terapêutica, efeitos tóxicos e monitorar as respostas do paciente. 

Quanto maior o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os medicamentos que 

administra, maior será sua capacidade de desenvolver a atividade de administrar medicamentos. No 

entanto, a pratica cotidiana vem apontando para outra realidade, pois nem sempre os profissionais 

possuem conhecimento suficiente para assumir tal responsabilidade. Desta forma, o objetivo deste 

estudo é identificar os principais questionamentos apresentados por técnicos e auxiliares de 

enfermagem aos enfermeiros, durante o preparo e administração de medicamentos em unidades 

hospitalares da cidade de Araxá-MG. Para este estudo está sendo desenvolvida aplicação de 

questionários aos enfermeiros ativos nas unidades de clinica médica, de terapia intensiva e centro 

cirúrgico para verificar os questionamentos mais frequentes nas categorias profissionais, identificar a 

fonte de obtenção das informações fornecida, identificar se há correlação entre os questionamentos e 

o tempo de trabalho e a categoria profissional, realizar uma analise comparativa entre os hospitais e 

identificar se há correlação entre hospitais privados e públicos. 

 

APOIO: PROBIC/FCA 2019/2020 
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RESUMO:  

A Síndrome de Burnout caracteriza-se por esgotamento profissional, perda do interesse pelo trabalho, 

exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização 

pessoal. Esse artigo tem como objetivo central conhecer a susceptibilidade do burnout na saúde 

pública, quanto a sua ocorrência e identificar as causas, sintomas e consequências. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva que recorre à revisão da literatura a fim de indagar 

questões e buscar informações sobre a Síndrome de Burnout. Os resultados apontam para o aumento 

desta ocorrência em alguns grupos. 

Palavras-chave: Síndrome, Burnout, Saúde Pública. 

 

INTRODUÇÃO: 

As mudanças de caráter tecnológico, econômico, sócio cultural e o estilo de vida exigido das pessoas 

na tentativa de acompanhar este processo, bem como a competitividade apontam para novos 

processos de adoecimento. A Síndrome de Burnout vem sendo considerada uma questão de saúde 

pública, visto que sua incidência tem aumentado significativamente nos últimos anos em diversos 

países, inclusive no Brasil, tendo em vista suas implicações na saúde física e mental do trabalhador, 

com evidente comprometimento na qualidade de vida no ambiente afetando várias classes profissionais 

(BARROS et al., 2017). Para alguns estudiosos como Moreira (2009), Santos (2013), Marôco et al. 

(2016) este modelo pode gerar um estado de tensão levando, às vezes, a um quadro de insegurança, 

agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, 

lapso de memória, cefaleias, tonturas, dispneia, distúrbios do sono, depressão, pessimismo, ansiedade, 

baixa autoestima, dificuldade de relacionamento social, dentre outros. Todos estes sintomas podem 

ser caracterizados como definidores de estresse, depressão ou algo de maior dificuldade de diagnóstico 

como, por exemplo, a Síndrome de Burnout. Com a divulgação dos estudos realizados no Brasil com 

profissionais da saúde e em distintas ocupações brasileiras levou o Ministério da Saúde a reconhecer 

a Síndrome de Burnout que integra o rol dos transtornos mentais e de comportamento relacionados ao 

trabalho (CID - 10 Código Internacional de Doenças) e está incluída na 11ª Revisão da Classificação 

Internacional da Doenças (CID-11) como um fenômeno ocupacional, não sendo classificada como uma 

condição de saúde (MOREIRA, 2018). Ainda que tal legalização constitua um grande avanço, 

considera-se necessário mais investimento em pesquisas para melhor diagnosticar a síndrome, 

levando ao seu reconhecimento legal de forma que contribua para os profissionais, estimulando 

atitudes preventivas e combativas de estresse (SILVA et al, 2015) 

O termo Burnout, vem do inglês e significa “queimar até a exaustão”, indicando o gasto de toda energia 

disponível. É uma resposta a um estado prolongado de estresse quando os métodos de enfrentamento 

falharam ou foram insuficientes com o mundo do trabalho (SOUZA, 2016). Sendo assim esse estudo 

tem como objetivo principal abordar a ocorrência da Síndrome de Burnout e sua possível ocorrência 

como questão de Saúde Pública. Para que se possa compreender essa síndrome, se faz necessário 

compreender a natureza e a evolução dos fatores estressores que os trabalhadores são submetidos, 

especialmente em razão da redução de empregos e do crescente risco de desemprego, quando as 

relações de trabalho se tornaram fragilizadas e estressantes. Assim sendo, a escolha do tema será 

importante, pois a pesquisa servirá para esclarecer dúvidas e propiciará a elaboração de propostas de 

ações para a promoção da saúde. 

 

METODOLOGIA: 

O procedimento utilizado para a construção do presente artigo foi a pesquisa bibliográfica mediante o 

estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa que recorre à revisão da literatura a fim de 

indagar questões e buscar informações sobre a Síndrome de Burnout quanto problema de Saúde 

Pública. Para Marconi e Lakatos (2003, p.188), os estudos exploratório-descritivos têm “a tripla 
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finalidade de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato 

ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar conceitos”. A 

metodologia qualitativa se aprofunda no mundo dos significados, enfatizando a subjetividade, a 

flexibilidade no processo de condução da pesquisa. A realização deu-se por busca em base de dados 

nacionais e internacionais, com o objetivo de encontrar o que existe de consenso ou contraditórios no 

assunto. Com esse intuito foi efetuada uma busca das publicações na área da saúde, sendo utilizado 

artigos, dissertações, teses e publicações nas revistas eletrônicas como a Scielo, Rev. Bras. Med. 

Trab., Revista Enfermagem Contemporânea, Cad. Saúde Coletiva, Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, Revista Brasileira de Ciências da Saúde, Revista Cientifica Interdisciplinar, usando com 

palavras de busca, Burnout como questão de Saúde Pública. Para este estudo se levou em 

consideração apenas publicações nessa temática. A seleção dos artigos científicos para nortear essa 

pesquisa e servir como referência se deu da seguinte forma: análise do material pela leitura exploratória 

a fim de conhecer melhor o tema e aprimorar as ideias; leitura seletiva através da qual foram 

selecionados os artigos para a construção desse estudo e leitura analítica dos textos, na qual se aprecia 

e julga as informações, destacando os principais aspectos abordados sobre o tema. Foram incluídos 

todos os artigos indexados nos últimos 10 anos, com delineamento experimental ou observacional e 

excluído os estudos que não atendiam a essa temática em sua delimitação, leitura interpretativa que, 

apoiada na experiência profissional dos pesquisadores, conferiu significado mais amplo aos resultados 

obtidos com a leitura analítica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao realizar-se o levantamento bibliográfico foram encontrados 35 artigos, adotados os critérios de 

inclusão foram utilizados 12 artigos e excluídos os demais por não atenderem a temática. Os resultados 

são apresentados por intermédio da revisão exposta a seguir: A ocorrência das doenças psicossociais 

vem assumindo patamares relevantes na sociedade de modo geral, porém, em algumas profissões se 

despontam de forma mais acentuada. As conjunturas políticas e econômicas são fatores intervenientes 

importantes e os momentos de crises econômicas predispõem os envolvidos em algumas atividades 

laborais a uma maior susceptibilidade. Para Zorzanelli (2016), a Síndrome de Burnout surgiu em 1974, 

como objeto científico, descoberto pelo Herbert Freudenberger que descrevia um quadro de 

esgotamento físico e mental, energias negativas ligadas ao desgaste profissional no trabalho. A 

Síndrome de Burnout vai além do estresse, sendo encarada como uma reação ao estado crônico no 

ambiente de trabalho não alterando em períodos de descanso ou afastamento temporário, por ser um 

excessivo desgaste de energia, indicando um alto nível de tensão e insatisfação no trabalho, as quais 

têm uma relação de atenção direta, contínua e altamente emocional (MOREIRA et al., 2009). De acordo 

com Oliver (2011), o estresse ocupacional está relacionado a situações onde a pessoa percebe um 

grande volume e disputa diária no trabalho, falta de percepção e tolerância do chefe, pressões sofridas 

pelo funcionário, na qual, inadequadamente o ambiente se torna desfavorável a pessoa e ao seu 

exercício, ameaçando as suas necessidades de realização pessoal e profissional. Esses fatores, 

aliados à escassez das condições de trabalho, podem colocá-los em risco para a Síndrome de Burnout. 

O burnout apresenta manifestações físicas (gastrite, cefaleias, mialgias, cólica, aumento das condições 

inflamatórias, diminuição da imunocompetência, agravamento dos fatores de risco cardiovasculares e 

de diabetes tipo 2) e psíquicas (ansiedade, angústia, insônia, disfunção sexual, fadiga crônica, etc.). 

Atualmente, Burnout é definida por uma combinação que forma uma tríade sintomática: exaustão 

emocional (EE), despersonalização (DP) e redução de realização pessoal (RP) (MATA et al, 2016). O 

diagnóstico da Síndrome de Burnout é um processo exagerado e prolongado dos níveis de estresse no 

trabalho. Etiologicamente existem quatro concepções teóricas: clínica, sociopsicológica, 

organizacional, sócio histórica. A mais utilizada nos estudos atuais é a concepção sociopsicológica, na 

qual as características do indivíduo agregadas ao ambiente e ao trabalho caracterizam em três fatores 

relacionados independentemente: os sinais de exaustão emocional (EE), despersonalização (DE), 

decepção e diminuição da realização pessoal (RP), devido a grande e estressante carga tensional. A 

exaustão emocional é o sentimento muito forte de tensão que produz uma sensação de esgotamento, 

de falta de energia e de recursos emocionais necessários para lidar com as rotinas da prática 

profissional e representa o núcleo da síndrome. A despersonalização é a perda de sensibilidade e 

endurecimento afetivo do trabalhador, tornando-se cínico e dissimulado. A diminuição da realização 
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profissional é a sensação de baixa autoestima e baixa eficácia no trabalho que afeta as habilidades 

interpessoais relacionadas à prática profissional, que influi diretamente na forma de atendimento e 

contato com os usuários, bem como com a organização de trabalho (SANTOS, 2013). Pelos estudos 

realizados até o momento a Síndrome de Burnout é uma doença caracterizada como estado crônico 

no ambiente de trabalho com alto nível de tensão e desgaste de energia, desta forma ações neste 

ambiente são essenciais para a promoção da saúde. O grande problema é que o Brasil encontra-se 

num cenário de crise, em que se nota um crescimento da instabilidade social e econômica, além de 

uma precariedade das relações de produção e mudanças nos hábitos e estilos de vida dos 

trabalhadores, tem havido um aumento de sintomas como cansaço a todo o momento, enxaqueca, 

fraqueza, náuseas, falta de atenção e concentração, isolamento e ceticismo. Já em 2017, os índices já 

eram preocupantes, cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a 

síndrome de burnout, segundo estimativa da International Stress Management Association no Brasil 

(Isma-BR), onde um a cada três habitantes (mais de 20 milhões de pessoas) enfrenta o problema. É 

um problema mundial, que aumenta a cada ano e causa danos à saúde e à economia. No Brasil, a falta 

de produtividade causada pela exaustão gera prejuízo de 3,5% ao PIB (Produto Interno Bruto), 

conforme cálculos feitos pela Isma em 2016 (SÁ, 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES: 

A síndrome de burnout é uma doença caracterizada como estado crônico no ambiente de trabalho com 

alto nível de tensão e desgaste de energia, desta forma ações neste ambiente são essenciais para a 

promoção da saúde. Durante as buscas científicas pode se perceber a relevância e amplitude com que 

se tem discutido o tema na área acadêmico-científica e como vários fatores têm sido revelados por 

meio de pesquisas no contexto interpessoal. A relação saúde-adoecimento vivenciada 

incessantemente pelo ser humano no percurso da vida constitui-se um fenômeno complexo e dinâmico 

que expressa a interação de múltiplos processos, dentre os quais o trabalho é um dos determinantes. 

Com à semelhança de sintomas, o burnout pode ser facilmente confundida com outros transtornos 

mentais, como a depressão, ficando em evidência a importância de se estabelecer um adequado 

diagnóstico diferencial. Contudo, aponta-se a necessidade de esclarecer ao trabalhador sobre os 

sintomas e efeitos da síndrome de burnout. Tal medida deve voltar-se para a prevenção e reabilitação 

evitando a associação com as comorbidades. A realização deste estudo foi de grande relevância aos 

autores, pois possibilitou aos mesmos aumentarem conhecimentos na temática e se inteirarem da 

saúde e risco ocupacional, sendo assim imprescindível propor ações de intervenções neste processo 

como forma de prevenção.  
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A Sociedade Internacional de Continência define Incontinência Urinária (IU) como a queixa de qualquer 

perda involuntária de urina. É classificada em três tipos principais: esforço quando ocorre perda de 

urina durante algum esforço que aumente a pressão intra-abdominal, como tosse, espirro ou exercícios 

físicos; de urgência, caracterizada pela perda de urina acompanhada por forte sensação de urgência 

para urinar; e mista, quando há queixa de perda associada à urgência e também a esforços. A IU em 

homens está relacionada ao tratamento do câncer de próstata e acontece após cirurgias radicais na 

qual ocorre lesão esfincteriana, entretanto alterações como a hiperatividade do detrusor, a baixa 

complacência vesical e a obstrução infravesical podem ser responsáveis isoladamente ou em 

associação com a lesão esfincteriana. A IU tem impacto negativo na qualidade de vida do homem e 

deve ser sempre tratada e nunca negligenciada. Desta forma o objetivo desse estudo é identificar os 

efeitos da fisioterapia em pacientes da Clínica Escola do Uniaraxá com quadro de IU que realizaram 

prostatectomia. Para esse estudo está sendo desenvolvida uma pesquisa longitudinal, quantitativo e 

experimental realizada com pacientes portadores de incotinência urinária que realizam tratamento na 

Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá, no setor de urologia. A 

pesquisa foi previamente aprovada pelo CEP sob N°2874/30. Para avaliações serão apresentados o 

histórico clinico dos participantes e aplicado os questionários King's Health Questionnaire (KHQ) que 

avalia o impacto da incontinência urinária em pacientes com incontinência urinária, e o International 

Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) que avalia a qualidade de vida do 

paciente com incontinência urinária. Após dez sessões os pacientes serão reavaliados, através do KHQ 

e ICIQ-SF. Esperamos com esse estudo conhecer um pouco mais sobre o impacto da fisioterapia na 

qualidade vida de homens com IU. 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS EXATAS E 

DA TERRA 
 

 

 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

147 

UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PARA AUXILIAR NA ANÁLISE DA EVASÃO E RENDIMENTO ACADÊMICO 

Felipe Pereira Borges, Robinson Crusoé da Cruz, Renato Correa Juliano 

Curso de Sistemas de Informação – UNIARAXÁ – Araxá-MG 
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Evitar a evasão é um dos principais problemas enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior. Por 

outro lado, analisar o perfil do aluno e seu rendimento acadêmico pode ser considerado um dos 

métodos que pode contribuir com análise da evasão.Com base neste contexto, este projeto envolve a 

aplicação de técnicas de mineração e análise exploratória dos dados acadêmicos dos alunos de uma 

Instituição de Ensino sem fins lucrativos, com objetivo de auxiliar na análise da evasão e do rendimento 

acadêmico. Foram analisados dados acadêmicos de nove semestres, por meio da aplicação de 

técnicas de mineração de dados e análise exploratória. Os resultados parciais da pesquisa 

proporcionaram fatores importantes para auxiliar na identificação do perfil do aluno e, como 

consequência, na análise da evasão e do rendimento acadêmico. 

 

Palavras-chave: Evasão. Mineração de Dados. Ensino Superior. Análise Exploratória. 

 

INTRODUÇÃO 

A evasão do ensino superior é um assunto amplamente discutido pelas IES (Instituições de Ensino 

Superior) que tentam definir estratégias para diminuir este problema (DAVOK, 2016). A principal razão 

do abandono do ensino superior citada pelas Instituições de Ensino descreve que a evasão ocorre 

devido a problemas financeiros, pois os alunos não conseguem pagar as mensalidades ou se manter 

sem trabalhar durante o período da graduação. Contudo, essa condição financeira não é justificada por 

si só, pois o abandono dos cursos também acontece nas Instituições Públicas, tendo como alguns dos 

motivos a dificuldade de se adaptar ao horário de estudo e o trabalho, e principalmente pelo fato do 

aluno não conseguir acompanhar o ritmo de aprendizado proposto pela Instituição e pelo professor 

(LOBO, 2012). Em 2010, o MEC (Ministério da Educação) iniciou um levantamento de dados 

acompanhando estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, por quatro anos. Eram alvos 

desses dados qualquer estudante do ensino superior que permaneceu no mesmo curso de ingresso de 

2010 até o ano de 2014. Em 2014, concluiu-se que 49% dos alunos que começaram no ensino superior 

em 2010 abandonaram seus cursos, e o desempenho acadêmico está entre os principais motivos que 

levaram os alunos a abandonarem o curso (MEC, 2019). Nos últimos anos, várias pesquisas foram 

propostas para tentar auxiliar na identificação dos motivos da evasão do Ensino Superior. Em grande 

parte dessas pesquisas, foram aplicadas técnicas de mineração de dados e classificação com análise 

histórica dos dados dos alunos, a fim de tentar identificar fatores que possam contribuir com análise do 

perfil dos alunos. Baseado no contexto e com base nas lacunas encontradas nas pesquisas analisas, 

este projeto propõe um estudo com base na análise exploratória dos dados acadêmicos de uma 

instituição de ensino privada, sem fins lucrativos, de cursos presenciais, realizados no período noturno, 

com objetivo de fornecer uma estrutura para auxiliar a Instituição de Ensino. Nesta fase foram 

analisados os dados acadêmicos de nove semestres dos alunos da Instituição de Ensino Superior que 

serviu como base para este estudo. 

 

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PROJETO 

A metodologia pode ser entendida como uma disciplina que se traduz em estudar, compreender e 

avaliar as várias ferramentas disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. Em níveis 

mais aplicados, a metodologia examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa, o que torna 

possível coletas e processamentos de informações, a fim de resolver problemas e/ou questões de 

investigação (PRODANOV, 2013). A estrutura desse projeto foi dividida em algumas fases e com 

aplicação de alguns métodos. Inicialmente, alguns trabalhos correlatos foram analisados para auxiliar 

na estrutura desse projeto, baseando-se principalmente na utilização de palavras-chave como ‘evasão’, 

‘ensino superior’ e ‘análise de dados’. O trabalho apresentado em (DA SILVA,2012), coletou dados de 

8 cursos da Universidade Federal do Pernambuco entre os anos de 1998 e 2018. Uma amostra de 

11.036 estudantes e 415.327 resultados da performance dos estudantes foi analisada. Foi aplicado um 
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método de regressão e outras técnicas com objetivo de produzir um modelo para predição e auxílio na 

análise da evasão dos cursos analisados. No trabalho proposto em (MANHÃES,2012), foi utilizado o 

modelo Naive Bayes para visualizar os fatores que distinguem os alunos que tiveram sucesso ou 

fracasso em seus cursos. Foram coletados dados referentes ao período de 2003 a 2014 de 155 cursos 

de graduação de 28 unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sete algoritmos de 

classificação foram comparados antes da escolha do Naive Bayes. No projeto de (RABELO, 2019) foi 

realizada uma revisão sistemática dos motivos que levam a evasão no aluno e sobre as técnicas de 

mineração de dados mais utilizadas para auxiliar na prevenção da evasão dos cursos a distância (EaD). 

Apesar do estudo estar relacionado com EaD, e seja diferente da proposta deste trabalho, seus 

resultados serviram para auxiliar na análise de futuras implementações de predição de dados 

relacionados com este projeto. Na pesquisa de (LANES, 2018), foi realizada uma coleta dos dados da 

FURG (Universidade Federal do Rio Grande). Durante o estudo, o algoritmo J48 foi utilizado. O estudo 

foi proposto com análise dos alunos que tinham no mínimo um ano de curso e com dados demográficos 

e acadêmicos. De acordo com o resultado do estudo, foi possível um acurácia de 90,70% na 

classificação do grupo de risco de evasão. Ao comparar os trabalhos apresentados nesta Seção com 

trabalho proposto neste artigo, nota-se a busca por modelos para auxiliar a analisar os motivos da 

evasão do ensino superior. Entretanto, neste projeto foi realizado uma análise com âmbito mais 

exploratório com objetivo de tentar identificar indícios e lacunas que possam auxiliar a Instituição na 

melhoria da qualidade do Ensino e na estruturação de estratégias para combater a evasão. O resultado 

da pesquisa de trabalhos correlatos, foi importante para definir os caminhos dessa pesquisa. Na 

segunda parte do projeto, foi realizada uma análise sobre os métodos e técnicas que seriam adotados. 

Essa fase auxiliou na definição da mineração de dados (Data Mining) como método de extração e 

preparação dos dados. Este método pode ser definido como um processo automático ou 

semiautomático de explorar analiticamente grandes bases de dados, com a finalidade de descobrir 

padrões relevantes que ocorrem nos dados e que possam ser importantes para uma possível geração 

de conhecimento (DA SILVA, 2016). Dentro desta fase, foram aplicadas técnicas de mineração de 

dados, e um total de 39 atributos foram coletados, por exemplo, nota do aluno, carga horária da 

disciplina, porcentagem de falta, situação da disciplina, entre outros dados. Além disso, os dados 

coletados referem-se a 9 semestres letivos, entre o segundo semestre de 2013 e segundo semestre 

de 2018. Por fim, foi realizada uma análise exploratória, que significa resumir e organizar dados 

coletados de diversas formas: tabelas, gráficos, medidas numéricas, entre outros, e, a partir do resumo 

e da organização desses dados, procurar padrões nas observações, ou seja, realizar a interpretação 

desses dados (SEWARD,2014). A seguir são apresentados alguns resultados desta análise 

exploratória, entretanto, todos os resultados foram disponibilizados na integra para Instituição de 

Ensino, por meio de um dashboard desenvolvido na ferramenta PowerBI4. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como já descrito, os resultados apresentados representam apenas uma parte das possíveis análises 

que podem ser realizadas com o resultado dessa pesquisa. O Gráfico representado pela Figura 1 

mostra o índice de reprovação de acordo com a escola onde o aluno cursou o Ensino Médio. Foram 

selecionadas as escolas com maior quantidade de alunos na instituição. Este resultado pode ser 

utilizado para definir quais alunos necessitam de aulas de nivelamento. Note que os nomes das escolas 

foram alterados, isto está relacionado a fatores éticos que foram definidos pela Instituição de Ensino 

que serviu como base para este estudo. 

 

 

4 https://powerbi.microsoft.com/pt-br 
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Figura 2 - Resultado por Escola de origem de ensino médio 

O Gráfico da Figura 2 representa o resultado dos alunos de acordo com tipo da Instituição de Ensino 

Médio. Nota-se que alunos que cursaram as escolas federais possuem menor índice de reprovação. 

Ao analisar somente disciplinas ligadas a área da matemática, a reprovação por nota das escolas 

estaduais é de aproximadamente de 25,23% enquanto nas escolas federais aumenta apenas para 

5,98%.  

 
Figura 3 - Resultado por tipo de instituição de ensino 

O Gráfico da Figura 3 representa uma análise em relação aos resultados da idade dos alunos ao cursar 

as disciplinas. O resultado mostra que não existem grandes diferenças de reprovação por idade ao 

comparar a idades dos alunos. Com este resultado, conclui-se que a idade não é um fato a ser 

considerado isoladamente 

 

 
Figura 4 - Resultado por idade e Situação da Disciuplina 

A Tabela 1 mostra o resultado da correlação entre os principais valores que compõe os resultados 

acadêmicos do aluno. Nota-se que existe uma correlação média em relação a nota do primeiro bimestre 

e segundo bimestre, isto indica que, se o aluno obtiver uma nota alta no primeiro bimestre, a tendência 

é continuar no segundo. Entre a nota da ACQG (Avaliação de Controle de Qualidade da Instituição) e 

a nota do primeiro bimestre, existe um resultado importante, pois a ACQG é aplica após o primeiro 

bimestre, isto indica que a performance do aluno no primeiro bimestre pode interferir no resultado da 
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ACQG. Se analisar a correlação de porcentagem de Falta com os resultados do Primeiro e Segundo 

Bimestres, nota-se que existe uma correlação média negativa, isto indica que quanto maior a 

quantidade de faltas, menor a nota do aluno. Todas as correlações apresentadas possuem significância 

estatística menor ou igual a 5%. 

 

 
Tabela 1 -Amostra de correlação de resultados 

O Gráfico da Figura 4 representa os motivos da desistência dos alunos durante o período analisado. 

Este foi um dos resultados que motivaram a proposta de uma nova coleta de dados que está em fase 

de implantação pela Instituição de Ensino, pois é notório que os principais motivos de desistência do 

aluno estão ligados a fatores externos (extraclasse). Entretanto, devido ao escopo deste resumo 

expandido, a proposta de coleta de dados não será apresentada. 

 

 
Figura 5 - Análise por tipo de desistência 

Durante a análise foram detectadas algumas interferências que podem influenciar nos resultados dessa 

pesquisa. Por exemplo, a porcentagem de falta do aluno pode ser influenciada pela execução desta 

atividade pelo professor.  

 

CONCLUSÃO 

Neste projeto foi apresentado parte dos resultados de uma pesquisa exploratória do perfil dos alunos 

do ensino superior de uma Instituição sem fins lucrativos. Atualmente, os resultados estão disponíveis 

para a Instituição, por meio de um dashboard. Os resultados indicam que a análise exploratória pode 

auxiliar no estudo do perfil do aluno e como auxílio na análise da evasão. Por outro lado, com os 

resultados desta pesquisa e com a análise das pesquisas correlatas, foi visível a necessidade de 

melhorar a coleta de dados, pois o perfil do aluno é a junção entre dados acadêmicos e dados 

extraclasse. Entretanto, a proposta de uma nova coleta de dados não foi apresentada neste documento. 

Por fim, vale ressaltar que, diante das evidências de que o desempenho acadêmico impacta 

diretamente na evasão, os dados coletados no presente trabalho fornecem métricas para a tomada de 

decisão por parte da equipe gestora, possibilitando criar estratégias para a redução do índice de 

evasão. 
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As políticas públicas de combate ao racismo e as ações afirmativas no Brasil, nas últimas décadas 

representaram mais que uma resposta às demandas históricas dos movimentos sociais dos negros e 

indígenas. Trata-se do reconhecimento da identidade e protagonismo desses grupos étnico-raciais na 

construção da nação brasileira. Nesse contexto, as Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 que alteraram 

a Lei nº 9.394/96, estabeleceram a obrigatoriedade do estudo da “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena” nos currículos escolares. Esta investigação, inserida no Projeto “Observatório do Ensino de 

História e Geografia”, financiado pela FAPEMIG, objetiva analisar como os cursos de licenciaturas em 

História, abordam a temática no processo de formação. Assim, a pesquisa se justifica por focalizar o 

debate sobre os currículos dos cursos de Licenciatura em História. O referencial teórico apoia-se nos 

estudos sobre relações étnico-raciais (Fernandes,1978; Munanga,2005; Silva e Grupioni,1995), 

formação docente (Gatti e Barreto, 2009; Gatti 2019; Veiga 2009), e ensino de História 

(Guimarães,2012, Cerezer,2015; Silva,2011). A metodologia insere-se no campo da abordagem 

qualitativa, por meio da análise documental e bibliográfica, (Le Goff,1984; Cellard, 2012; Lima e 

Miotto,2007). Serão analisados documentos públicos, como: LDB 9394/96, DCN,2004; Diretrizes 

CNE/2001, DCN,2002, 2015) e os PPC. Na plataforma E-MEC foram localizados 624 cursos ativos de 

Licenciatura em História em 2019, presencial e a distância, em IES públicas e privadas no Brasil, dos 

quais 88 estão em MG. Para o estudo foram delimitados 17 cursos presenciais ofertados por IES em 

MG. Encontra-se em elaboração um quadro comparativo e analítico sobre os cursos, considerando as 

categorias (Gatti e Barreto, 2009): carga horária, objetivos, o perfil do egresso, os princípios formativos, 

e os componentes curriculares pertinentes ao estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. 

Espera-se contribuir e ampliar as reflexões sobre os currículos e a formação docente em uma 

perspectiva multicultural.  

 

*APOIO: QUALIUFU e FAPEMIG  
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A INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO NO EQUILÍBRIO E MOTRICIDADE GLOBAL DE CRIANÇAS COM 

IDADE ENTRE 7 E 10 ANOS 

* Iandra Vaz Rezende, Prof. Me. Anselmo Alves de Oliveira. 

Curso de Educação Física, Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. 

Araxá-MG. iandravrezende@hotmail.com 

 

RESUMO: Atividades realizadas em meio aquático (ex: aulas de natação) podem ser uma ferramenta 

para potencializar o desenvolvimento motor e habilidades relacionadas ao meio aquáticos em crianças. 

No entanto, a magnitude das adaptações promovidas por estas atividades são determinadas pelas 

abordagens metodológicas utilizadas nas aulas, que implicam diretamente na característica do estímulo 

apresentado. Neste sentido, estabelecer uma proposta metodológica fundamentada na 

psicomotricidade com auxílio do componente lúdico e técnico pode favorecer a exploração de novos 

movimentos. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar se aulas de natação, realizadas a 

partir de uma metodologia lúdico-técnico-psicomotora, poderia melhorar aspectos relativos ao 

desenvolvimento motor e ao aprendizado das habilidades motoras em meio aquático, em crianças entre 

7 e 10 anos de idade. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo CEP do Centro Universitário 

do Planalto de Araxá sob protocolo nº2730/16.  Para a consecução da pesquisa foram recrutadas 20 

crianças, sendo 10 crianças no grupo intervenção, que praticaram durante 8 semanas aulas de natação 

com uma metodologia lúdico-técnico-psicomotora, e 10 crianças que não participaram da intervenção 

(grupo controle). No início e ao final das 8 semanas foram aplicados testes motores (Escala de 

Desenvolvimento Motor) e de habilidades relacionadas ao meio aquático. Os resultados indicaram que 

somente o grupo intervenção melhorou o componente motricidade global e as habilidades motoras 

aquáticas. Desta feita, pode-se concluir que aulas de natação, realizadas com uma metodologia lúdico-

técnico-psicomotora, potencializa aspectos relativos ao desenvolvimento motor e habilidades motoras 

aquáticas em crianças entre 7 e 10 anos de idade. 

Palavras chave: Desenvolvimento motor; Habilidades aquáticas; Lúdico-técnico-psicomotor. 

 

INTRODUÇÃO: Atividades realizadas em meio aquático (ex: aulas de natação) podem ser uma 

ferramenta para potencializar o desenvolvimento motor e habilidades relacionadas ao meio aquáticos 

em crianças. Para Damasceno (1997) a metodologia da natação, deve proporcionar a relação entre o 

prazer, o desenvolvimento e a técnica, oferecendo meios para que seus praticantes possam trabalhar 

aspectos motores, sociais e cognitivos, principalmente, se o trabalho for realizado com crianças. Neste 

sentido, estabelecer uma proposta metodológica, fundamentada na psicomotricidade com auxílio do 

componente lúdico e técnico poderia favorecer a exploração de novos movimentos, além de beneficiar 

a motivação e o prazer da criança em participar das aulas de natação. Corroborando com esta 

premissa, o estudo de Faccio e Arroyo (2013), apontou que aulas de natação realizadas a partir de 

uma metodologia lúdico-psicomotora promoveram melhores resultados relacionados ao 

desenvolvimento motor e às habilidades aquáticas quando comparadas a outras metodologias, em 

crianças de 4 a 7 anos (fase motora fundamental). No entanto, a exclusão de elementos técnicos, 

relacionados ao aprendizado dos nados, pode desestimular alunos em relação à prática da natação. 

Além disso, ainda não se sabe se uma metodologia lúdico-técnico-psicomotora seria eficiente para 

promover adaptações motoras e relacionadas às habilidades aquáticas em crianças de 7 a 10 anos de 

idade (estágio transitório da fase motora especializada).  Desta forma, o objetivo do presente estudo 

foi avaliar se, aulas de natação, realizadas a partir de uma metodologia lúdico-técnico-psicomotora, 

poderia melhorar aspectos relativos ao desenvolvimento motor e ao aprendizado das habilidades 

motoras em meio aquático, em crianças entre 7 e 10 anos de idade.  

 

METODOLOGIA 

Tipo de estudo e amostra 

O presente estudo configura-se como um estudo exploratório e controlado com abordagem quantitativa. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo CEP do Centro Universitário do Planalto de Araxá 

sob protocolo nº2730/16. A amostra do presente estudo foi composta por crianças de 7 a 10 anos de 

idade participantes do Projeto “Natação nas escolas”. Para seleção da amostra foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão:  
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crianças na faixa etária de 7 a 10 anos de idade regularmente matriculados e 

encaminhadas ao projeto pelos coordenadores e diretores de uma escola municipal da cidade de 

Araxá-MG; crianças que não sabiam nadar.  

Delineamento 

Após a adoção dos cuidados éticos e encaminhamento dos alunos para o grupo intervenção, foram 

selecionados alunos da referida escola com a mesma idade cronológica e nível de ensino (grupo 

controle). Posteriormente, foram realizadas avaliações antropométricas, da aptidão motora e 

habilidades motoras aquáticas (momento pré-intervenção). A intervenção se deu em uma academia de 

natação da cidade de Araxá-MG ao longo de 8 semanas, com frequência de duas sessões semanais, 

realizadas às terças e quintas-feiras (45 minutos/sessão). Findado o período de intervenção, as 

avaliações foram repetidas. Todas as avaliações e aulas de natação foram supervisionadas por um 

profissional de Educação Física habilitado. Para viabilidade do estudo, as avaliações de habilidades 

aquáticas foram realizadas somente com o grupo intervenção. 

Avaliação antropométrica 

Para mensuração da massa corporal foi utilizada balança antropométrica tipo Balança Filizola 150 

divisão de 100 gramas e capacidade máxima de 300 kg, com o indivíduo descalço com o mínimo de 

roupa. A estatura foi mensurada por um estadiômetro acoplado à balança com precisão de 0,5 cm. 

Após, foi calculado o índice de massa corporal (IMC = massa corporal (kg) / estatura² (m²)) 

(QUEIROGA, 2005). 

Avaliação psicomotora 

Para mensuração da aptidão motora foram utilizados parâmetros específicos da bateria de avaliação 

psicomotora de Rosa Neto (Escala de Desenvolvimento Motor - EDM). Os parâmetros da EDM 

selecionados permitiram avaliar a coordenação global e o equilíbrio por meio de provas específicas 

seguindo todas as orientações propostas por Rosa Neto, 2002. Os testes foram aplicados em uma sala 

de aula ampla e vazia, cedida pela escola. A partir desta avaliação, foi possível inferir qual a idade 

motora a criança se encontrava. A idade motora foi classificada de acordo com a habilidade avaliada, 

desse modo considerou-se que: a idade motora 1 (IM1) foi aquela determinada pelo teste de 

motricidade global; a idade motora 2(IM2) foi aquela determinada pelo teste de equilíbrio. De posse 

destes dados foi possível calcular o quociente motor (QM) para cada uma destas habilidades 

(motricidade global e equilíbrio) a partir de equações estabelecidas por Rosa Neto, 2002.  

Avaliação de habilidades motoras relacionadas ao meio líquido 

Como proposto por Faccio e Arroyo, 2013, foram testadas as habilidades aquáticas básicas para a 

adaptação ao meio aquático e aprendizagem da natação a partir da avaliação das seguintes habilidades 

aquáticas: bloqueio e respiração, flutuação, deslizes, sobrevivência, deslocamentos, saltos e 

mergulhos. Dentro de cada uma das habilidades, foram avaliados indicadores aos quais o avaliador 

atribui a seguinte pontuação: 0 – não realiza; 1 – realiza com insegurança; 2 – realiza com segurança. 

Para a quantificação de cada uma das habilidades aquáticas foi realizado a soma dos indicadores de 

cada habilidade.  

Aulas de natação – aplicação da metodologia lúdico- técnico- psicomotora 

As atividades lúdicas-psicomotoras foram compostas por jogos e brincadeira. Optou- se por 

brincadeiras cantadas, os jogos cooperativos, histórias e aventuras desafiadoras em meio aquático 

com materiais coloridos e com diferentes formas e texturas. Os aspectos técnicos abordados durante 

as aulas enfatizaram braçadas unilaterais, respirações laterais e propulsão de pernada, movimentos 

facilitadores do nado crawl e costas.  

Todas as aulas foram ministradas com dez primeiros minutos direcionados ao aquecimento (parte 1- 

Lúdico-psicomotora). No segundo momento (parte 2- Técnica), foram desenvolvidas atividades de 

ensino do nado crawl, costas e saltos. No terceiro momento (parte 3- Lúdico-psicomotora), com duração 

de dez minutos, foram realizadas atividades que acalmassem os alunos como: jogos da memória, 

dominó e caça ao tesouro dentre outras brincadeiras. 

Análise dos dados 

Todos os dados estão apresentados como média e desvio-padrão da média. A normalidade dos dados 

foi atestada por Teste de D’agostino Pearson. As comparações entre os grupos para as variáveis 

antropométricas, idade (motora e cronológica) e delta de quocientes motores foram calculadas por 

Teste t student para amostras independentes. Os deltas de quocientes motores 1 (motricidade global) 
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e 2 (equilíbrio) foram calculados para cada grupo subtraindo-se os valores de quociente motor pós-

intervenção dos valores pré-intervenção. A comparação entre os momentos pré e pós-intervenção para 

cada uma das habilidades motoras aquáticas no grupo intervenção foi calculada utilizando-se Teste t 

pareado. Para todas as análises realizadas, diferenças estatísticas foram consideradas quando p ≤ 

0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados de caracterização da amostra (Tabela 1) certificam que os 

grupos apresentavam a mesma idade. Observou-se diferença estatística entre os grupos para as 

variáveis peso e altura e uma consequente tendência para o IMC. No entanto, não se observou 

correlação entre estas variáveis e os quocientes motores 1 - motricidade global (p=0,36; p=0,19; 

p=0,98, para peso, altura e IMC, respectivamente) e 2 - equilíbrio (p=0,37; p=0,86; p=0,37, para peso, 

altura e IMC, respectivamente), demonstrando que, as variáveis antropométricas estudadas não 

influenciaram no desempenho motor das crianças. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Variável Grupo controle 

(n=10) 

Grupo intervenção 

(n=10) 

Valor de p 

Idade cronológica (anos) 8,8+/-0,9 8,8+/-1,1 0,54 

Idade cronológica (meses) 110,9+/-11,8 112,1+/-13,4 0,71 

Peso (kg) 27,3+/-2,8 33,7+/-6,7 0,02 

Altura (m) 1,3+/-0,05 1,37+/-0,09 0,04 

IMC (kg/m2) 16,2+/-1,1 17,8+/-2,2 0,07 

Kg – quilogramas; m – metros; IMC – Índice de Massa Corporal  

 

A análise dos indicadores de habilidades motoras em meio aquático (Tabela 2) indicou que os escores 

de todos os indicadores avaliados aumentaram significativamente no grupo intervenção após 8 

semanas de treinamento de natação a partir de uma proposta lúdico-técnico-psicomotora. 

Corroborando com nossos achados, o estudo de Faccio e Arroyo (2013) avaliou crianças na faixa etária 

de 4 a 7 anos submetidas a aulas de natação baseadas em uma metodologia lúdico-psicomotora e 

obteve resultados positivos no aprendizado das habilidades motoras em meio aquático. 

 

Tabela 2 - Análise das habilidades motoras em meio aquático no grupo Intervenção. 

Variável Pré-intervenção 

(n=10) 

Pós-intervenção 

(n=10) 

Valor de p 

Bloqueio e respiração  6,1+/-3,9 9,2+/-1,3 0,01 

Flutuação 4,9+/-4,9 8,1+/-0,7 0,05 

Deslizes 3,9+/-3,2 5,8+/-0,6 0,01 

Sobrevivência 5,6+/-1,8 7,6+/-0,7 0,00 

Deslocamentos 4,3+/-2,5 16+/-2,5 0,00 

Saltos e mergulhos 10,8+/-3,3 13,5+/-0,7 0,02 

 

A comparação dos deltas de quocientes motores relacionados à motricidade global (Figura 1-A) entre 

os grupos, indicou que, enquanto o grupo intervenção melhorou em média 14,2 pontos (diferença entre 

os valores pós e pré-intervenção), o grupo controle reduziu em média 2,2 pontos entre os momentos. 

A motricidade global é um elemento motor que exerce influência sobre diversas funções motoras. 

Outros estudos realizados com praticantes de natação em crianças com faixas etária de 3 a 5 anos 

também indicaram resultados superiores de motricidade global em relação a crianças não praticantes 

da modalidade (SILVA; LAMP, 2015; SOUZA et al. 2018). No entanto, os dados do presente estudo 

são inéditos no que se refere à faixa etária de 7 a 10 anos (fase motora de transição) e, sobretudo, ao 

indicar elementos metodológicos de intervenção (lúdicos-técnicos-psicomotores). 

No que se refere ao equilíbrio, não foram observadas diferenças entre os deltas de quocientes motores 

relacionados ao equilíbrio (Figura 1-B). Diferentemente dos nossos achados, Faccio e Arroyo (2013) 

encontraram que uma intervenção de 16 semanas de natação aplicada em crianças de 4 a 7 anos 

melhorou a idade motora relacionada ao equilíbrio. Assim, pressupõe-se que o período de intervenção 
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utilizado em nosso estudo, possa ter sido insuficiente para promover adaptações relacionadas ao 

equilíbrio. Desta forma, compreende-se que embora aulas de natação possam melhorar o equilíbrio, 

esta variável é menos sensível ao treinamento e requer intervenções com períodos maiores que 8 

semanas. No entanto, estudos outros são necessários para confirmar esta hipótese.  

 

Figura 1: Delta dos quocientes motores 1 (motricidade global) e 2 (equilíbrio) 

 

CONCLUSÃO: A partir do anteriormente exposto, conclui-se que 8 semanas de atividades de natação, 

realizadas a partir de uma metodologia lúdica-técnica-psicomotora, foram eficientes para promover 

melhorias em habilidades motoras aquáticas e na motricidade global, um importante componente do 

desenvolvimento motor. No entanto, o período de intervenção proposto não foi suficiente para promover 

benefícios no equilíbrio. 
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RESUMO:  

A qualidade e equidade de ensino no sistema educacional público é um direito de todos e vêm sendo 

um pilar bem desenvolvido, a fim de que todos os cidadãos brasileiros possam ter acesso e desfrutar 

de uma educação que apresente bons resultados. Para que isso seja possível, o governo desenvolve 

as políticas públicas, que são ações governamentais que visam ao bem comum social. Dentro das 

políticas públicas, temos as políticas públicas educacionais, que são responsáveis por desenvolver as 

provas governamentais, as quais são elaboradas com o intuito de verificar a qualidade do ensino das 

escolas. Essas são aplicadas, obrigatoriamente, para alunos de Rede Pública e voluntariamente para 

alunos de Rede Privada. Deste modo, buscou-se fazer uma pesquisa quali-quantitativa de como são 

elaboradas essas avaliações, o que o governo busca com a aplicação das mesmas e quais medidas 

são tomadas nas escolas que apresentam baixo índice qualitativo, como as escolas se preparam para 

realizar as avaliações, como as instituições lidam com os resultados alcançados, se existe alguma 

prática pedagógica interna, que visa a melhorar os índices já alcançados, se as instituições usam 

dessas avaliações para estabelecerem parâmetros comparativos, uma entre as outras e etc. Torna-se 

evidente a relevância dessa pesquisa, para que seja possível analisar a importância e os impactos das 

avaliações externas nas escolas.  Foram aplicados questionários nas escolas públicas, municipais e 

estaduais e em uma escola particular, a fim de analisar as duas realidades. Alguns resultados da 

pesquisa já foram analisados, mas a grande maioria, ainda, entrará em análise.  Palavras Chaves: 

Política pública – Governo – Instituição – Resultados e Qualidade. 

 

INTRODUÇÃO:  

A Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB de 1996 estabelecem direitos 

dás crianças e adolescentes de acessarem e desfrutarem de uma educação de qualidade, o que faz 

com que todas esferas (municipais, estaduais e federais) envolvam-se em políticas públicas, 

construindo uma busca constante de melhoria educacional (KRAMER, 2006). Nas últimas décadas, 

torna-se evidente a importância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, que vem 

desenvolvendo retornos positivos e agregando qualidade em todos os campos: socais, saúde, 

educação, economia e etc, mesmo que as mesmas dependam de diversos fatores internos e externos. 

(SOUZA, 2006). As políticas públicas são responsáveis por implementarem as avaliações externas do 

governo federal. As primeiras vivências com as avaliações externas, nacionalmente e 

internacionalmente, foram analisadas como necessárias para que houvesse um controle do 

funcionamento de redes de ensino e auxiliar as instituições escolares, no desenvolvimento de políticas 

educacionais mais eficazes e com rendimentos mais positivos. (ALAVARSE, BRAVO, MACHADO. 

2010). O SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica - criado em 1990, é um sistema de controle 

permanente, capaz de financiar as políticas educacionais, tendo como finalidade reverter o quadro de 

baixa qualidade e produtividade do ensino, sendo o responsável por desenvolver e custear as 

avaliações externas governamentais (SOUSA, 2003). Portanto busca-se, por meio de uma análise 

quali-quantitativa, fazer uma análise de como são elaboradas e executadas as provas e como as 

escolas lidam com essa realidade, sendo possível analisar as duas perspectivas: do governo e das 

escolas.  

 

METODOLOGIA:  

Para realização eficaz do trabalho, foi desenvolvido um questionário on-line, onde escolas públicas e 

privadas da cidade de Araxá foram convidadas, verbalmente, para participarem da pesquisa de campo 

do projeto O questionário contém 9 perguntas. Todo o projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Uniaraxá gerando o número de Protocolo 2793/19. Para que fosse possível a 

participação das escolas públicas, foi necessária uma declaração da Secretaria Estadual de Educação, 

a mesma concedeu uma autorização, tornando possível a participação das escolas de Rede Pública. 
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O questionário envolve perguntas simples, relacionadas a aplicação das avaliações externas. Algumas 

perguntas as escolas deveriam analisar em escalas de 0 a 10 a importância e o comprometimento das 

mesmas com a realização das provas. Afirmações sobre avaliações externas, foram colocadas no 

questionário para que as participantes respondessem se concordam ou não com o que estava escrito. 

O questionário contém duas perguntas obrigatórias e não é necessária a identificação para realização 

do mesmo. A pesquisa bibliográfica auxiliou na elaboração das perguntas do questionário e na análise 

das respostas, já obtidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSAO:   

O questionário foi aplicado e respondido por uma parcela mínima dos participantes. O mesmo tem a 

intenção de analisar como é o envolvimento das escolas com a realização das avaliações externas, 

como a escola age diante dos resultados obtidos, se existe uma ação pedagógica interna, que foca na 

melhoria do Índicie de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), qual o grau de envolvimento das 

instituições com a realização das provas e se as mesmas acham que a aplicação das avaliações são 

relevantes para a melhoria da qualidade da educação brasileira. O número de participantes, ainda, é 

pequeno para que haja uma análise eficaz dos resultados. Através dos dados já obtidos, podemos 

constatar que há uma seriedade e compromisso das escolas com as avaliações externas. Algumas se 

preparam de forma específica para a realização das provas e todas elas apresentam uma ação 

pedagógica interna, caso o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) não seja 

satisfatório. O IDEB varia de 0 a 10. A média que temos dos pesquisados é de 5,7, o que é significa 

um bom resultado. O governo considera que essas avaliações externas governamentais são políticas 

públicas que visam a analisar e avaliar a qualidade e equidade da educação pública brasileira. Essa 

afirmação foi colocada no questionário e as respostas já obtidas são coincidentes no geral. Um fator 

que envolve essas avalições é o fato das instituições escolares usarem o IDEB como meio de 

comparação uma entre as outras essa afirmação, também, foi colocada no questionário e todos que 

responderam, concordaram. Nas respostas analisadas, é possível constatar que há uma preparação e 

um envolvimento eficaz das escolas com a realização das provas. É possível expor, também, que as 

instituições educacionais consideram as avaliações externas uma política pública relevante e bem 

elaborada.  

 

CONCLUSÃO:  

A pesquisa presente já apresenta bons resultados e informações relevantes para área, podemos 

afirmar que a média de 5,7 no IDEB, é um número favorável para educação brasileira, uma vez que o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pretende alcançar um IDEB de 6.0, até o ano de 2022. 

Esse é um índice que corresponde a um resultado comparável à média de países desenvolvidos. É 

possível constatar, ainda, que as escolas envolvidas nas realizações das provas governamentais têm 

comprometimento em realizar as avaliações e sabem da importância das mesmas para o 

desenvolvimento de outras políticas públicas e o quanto as provas agem em prol da melhoria da 

qualidade educacional brasileira. Ao analisar as respostas de uma das perguntas, constatamos que as 

instituições usam dos resultados obtidos nas provas como uma forma de comparação, uma entre as 

outras, sendo assim, é possível constatar que a comparação pode ser o motivo para tanto empenho e 

seriedade na realização a aplicação das avaliações.  Outras respostas ainda serão recolhidas e 

analisadas de forma sistémica, gerando resultados mais completos e precisos, mas os resultados já 

obtidos são satisfatórios e somam com a pesquisa.  
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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um estudo histórico de uma edificação 

hoteleira (Hotel Colombo) localizado na Estância Hidromineral do Barreiro, na cidade de Araxá. Com o 

auxílio e apoio da Fundação cultural de Araxá, pode-se obter os principais dados para realização do 

estudo o em questão. 

Este estudo está sendo desenvolvido a partir de um levantamento histórico, físico e fotográfico norteado 

por um cronograma desenvolvido com a função de sincronizar as atividades a serem desenvolvidas e 

o prazo para entrega do trabalho e iniciou-se com o levantamento de informações necessárias para o 

desenvolvimento como: Levantamento de documentação gráfica com informações referentes as 

características do Edifício e de seu entorno. Além desta documentação dos aspectos físicos, também 

se fez necessário um levantamento fotográfico, que tem como objetivo a documentação da realidade 

atual do edifício e do seu entorno, necessário para a análise comparativa com as fotos de época. Após 

o levantamento, toda documentação será catalogada com as devidas relevâncias para serem 

analisadas e tomadas como base para a proposta de reutilização a ser apresentada. 

 

Palavras-chave: patrimônio histórico, arquitetura, contextualização histórica, preservação, restauro. 

 

INTRODUÇÃO 

O tombamento é um instrumento jurídico de proteção ao patrimônio natural e cultural cujo objetivo é 

preservar seja na forma arquitetônica, na forma estrutural e na tradição que certos edifícios, 

monumentos, bairros ou até mesmo cidades, que têm representação para o conjunto histórico e da 

cultura local (IPHAN, 2017) 

Araxá é uma cidade que se localiza no Alto Paranaíba em Minas Gerais e integra o Circuito das águas 

de Minas Gerais, reconhecida pelas propriedades terapêuticas diversificadas de suas águas 

medicinais. Com a inauguração do complexo termal localizada na estância hidromineral do Barreiro, 

teve um destaque como polo turístico da região. Esse complexo hidrotermal e hoteleiro foi tombado 

pela constituição do Estado de Minas Gerais em 1989. Existem outras construções de importância 

localizados próximos ao parque do barreiro. Um deles é o edifício do Hotel Colombo, cujo prédio foi 

construído em 1929 e esteve em funcionamento por mais de 80 anos e que atualmente encontra-se 

em situação de abandono. 

É relevante a importância histórica que a edificação possui para a cidade de Araxá, além do valor 

arquitetônico, onde podemos observar e constatar a predominância do estilo Eclético, composto por 

linhas do estilo art decó, elementos neoclássicos e composição que nos remetem ao período colonial. 

A importância desse estudo em realizar o levantamento do prédio e encontrar possibilidades de 

preservação desse espaço se dá portanto, por agregar grande valor histórico, patrimonial, cultural e 

afetivo, com também por seu valor estético representativo de um contexto de época. 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Diante do apresentado, este projeto tem como objetivo a realização de um levantamento físico e 

histórico na região do Hotel Colombo na estância hidromineral do Barreiro, localizada na cidade Araxá, 

para que se possa criar um projeto de revitalização e reutilização da área, a qual se encontra em estado 

de deterioração e esquecimento por parte da população local. Esta ação poderá fazer com que as 

pessoas tomem conhecimento da importância do patrimônio histórico cultural e também para a história 

de Araxá. 

 

ESPECÍFICOS 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

162 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre a história do município de Araxá. 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o edifício do Hotel Colombo. 

• Identificação e registro fotográfico de elementos importantes e característicos do conjunto de 

edifícios onde está situado o Hotel Colombo. 

• Realizar projeto arquitetônico de levantamento. 

• Digitalização dos detalhamentos desse edifício em AutoCAD. 

• Fazer levantamento de possibilidades de reforma e revitalização desse edifício. 

 

METODOLOGIA:  

Para atender ao objetivo principal do trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica e textual, com 

estudos e pesquisas de artigos e livros de bibliotecas, acervos particulares do município e instituições 

públicas para verificação e análise do tema, seguindo a respeito: dos conceitos e formas do instituto do 

tombamento; do surgimento de institutos responsáveis pelo registro e administração dos bens 

tombados; das formas de solicitação ao tombamento; do gerenciamento de obras, projetos e execução; 

realização de pesquisa histórica de fundamentação e mapeamento da importância deste conjunto 

arquitetônico. Assim, este conjunto de estudos foi e será realizado por etapas como apresentado a 

seguir, e estas serão aplicadas por um período de onze meses, sendo iniciadas em Abril de 2019 e 

finalizadas em Fevereiro de 2020. As etapas 1 e 2 já foram concluídas e as demais estão sendo 

realizadas. 

 

1ª Etapa: Observação e pesquisa informal para levantar possíveis necessidades para aquela região; 

2ª Etapa: Consultas a dados secundários disponíveis pela Fundação Cultural de Araxá, identificação e 

registro fotográfico de elementos importantes e característicos de diferentes tipologias do conjunto de 

edificações localizadas na estância hidromineral do Barreiro. 

3ª Etapa: Identificação dos imóveis a serem caracterizados na área da estância hidromineral do 

Barreiro através da verificação in loco para identificação e levantamento fotográfico dos imóveis a 

serem caracterizados. 

4ª Etapa: Levantamento arquitetônico do edifício objeto da pesquisa. 

5ª Etapa: Apresentação do mapeamento e de soluções mais apropriadas para o imóvel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As imagens abaixo são referentes a fotos do levantamento, as quais pode-se observar o hotel na foto 

de época e nas fotografias atuais, percebendo avançado estado de deterioração (por conta da ação 

das intempéries que vem surgindo com o decorrer do tempo). Além dos abalos causados por chuvas e 

sol, não podemos deixar de observar o vandalismo como outro grande fator que contribui para a 

deterioração e descaracterização do Edifício.  

As figuras abaixo fazem parte do levantamento fotográfico do objeto de estudo, foram realizadas no 

período de maio a junho no ano de 2019. A figura 01 representa um dos cartões postais aos quais eram 

muito comuns na época. Com auxilio de um drone podemos registrar as imagens aéreas (Figuras 02, 

03 e 04) e observar as diferenças das telhas no detalho, as quais algumas delas foram trocadas no 

período em que se iniciou a reforma do hotel nessa época a prefeitura da cidade estava ali situada. A 

Capela de Jesus Crucificado (Figuras 05 e 06) também compõe a área de abrangência do hotel.   
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Figura 01: Foto cartão postal de época do Hotel 

Colombo 

 
Fonte: Fundação Cultural de Araxá – 

Calmom Barreto 

 

Figura 02: Foto aérea fachada do Hotel Colombo 

 
Fonte: Nathalia Lima, 2019 

Figura 03: Foto aérea vista superior telhado do 

Hotel Colombo 

 
Fonte: Nathalia Lima, 2019 

Figura 04: Foto aérea vista lateral do Hotel 

Colombo 

 
Fonte: Nathalia Lima, 2019 

 

Figura 05: Fachada da Capela de Jesus 

Crucificado  

 
Fonte: Nathalia Lima, 2019 

Figura 06: Vista lateral Capela de Jesus 

Crucificado  

 
Fonte: Nathalia Lima, 2019 

 

CONSIDERAÇÕES 

O presente trabalho se encontra em processo de desenvolvimento, centrado na etapa que corresponde 

ao levantamento, a seguinte etapa será o desenvolvimento das pranchas gráficas que serão utilizadas 

para descrever os principais pontos e patologias que estão presentes no edifício em questão. 
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As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um forte protagonismo político das mulheres no Brasil, 

quando profissionais e intelectuais de diversas idades, origens religiosas e concepções políticas, 

intensificaram a campanha de resistência pela conscientização quanto à precária situação feminina no 

mercado de trabalho. Várias demandas se tornaram grandes conquistas compiladas na Constituição 

da República de 1988, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais leis infraconstitucionais, 

como a licença maternidade, a igualdade no acesso ao mercado de trabalho, além de tornar a adoção 

de medidas de proteção ao trabalho das mulheres uma questão de ordem pública. Porém, com o 

advento da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), foram alterados os incisos II e III, do artigo 394-A 

da CLT, passando a tornar possível o imediato afastamento da mulher gestante das suas atividades 

laborativas apenas quando o espaço em que trabalha for considerado insalubre em grau máximo. Já 

quanto as gestantes que laboram em ambiente classificado em grau médio ou mínimo, somente há o 

afastamento do trabalho mediante a apresentação de atestado de saúde emitido por um médico de 

confiança. No caso da lactante, permitiu-se que permanecesse desempenhando atividades insalubres 

classificadas em qualquer grau. Logo, questiona-se: como a mudança do artigo 394-A da CLT, pela 

Reforma Trabalhista, revela a hipervulnerabilidade da trabalhadora, quando se encontra em estado 

gestacional ou de lactação? A temática merece ser analisada por abranger uma flexibilização na 

legislação trabalhista que viola a proteção do trabalho da mulher, além de atingir outros direitos 

fundamentais, como um meio ambiente do trabalho equilibrado, a igualdade, a proteção à maternidade 

e à infância, a saúde e a dignidade da pessoa humana. Por meio de uma pesquisa concentrada na 

utilização da metodologia teórico-bibliográfica, assentada em artigos científicos de revistas 

especializadas, teses, pareceres, doutrinas, além da utilização de uma pesquisa documental, além do 

procedimento metodológico com utilização do raciocínio dedutivo, o objetivo da pesquisa é apresentar 

dados históricos sobre a luta das mulheres por um tratamento mais digno e protetivo, além dos 

principais resultados deste movimento no âmbito jurídico antes da mudança na legislação trabalhista. 

Ademais, serão expostas as possíveis consequências da exposição das mulheres trabalhadoras 

gestantes e lactantes à ambientes insalubres enquanto estão nesta condição singular, questionando 

se não houve um retrocesso social, maior fragilização das relações laborais assentadas no gênero e 

violação de dispositivos constitucionais que visam à proteção da mulher e da criança que está sendo 

gerada. Em contrapartida à Reforma Trabalhista, a pesquisa também perpassará sobre recente 

manifestação, ainda de maneira não definitiva, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre os 

dispositivos ora discutidos. 
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RESUMO: 

O desenvolvimento desenfreado e sem as devidas preocupações e cuidados com o meio ambiente 

vem trazendo graves consequências para a população mundial. Devido ao desequilíbrio ambiental e 

seus decorrentes desastres, populações de diversas localidades do mundo têm se visto obrigadas a 

migrarem em busca de condições básicas de sobrevivência. Nessa conjuntura, surge uma nova 

categoria de refugiados, chamados refugiados ambientais. Neste trabalho, será exposto o desamparo 

legal e a falta de proteção internacional em que essa nova categoria migratória se encontra, além de 

analisar as consequências jurídicas das migrações forçadas pelas condições climáticas desfavoráveis 

e as ações humanas no meio ambiente. 

Palavras-chave: Refugiados Ambientais, Meio ambiente, Direito Internacional. 

 

INTRODUÇÃO: 

As mudanças climáticas são eventos periódicos na Terra, mas a partir do século XVIII, com a Revolução 

Industrial, essas passaram a ser mais recorrentes e severas, devidas as ações degradantes do ser 

humano, cada vez mais intensas. A agricultura, a pecuária, o uso de combustíveis fósseis, a automação 

e as produções em larga escala são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos países, para 

o melhoramento tecnológico e para criação e manutenção de empregos (MACEDO, 2015, p. 153). 

Entretanto, estas quando desenvolvidas sem o devido planejamento e cuidado ambiental, afetam 

diretamente o equilíbrio ecológico. Consequentemente, o bom funcionamento do ecossistema é 

comprometido, refletindo na qualidade de vida e nas condições básicas de desenvolvimento do ser 

humano.  

Em decorrência do mau uso dos recursos naturais, do alto índice de poluição, do aumento demográfico 

e do desenvolvimento desenfreado, sem a mínima preocupação com o meio ambiente, vêm 

proporcionando uma série de fenômenos climáticos que, muitas das vezes, são devastadores para 

determinadas localidades, impactando diretamente no seu clima, na fauna, flora e em seus recursos. 

Como exemplo de tais fenômenos, tem-se os terremotos, maremotos, tempestades, enchentes, 

vendavais, processos de desertificação, erosão, derretimento de geleiras e elevação dos níveis dos 

oceanos. (MACEDO, 2015, p. 153). 

Com isso, grandes localidades tem suas estruturas destruídas, sua economia prejudicada e seus 

recursos esvaídos, fazendo com que a população local seja obrigada a mudar de ambiente em busca 

de sobrevivência. O deslocamento dessas pessoas – temporário ou permanente – apresenta uma série 

de riscos e de dificuldades, necessitando que essa população tenha algum tipo de proteção 

internacional. A essas pessoas, dá-se o nome de refugiados ambientais. 

O instituto do refúgio é presente desde 1948 na Declaração Universa dos Direitos Humanos, previsto 

em seu artigo 14, que traz um rol taxativo de pessoas que tem o direito de procurar e de beneficiar-se 

de asilo em outros países. Entretanto, a figura dos migrantes induzidos pela mudança e variabilidade 

climática encontram-se desamparados pela legislação internacional, acarretando em diversas 

dificuldades, tendo em vista que a falta de tutela específica, deixa essa parcela da população 

desamparada (CARNEIRO; BORGES, 2018).  

Com isso, tem-se no presente trabalho o objetivo de analisar a problemática que abarca os refugiados 

ambientais, ratificando a necessidade de inclusão destes no rol apresentado pelo Estatuto de 

Refugiados de 1951 e discutir os impactos da ação humana no meio ambiente e suas consequências 

jurídicas. 

 

METODOLOGIA: 

Tendo como problema de pesquisa a questão dos refugiados ambientais e o desamparo legal em que 

esta categoria se encontra, os objetivos deste trabalho serão perseguidos por meio de pesquisa 
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bibliográfica e documental, utilizando-se o método jurídico-dedutivo, como forma de se investigar tal 

situação e propor uma tentativa de solução. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Uma das funções do Direito Internacional é a proteção dos direitos humanos e a integração das normas 

internacionais com o ordenamento jurídico local, visando a ampliação e garantia dos direitos das 

pessoas (MACEDO, 2015, p. 160). 

Nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 trouxe 

um rol taxativo visando a proteção daqueles que tenham sido vítimas de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas (CARNEIRO; BORGES, 2018). Porém, 

não foram abarcados por esse rol aqueles migrantes forçados pelas condições climáticas de seu país, 

não gozando, portanto, da proteção destinada aos demais refugiados. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) de 1985, trouxe como definição para 

os refugiados ambientais como sendo aqueles obrigados a abandonar temporária ou definitivamente o 

local onde vivem, devido ao visível declínio do ambiente (por razões naturais ou humanas) perturbando 

a sua existência e/ou a qualidade da mesma de tal maneira que a subsistência dessas pessoas 

encontra-se em perigo (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 1985). 

Apesar dos refugiados ambientais não possuírem proteção das leis destinadas aos demais refugiados, 

isto que não significa que eles estão completamente desprotegidos, seja no âmbito internacional ou 

dentro de um determinado território. Internamente, os refugiados serão protegidos pelas leis locais do 

país onde se encontrar, além dos tratados dos quais este Estado é signatário (CARNEIRO; BORGES, 

2018). No âmbito internacional, a proteção destes encontra fundamento na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 que prevê que “toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e 

residência dentro das fronteiras de cada Estado” (UNITED NATIONS, 1948). 

É possível observar que, até o presente momento, não existe dentro do Direito Internacional solução 

para problemática envolvendo os refugiados ambientais, mas apenas formas gerais de tutelar esses 

indivíduos (CARNEIRO; BORGES, 2018). Como as Convenções Internacionais sobre os Refugiados 

não abarcam os migrantes ambientais, estes ficam sem uma proteção integral e sem a devida 

assistência por parte do ente estatal em que está localizado. 

As catástrofes naturais e as alterações bruscas do clima são consequências diretas de um avanço 

tecnológico desenfreado sem que o ser humano tenha os devidos cuidados com os recursos naturais 

e com as leis de proteção ambiental. Além de um esforço internacional de assistência mútua para as 

pessoas que se encontram em condições de refugiados ambientais, é necessário também a prevenção 

do agravamento das condições climáticas e uma política de fortalecimento de uma governança global 

para o meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES: 

O desenvolvimento das atividades humanas trazem inúmeros benefícios para a economia, para os 

avanços da tecnologia e para a qualidade de vida de uma minoria da população detentora de maiores 

recursos. Porém, sem o devido planejamento e proteção dos recursos naturais, este desenvolvimento 

acarreta em alterações climáticas severas e em fenômenos naturais catastróficos que têm impedido a 

sobrevivência de diversas comunidades em determinadas localidades. Com isso, é necessário que se 

adote uma política pública de proteção global para esses desastres, com esforços internacionais de 

preservação ambiental e de assistência aos refugiados decorrentes destas situações. 

As mudanças climáticas e o aumento da incidência de catástrofes ambientais têm afetado a vida de 

milhares de pessoas pelo mundo, enquanto a proteção dos refugiados não tem acompanhado este 

fluxo, o impacto causado por esse desequilíbrio ambiental tem sido mais sentido pelas populações mais 

pobres e vulneráveis. Estas pessoas necessitam de uma efetiva proteção legal no âmbito internacional, 

inserindo os refugiados ambientais no mesmo rol das outras modalidades de refugiados e tendo a 

devida assistência do Estado em que foram realocadas. 

Acolher e proteger os refugiados é uma solução urgente no que tange à problemática ambiental 

enfrentada ao redor do mundo, mas, a longo prazo, também é necessário uma governança global para 

o meio ambiente a fim não só de conscientização e promoção das questões ambientais, mas também 
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de sanção para aqueles que violarem as normas ambientais, uma vez que é o próprio homem a causa 

maior destes desastres. 
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RESUMO:  

A criação da vacina foi um dos grandes marcos da história da saúde, pois ela impede que muitas 

doenças se proliferem e faça vítimas ao redor do globo, a exemplo do sarampo e da febre amarela. A 

obra Críton, de Platão, aborda diversos temas, dentre eles justiça e opinião pública. Assim, o presente 

artigo tem como objetivo traçar um paralelo entre o movimento antivacina contemporâneo e a obra de 

Platão, já que, no escrito citado, Sócrates afirma que a opinião do especialista deve ser sempre 

priorizada e é claro que isso não ocorre no movimento mencionado. Além disso, outro objetivo deste 

artigo é explicitar a relação existente na propagação fake news, tema que também é abordado em 

Críton, e a resistência de algumas parcelas da população em vacinar-se, fato que faz com que certas 

doenças voltem a se proliferar e, por consequência, afeta o sistema público de saúde e interfere na 

efetivação do texto constitucional que garante o direito à saúde. Ademais, existe na sociedade 

contemporânea, devido ao grande acesso à informação, a desvalorização da opinião do especialista, 

que, segundo Sócrates, deve ser sempre priorizada. Essa desvalorização permite que a população 

acredite em falácias, muitas vezes divulgadas na internet por meio de redes sociais, e, por 

consequência, deixe de vacinar-se e aos seus filhos. Assim, esse trabalho aponta que a opinião popular 

e as fake news, temas debatidos em Críton, estão diretamente relacionadas ao movimento antivacina 

e à sobrecarga do sistema de saúde. Nesse ínterim, para alcançar tais objetivos, será utilizada a obra 

“Críton” de Platão, obras de Direito Constitucional, notícias veiculadas em jornais e revistas e demais 

artigos que discutam os efeitos das fake news na vacinação.   

Palavras-chave: Sócrates, Saúde, Opinião popular. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil possui 8.515.767,049 km² (IBGE, 2012) e uma população de aproximadamente 210 milhões 

de pessoas (IGBE, 2019), dessa maneira, com o acesso à informação proporcionado pelos meios de 

comunicação de massa, com menção especial à internet, algumas parcelas da sociedade brasileira 

são facilmente enganadas e esse fato mostra-se difícil de ser contornado, já que tais números 

mencionados dificultam a plena fiscalização do Estado. Nesse contexto, uma sociedade midiatizada 

torna complexo o trabalho de muitos especialistas, a exemplo dos médicos e pesquisadores, já que, 

por meio da internet, surgiram diversas notícias falsas a respeito da vacinação, dentre elas a que 

afirmava que vacinar causava autismo, esse boato tomou tamanha proporção que foram necessários 

estudos para comprovar que a vacina não era a causadora de tal doença (VEJA, 2019). Em seu diálogo 

com Críton, Sócrates afirma que a população pode fazer o bem ou o mal, mas o pior dos males seria a 

propagação de notÍcias falsas. Esse fato coloca em cheque diversas vidas, especialmente de crianças, 

as quais não possuem o sistema imunológico preparado para entrar em contato com determinados 

vírus, assim, sem a imunização devida, podem vir a óbito. No ano de 2019 o movimento antivacina foi 

incluído na lista das dez maiores ameaças à saúde (O GLOBO, 2019), que consta no Relatório da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse ínterim, à luz de Sócrates, a midiatização da sociedade, 

que acarreta a propagação de fake news e, por conseguinte, a desvalorização da opinião do 

especialista, seria o principal motivo da expansão de movimentos como o citado anteriormente.  Isso 

causaria uma sobrecarga no sistema de saúde pública, pois, é lógico assumir que quanto mais doenças 

proliferam-se, maior é a necessidade de atendimento médico. Assim, buscou-se analisar se: as 

informações obtidas através dos meios de comunicação influenciam nas atitudes populares, à luz da 

obra Críton de Platão, ou seja, apontando como a opinião do especialista, tema discutido por Platão 

nessa obra, tende a ser desconsiderada quando há tamanho acesso à informação, muitas delas falsas? 

Ademais, uma população que funda seus pensamentos em notícias repletas de inverdades e não as 

filtram pode causar os maiores males à uma democracia, a exemplo de crises políticas e movimentos 

pautados em mentiras? E, por fim, seria o movimento antivacina um grande desrespeito ao 

neoconstitucionalismo e ao pensamento socrático, ao dificultar o acesso à saúde previsto no texto 
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constitucional e, consequentemente, descumprir as leis que, para o filósofo, deveriam ser sempre 

cumpridas para que se alcance a justiça?    

 

METODOLOGIA: 

O seguinte estudo visa à análise da influência midiática acerca do movimento antivacina à luz do 

pensamento Socrático. Assim, foram utilizados diversos materiais, tais como a obra Críton de Platão, 

a qual foi profundamente estudada e retiraram-se os principais temas: a influência da opinião pública, 

a propagação de fake news e a importância da opinião do especialista. Ademais, foram utilizadas 

matérias jornalísticas a fim de comprovar a veracidade das informações fornecidas no artigo, dentre 

elas matérias publicadas por jornais como O Globo. Além disso, obras didáticas, tais como obras de 

Direito Constitucional, foram essenciais para a compreensão acerca da importância da vacinação, já 

que ela evita a sobrecarga do sistema de saúde pública, considerando que a saúde é um dos direitos 

previstos na Constituição Federal de 1988. Ainda assim, as obras de Direito Constitucional são 

utilizadas para compreender que a Constituição é o principal documento do Estado, ocupando uma 

posição hierarquicamente superior aos demais documentos e deve ser efetivada. Outrossim, também 

foram utilizadas matérias jornalísticas acerca do assunto em pauta, a fim de comprovar por meio de 

dados e pesquisas as informações fornecidas neste artigo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Democracia é, na origem semântica da palavra, o governo do povo, assim, a opinião pública possui 

grande importância, ao considerar que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Logo, a 

participação popular é fundamental. Nesse contexto, ouvir o que a população tem a dizer é um dos 

princípios básicos desse regime político, o qual agrega valor à opinião popular. Entretanto, nem sempre 

os meios usados para a formação do pensamento da sociedade são válidos, especialmente na 

contemporaneidade, em que existe um intenso acesso à informação, mas pouco acesso à educação, 

ainda mais quando se trata do Brasil, país com um sistema educacional deficiente. Dessa forma, com 

uma quantidade exacerbada de informações e pouca ou nenhuma filtragem delas, as pessoas podem 

propagar notícias falsas e, por consequência, ocasionar grandes crises ou movimentos pautados em 

mentiras, a exemplo do movimento antivacina. Nesse ínterim, segundo Sócrates, na obra Críton de 

Platão, a população pode causar os maiores males ao disseminar noticias falsas, o que é claramente 

ilustrado por meio do movimento em questão, já que a crença em inverdades desencadeou um 

movimento que permite que doenças erradicadas reapareçam e, em casos mais extremos, permite que 

crianças sejam vitimadas por doenças as quais já existem vacinas para o combate. Ademais, de acordo 

com o pensamento Socrático presente em Críton, a opinião do especialista deve ser sempre priorizada, 

já que o mesmo possui os conhecimentos necessários a respeito do assunto em pauta e pode opinar 

com maior certeza e obter, por meio dessas opiniões, bons resultados na resolução do problema. Para 

comprovar tal teoria, Sócrates utiliza o seguinte exemplo: um homem que pratica ginástica e segue 

aquela norma dá atenção ao louvor, à censura, ao parecer de toda gente ou somente ao de quem 

porventura é médico ou instrutor de ginástica? Assim, chega à conclusão de que a opinião do 

especialista deve ser sempre levada em consideração, ao contrario da opinião da multidão. Para 

Sócrates, o ginasta deve temer as censuras e folgar com o louvor de um único e não da multidão. 

Dessa maneira, devido ao acesso à informação, muitas vezes falsas, a população coloca o pensamento 

do especialista em descrédito, como ocorre no movimento antivacina, o qual desacredita dos médicos 

e pesquisadores que demonstram o benefício proporcionado pela vacinação. Logo, fica claro que 

muitas pessoas ignoram o pensamento de Sócrates, um dos maiores pensadores de toda a história 

antiga e moderna, pois desacreditam dos especialistas para acreditarem em notícias falsas. Portanto, 

o problema não é o acesso à informação em si, mas a falta de filtragem dos conteúdos lidos, pois, sem 

isso, falsidades são disseminadas facilmente e podem impactar diversos setores sociais, tal como a 

saúde. Por fim, existe a questão do neoconstitucionalismo, o qual afirma que a Constituição não deve 

apenas limitar o poder político como nas fases anteriores do constitucionalismo, mas ser efetivada, ou 

seja, ela deixa de ter um caráter meramente retórico, pois há a expectativa de concretização de seu 

texto (LENZA, 2019). Esse fato está diretamente relacionado ao pensamento Socrático, pois ele 

defende que as leis devem ser sempre cumpridas para que a justiça seja alcançada. Segundo Sócrates, 

jamais se deve proceder contra a justiça e a injustiça nunca deve ser retribuída. Logo, o movimento 
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antivacina prejudicaria o sistema de saúde pública, ao considerar que, sem a devida imunização, os 

casos de ocorrência das doenças aumentariam consideravelmente, o que prejudicaria o pleno acesso 

à saúde, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. Ou seja, o 

pensamento do filósofo Sócrates está completamente relacionado ao pensamento de 

neoconstitucionalismo, já que a propagação de fake news fortalece o movimento antivacina, que por 

conseguinte afeta o sistema de saúde e dificulta a efetivação do texto constitucional.  

 

CONCLUSÃO: 

O trabalho aponta que é necessário o aprimoramento do sistema educacional brasileiro, pois, por meio 

dele, a filtragem dos conteúdos das informações será efetiva. Uma população com acesso à uma boa 

educação tende, logicamente, a averiguar a veracidade das informações. Além disso, por meio de 

melhores formas de ensino, os estudantes poderão conhecer o pensamento de Sócrates e aplicá-lo em 

suas vidas futuras, o que evitaria a propagação de fake news e, consequentemente, o aparecimento 

de movimentos baseados em falácias. Segundo o site “Justificando” (PONTES; VALENTE; CAZARRÉ, 

2018, ONLINE), o atual presidente do TSE, Luiz Fux, afirmou em uma palestra que “se o resultado de 

uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva e influente no resultado, 

[o Código Eleitora] prevê, inclusive, a anulação”, fato que comprova a tese de Sócrates, que afirmava 

que a multidão poderia ser responsável pelos maiores males. Ou seja, por meio da propagação de 

notícias falsas, a população poderia ser responsável pela anulação da principal forma de representação 

da vontade popular presente em uma Democracia, a eleição. Na questão eleitoral, a Resolução nº 

23.551, de 18 de dezembro de 2017, aponta que quem divulgar fatos sabidamente inverídicos a 

respeito de candidatos pode ser obrigado a retirar o conteúdo do ar, sob decisão judicial. Por fim, é 

necessário apontar a responsabilidade de quem divulga notícias falsas. Caso a notícia difundida ferir a 

honra de outrem, o Código Penal pode ser utilizado, já que ele prevê, em seu artigo 138, que caluniar 

alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, com pena de detenção de seis a 2 anos e 

multa. Ademais, o Código Penal pode ainda ser utilizado em seus artigos 139 e 140, pelos crimes de 

difamação e injúria, respectivamente. Portanto, fica explícito que não existe, no Brasil, uma legislação 

específica que puna quem divulgue fake news, fato que, muitas vezes, desinibe quem as propaga. 

Logo, considerando que mesmo existindo leis a respeito de crimes como calúnia, difamação e injúria, 

notícias falsas ainda são cotidianamente propagadas, a ponto de fortalecer movimentos como o 

antivacina, é necessário agir na base da problemática: a deficiência do sistema educacional brasileiro. 

Com uma educação de qualidade, a população seria capaz de filtrar os conteúdos lidos em redes 

sociais e, consequentemente, o movimento antivacina seria enfraquecido. Portanto, antes de apoiar-se 

inteiramente no Direito Penal e agir na consequência, é essencial que, inicialmente, a ação seja 

inteiramente na causa, ou seja, da deficiência do sistema educacional do Brasil. 
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RESUMO: 

A comunidade LGBTQ+ busca, há muitos anos, seus direitos, lutas diárias, a fim de conquistar seu 

espaço e também direitos. A busca por maiores direitos teve maior visibilidade há quarenta anos, marco 

de 2018. O marco temporal veio durante a Ditadura Militar, através do MHB (Movimento Homossexual 

Brasileiro) que saiu às ruas no processo de redemocratização, sendo um grupo forte e consistente. O 

que não significa que antes disso não existisse luta. Porém, através das mídias é possível perceber 

uma crescente intolerância e cada vez mais mortes e agressões cometidos por preconceito de gênero. 

Só que não existem dados oficiais acerca do assunto. Essa minoria depara-se com a inercia do Poder 

Legislativo, pois existem projetos de lei parados há anos, que busca criminalizar condutas feitas a partir 

de preconceito de gênero (existem projetos que garantem direitos em outras esferas paralisados 

também). Por isso, foram impetradas duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) para sanar esse 

problema, onde essas ações visam a criminalização de crimes cometidos por intolerância de gênero, 

bem como sanar a inercia do Legislativo. Depara-se ainda com a mídia mostrando uma comunidade 

que precisa de conquistar seu espaço e busca, constantemente isso, em contrapartida mostra as 

intolerâncias podendo incita-las. Discute-se, portanto, os mais variados discursos punitivistas, tanto na 

mídia, como no Legislativo e ainda no Judiciário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: LGBT; direitos; discurso punitivista. 

 

INTRODUÇÃO: 

Na atualidade brasileira inexistem dados oficiais acerca de crimes contra a sociedade LGBT, por isso 

os dados acerca da criminalidade contra esse grupo de pessoas são feitos a partir de órgãos não 

governamentais. A principal fonte de dados é o Grupo Gay da Bahia (GGB), e a partir de seus estudos 

vê-se um crescimento significativo de crimes. Em 2000 foram 130 mortes, já em 2017 foram 445 mortes 

(FIGUEREDO, GARCIA E MORAIS, 2018, online), por exemplo.  

Esse é um dos motivos que se discute a criminalização da FGBTfobia (crimes contra a comunidade 

LGBT), desde injúrias até homicídios. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal existem muitos 

projetos parados, que visam a criminalizar especificamente crimes contra essas minorias.  

Apesar da existência desses projetos, nenhuma lei foi aprovada visando à melhoria dos direitos da 

comunidade LGBT, mesmo que a Constituição assegure seus direitos, já que a ela preza pela 

igualdade. Soma-se a isso o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, onde todos têm o direito de 

viver bem e com condições mínimas de segurança e bem estar, eles não são exceção. 

Na tentativa de sanar esse impasse, foram ajuizados o Mandado de Injunção 4.733 e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão 26, que buscam provimentos para tipificar os crimes contra os LGBT. 

Defende-se nessas ações que há um mandamento constitucional para que o Congresso legisle sobre 

a criminalização da homofobia e transfobia, assim como uma mora para cumprir esse dever. A 

sustentação legal dessas ações está no art. 5º, XLI e XLII, que dizem, respectivamente, “a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” e “a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. 

Porém, faz-se necessário analisar a utilização dessas ações frente um Estado Democrático de Direito, 

onde cabe ao Supremo Tribunal Federal apontar se há a omissão inconstitucional, assim como a mora.  

Outrossim, cabe ao Supremo analisar se a ausência de uma tipificação específica para a LGBTfobia, 

deixa esse grupo a submetido a violência sem que haja punição dos autores do fato; assim como se 

fica inviável para eles o exercício dos direitos fundamentais e liberdades constitucionais. Nesse mesmo 

viés, analisa-se se utilizar a equiparação ao racismo é cabível dentro do Direito Penal. 

 

METODOLOGIA: 
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Estudo teórico do tipo introdutório e qualitativo, com base em obras bibliográficas que tratam sobre 

Direito Constitucional e Penal. Além disso, serão estudadas legislações e materiais informativos sobre 

o tema proposto.  

Os resultados obtidos através das analises, serão utilizados como embasamento para a continuação 

do estudo. Desta pesquisa, surgirão hipóteses científicas, que servirão de diretrizes para outras 

perquirições.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No Brasil atualmente não existem dados de órgãos governamentais acerca da violência contra LGBT, 

porém o Grupo Gay da Bahia (GGB) vem construindo relatórios dessas mortes há 38 anos, sendo que 

os dados são divulgados a partir do site Homofobia Mata. No último ano, esses relatórios mostraram 

que foram 420 mortes, sendo 320 homicídios e 100 suicídios, colocados como decorrentes das fobias 

contra orientação sexual (MICHELS, 2019, online). Somam-se a essas mortes, outros tipos de violência 

como agressões ou violências psicológicas, dentre tantos outros crimes. 

A luta desse grupo minoritário teve início, de forma mais intensa, no ano de 1978 e só cresce desde 

então, reivindicando maiores direitos (QUINALHA, 2018, online). Dessa forma há tentativas de colocar 

no Ordenamento Jurídico leis para alcançar esse objetivo. Faz-se importante destacar que tiveram 

ramos em que houve efetivação dos direitos, por exemplo, o casamento. Mas não aconteceu em todas 

as áreas, tendo muito que avançar. Faz-se necessário um avanço no que se refere o Direito penal, 

porque há vários crimes, mas nenhuma punição. 

Para sanar o problema mais rápido, foram impetradas, no Supremo Tribunal Federal (STF), duas ações, 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e um Mandado de Injunção (MI), 

buscando criminalizar a LGBTfobia. Sustentam que há um mandamento constitucional que obriga o 

legislador a criminalizar a FGBTfobia, à partir do art. 5º, XLI “a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, XLII “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, ambos da Constituição da 

República, que versam sobre o racismo e discriminação atentatória contra direitos, bem como na mora. 

Porém para as ações serem admitidas tem que estar presentes todos os seus pressupostos de 

admissibilidade, assim como se faz necessário provar as hipóteses de cabimento. Principalmente no 

que se refere ao objeto das ações. Como objeto da ADO, tem-se a inconstitucionalidade morosa dos 

órgãos competentes para elaborar normas constitucionais (MENDES; BRANCO, 2019, p. 1235). Já no 

Mandado de Injunção, o objeto é a falta de norma reguladora que torne inviável o exercício dos direitos 

e das liberdades individuais (MENDES; BRANCO, 2019, p. 1257). 

Notoriamente, o Poder Constituinte Originário atribuiu a função de legislar ao Legislativo, e essa se faz 

a sua função típica (TAVARES, 2018, p. 967). 

Percebe-se, como supracitado, que as ações utilizam-se da norma de racismo para criminalizar a 

LGBTfobia. Porém, por racismo entende-se “conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma 

hierarquia entre as raças, entre as etnias” (DICIO, 2019, online), definição dada pelo dicionário. Por 

essa definição, é notório que a discriminação advém de preconceitos de raça e a lei punirá esses atos. 

E para chegar até a criminalização da LGBTfobia é necessário utilizar a analogia entre racismo e 

preconceito de gênero. Todavia, a analogia in malam partem é vedada dentro do Direito Penal 

(MOREIRA, 2015, online). 

Utilizar-se desses dois mecanismos a fim de criar crimes específicos que atentem contra essa minoria 

é abrir espaço para ativismo judicial dentro do Ordenamento Jurídico, além de criar precedente para a 

sua utilização em outros casos. 

A realidade brasileira é de muita violência contra a comunidade LGBT, sendo vítimas de inúmeros 

crimes que geralmente ficam impunes. O Direito Penal tem resposta para muitos crimes, fazendo justiça 

para as vítimas, mas o que dizer para uma vítima de violência de gênero? (QUINALHA, 2019, online) 

Porém o Direito Penal tem princípios específicos e segue uma ordem coerente. Esse ramo só irá ser 

utilizado se os outros ramos do direito foram incapazes de resolver o conflito. Por isso um dos princípios 

norteadores do Direito Penal é o Princípio da Intervenção Mínima, ou também chamado de Ultima Ratio. 

Evidentemente que todos os crimes praticados dentro do território brasileiro e se eles são enquadrados 

em algum artigo do Código Penal ou lei esparsa, tornará processo para que o Estado exerça seu Jus 
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puniendi. (CUNHA, 2019, p. 31) Para os crimes contra os LGBT’s, seja ele homicídio, lesão corporal 

ou qualquer outro crime, a conduta será colocada dentro das normas já existentes.  

 

CONCLUSÃO: 

Notoriamente, a minoria LGBTQ+ são detentores de diversos direitos assegurados 

constitucionalmente. Apesar de já terem conquistados alguns deles, como o casamento ou direito a 

adotar, ainda há muito o que avançar. Principalmente no que se refere a impunidade de crimes 

cometidos por preconceito de gênero. 

Por isso o presente trabalho se faz importante ao passo que analisa os mais variados discursos 

punitivistas. O que percebe-se ser meio correto o Poder Legislativo, mesmo que os mecanismos 

atualmente tenham sido outros. 
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RESUMO:  

A produção que se apresenta tem como escopo a análise da decisão de pronúncia fundada no adágio 

in dubio pro societate. Para tanto lançar-se-á mão de abordagem teórica acerca do procedimento do 

Tribunal do Júri, principalmente no que se refere à decisão de pronúncia, para depois elucidar os 

principais aspectos afeitos a tal decisão, sendo eles: função garantidora da decisão de pronúncia e 

possibilidade de a dúvida ensejar pronunciamento. Ainda, tendo em vista a divergência doutrinária 

acerca do tema, investigar-se-á se, hermenêutica e filosoficamente, pode-se conceber o in dubio pro 

societate como princípio, ou seja, se compactua com a ordem processual penal constitucional 

democrática, bem como se convive com o princípio in dubio pro reo. Para tanto, serão utilizadas obras 

que tratam especificamente dos temas elucidados, principalmente livros clássicos que versam sobre 

caráter normativo dos princípios. Não obstante impactar diretamente no curso processual penal, a 

perquirição proposta se justifica por afetar diretamente os jurisdicionados, vez que cuida de direitos e 

garantias constitucionais conquistados historicamente, cuja preservação é alicerce para a manutenção 

do próprio Estado Democrático de Direito. 

Palavras-chave: Tribunal do Júri, Pronúncia, Hermenêutica, Dworkin, Alexy. 

 

INTRODUÇÃO: 

O art. 5º, XXXVIII da Carta Magna de 1988 prevê a garantia constitucional do Tribunal do Júri, ipsis 

litteris: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei”. O rito do referido tribunal 

é dividido em duas fases: instrução preliminar e juízo da causa, cuja transição depende do 

pronunciamento do magistrado. A decisão de pronúncia deve, necessariamente, obedecer o disposto 

no Código de Processo Penal, art. 413: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação.” Ocorre que, em caso de insuficiência dos elementos da denúncia e, portanto, não 

convencimento do magistrado em relação aos requisitos necessários para pronunciar, entende-se 

majoritariamente pela invocação do adágio do in dubio pro societate – a dúvida favorece-se a 

sociedade, não o réu -, como justificativa para o pronunciamento. Há, portanto, afastamento do princípio 

constitucional do in dubio pro reo – onde, na dúvida, favorece-se o réu. Perquirir-se-á nesta produção 

acerca da natureza jurídica do adágio do in dubio pro societate, a fim de poder concluir se ele é um 

princípio constitucional, bem como, através de análise do procedimento do Tribunal do Júri e das 

questões afeitas à decisão de pronúncia, verificar sua compatibilidade com a exigência constitucional 

de um processo penal democrático e com a previsão art. 413 do Código de Processo Penal. 

 

METODOLOGIA: 

Ensaio teórico do tipo introdutório e qualitativo com base em obras bibliográficas, legislação, decisões 

e material teórico em geral. Para consecução do primeiro objetivo da pesquisa, qual seja, da perquirição 

do adágio in dubio pro societate como uma norma de natureza principiológica, serão analisadas 

produções que versem sobre hermenêutica jurídica, com enfoque nos autores Robert Alexy e Ronald 

Dworkin. Com o fim de atingir o segundo objetivo, da compatibilidade do adágio com um processo penal 

democrático, utilizar-se-á, além das clássicas obras afeitas ao Direito Processual Penal e Direito 

Constitucional, as produções críticas recentes sobre o procedimento do Tribunal do Júri, principalmente 

no que se refere à fase de instrução preliminar e à decisão de pronúncia. As conclusões alcançadas a 

partir de tal processo serão utilizadas como alicerce para a continuação do estudo. Desta pesquisa, 

surgirão hipóteses científicas que poderão servir de referência para outras investigações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Além de o Tribunal do Júri gozar de assento constitucional e sua previsão constituir cláusula pétrea vez 

que trata-se de direito de defesa do acusado, há previsão constitucional de um rol de garantias que 

norteia o sistema e que será melhor comentado na oportunidade, por hora cita-se: sigilo das votações, 
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plenitude de defesa, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e soberania dos 

vereditos. (DIAS, 2018, p.31-34) No que se refere às disposições infraconstitucionais, que cuidam do 

procedimento do Júri, atenta-se para o Código de Processo Penal, Livro II, Título I, Capítulo II e para a 

reforma operada pela Lei n. 11.689/2008. Trata-se de estrutura bifásica dividida em sumário da culpa 

ou judicium accusatione que abrange os atos entre o recebimento da denúncia até a pronúncia, e juízo 

da causa ou judicium causae, englobando os atos da pronúncia ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 

(AVENA, 2018, p. 951-952) A fase preliminar do Júri pode ser encerrada por meio de quatro decisões 

proferidas pelo juiz togado: absolvição, impronúncia, desclassificação e pronúncia. Dar-se-á, na 

pesquisa proposta, atenção à última que, como se demonstrará, costuma trazer em seu bojo o brocardo 

do in dubio pro societate. Segundo o CPP, art. 413, para que haja pronúncia é preciso que se verifique 

provável existência de crime doloso contra a vida e autoria. “Quando pronuncia, está o magistrado 

julgando admissível a acusação incorporada à denúncia ou à queixa subsidiária.” (AVENA, 2018, p. 

957) A pronúncia é a decisão que reconhece a plausibilidade da acusação feita pelo Ministério Público 

(ou, excepcionalmente, pelo ofendido) e tem como consequência o encaminhamento do processo para 

apreciação pelo juízo natural, onde o réu será julgado em plenário pelo Conselho de Sentença. Trata-

se de decisão com cunho declaratório, uma vez que reconhece a plausibilidade da acusação em face 

da verificação de materialidade e indícios suficientes de autoria. (RANGEL, 2018-b, p.665) A natureza 

jurídica da pronúncia é de decisão interlocutória mista não terminativa, pois resolve uma questão 

processual sem julgamento de mérito -  não põe fim ao processo mas tem o condão de encerrar a 

primeira fase procedimental. (DIAS, 2018, p.54-55) Para Vicente Greco Filho apud Goulart (2008, p. 

11), embora seja comum a afirmação de que a função da pronúncia é remeter o réu a Júri, na verdade, 

a função é exatamente a contrária na medida em que a pretensão da primeira fase do rito é evitar que 

alguém que porventura não mereça ser condenado o seja em virtude de vingança pessoal ou social. A 

decisão de pronúncia é posta como um freio à sanha persecutória do Ministério Público na medida em 

que permite que o magistrado, ao apreciar as provas dos autos quando do encerramento da primeira 

fase, filtre os possíveis excessos da acusação em relação aos elementos informativos do inquérito. 

(RANGEL, 2018-a, p. 148) Assim sendo, não se trata apenas de fazer com que o réu seja julgado pelo 

juízo natural estabelecido constitucionalmente, mas de cumprir uma função garantidora dos direitos 

subjetivos públicos do acusado, do devido processo constitucional, noutras palavras, do próprio Estado 

Democrático de Direito. Neste ponto, cuida-se da discussão que diz respeito à dúvida do juiz 

pronunciante acerca do cumprimento dos requisitos do Código de Processo Penal, art. 413 na 

prática.No tocante à leitura do dispositivo em comento, CPP art. 413, extrai-se a imposição do legislador 

ao magistrado de graus distintos de convencimento quanto à autoria e materialidade. No que se refere 

à primeira, fala-se em indícios; à segunda, é preciso que o magistrado esteja convencido da 

materialidade do delito. Em pelo menos dois momentos da persecutio criminis milita-se, algum setor da 

comunidade jurídica, pela aplicação do “princípio” do in dubio pro societate, são eles: no recebimento 

da inicial e na fase de pronúncia no procedimento do Júri. Como já delimitado, ater-se-á ao segundo. 

(PEREIRA, 2011, p. 41) Somente é cogitada a possibilidade de dúvida em relação à autoria da infração, 

não há se falar em in dubio pro societate quando o que está em jogo é a materialidade (existência) do 

delito. Neste particular, exige-se que o magistrado esteja convencido e funde sua decisão em 

elementos probatórios evidenciados nos autos. (PEREIRA, 2011, p. 41) Como mencionado, há o 

entendimento de que, em relação à autoria, dado que não exige-se certeza, vigora a máxima in dubio 

pro societate. No entendimento de Bonfim (2016, p. 729): “Na dúvida, cabe o juiz pronunciar, 

encaminhando o feito ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento da causa. Nessa fase 

vigora a máxima in dubio pro societate.”Nessa esteira, tem-se entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, HC 135.724/PE: “Por ocasião da pronúncia vige o princípio in dubio pro societate, ou seja, na 

dúvida, compete ao Tribunal do Júri a soberana decisão sobre a autoria criminosa”.Vê-se que em caso 

de dúvida quanto à ocorrência de causa que afaste a competência do Júri (autoria ou materialidade), 

neste momento processual (instrução preliminar), prevalece o entendimento que o juiz deve pronunciar 

o réu, ou seja, aplicar o “princípio” do in dubio contra reo (in dubio pro societate). Para a jurisprudência 

e grande parcela doutrinária, neste caso, decidir de modo a impronunciar o acusado mostrar-se-ia como 

forma indevida de avocar a competência do juízo natural da causa.  (DIAS, 2018, p.180) Entretanto, 

por outro lado, milita a doutrina minoritária no sentido de tratar-se de afastamento do princípio 

constitucional do in dubio pro reo, inversão do ônus da prova e, portanto, incompatibilidade com o 
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almejado processo penal constitucional. Demonstrado o rito do Tribunal do Júri, dissertados aspectos 

acerca da decisão de pronúncia e da dúvida e evidenciada a controvérsia em relação ao afastamento 

do princípio do in dubio pro reo, far-se-á, em momento oportuno, considerações acerca da 

compatibilidade do in dubio pro societate com o processo penal tal como é delineado pela Carta Magna, 

vez que a pesquisa encontra-se em execução. Ressalta-se que, para enfrentamento desta última 

problemática, voltar-se-á para a aplicação do direito, especificamente no que tange à compreensão do 

enunciado normativo, sendo o objeto principal o caráter normativo dos princípios. Para tanto lançar-se-

á mão da análise das obras de dois filósofos clássicos do Direito: Robert Alexy e Ronald Dworkin; bem 

como da concepção de Lenio Streck acerca da temática. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Até o estágio de desenvolvimento da pesquisa pode-se concluir que, com fins ao cumprimento dos 

direitos e garantias delineados na Carta Magna, a dúvida não pode autorizar pronunciamento do réu, 

ou seja, deve haver estreito cumprimento ao texto legal do CPP, art. 413. Como já mencionado, em 

momento oportuno, delinear-se-á aspectos referentes ao caráter normativo dos princípios segundo 

Dworkin e Alexy e através desta análise poder-se-á concluir se o in dubio pro societate possui ou não 

assento constitucional. Deve-se registrar que as constatações até então realizadas não são definitivas, 

podendo ser mantidas ou contrariadas até a conclusão definitiva da perquirição. 
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RESUMO: 

Educar-se financeiramente é muito importante, pois o cenário econômico contemporâneo tem exigido 

um planejamento apurado nas organizações para a sua sobrevivência. O planejamento pode ser 

aplicado no âmbito familiar, quando se quer analisar a origem das aplicações dos recursos obtidos 

pelas pessoas com o fim de melhorar a qualidade de vida familiar. Este trabalho está sendo realizado 

para uma verificação, por meio de um diagnóstico, dos benefícios do orçamento doméstico no processo 

de controle das finanças das famílias dos alunos do Uniaraxá. Se enquadra em uma pesquisa 

exploratória, com pesquisa bibliográfica para dar sustentação teórica à proposta. Foi aplicado um 

questionário em um grupo composto por 200 alunos matriculados no 1º semestre de 2019 em cursos 

presenciais do Uniaraxá.  No entanto, 40% não responderam totalmente o questionário, sendo 

excluídos, reduzindo-se a amostra para 120 alunos. A tabulação dos dados e a produção dos gráficos 

foram produzidos na planilha do Microsoft Excel. Para uma verificação do nível de correlação de 

Pearson entre alguns indicadores do perfil familiar e da percepção do respondente da educação 

financeira familiar, utilizou-se o BioEstat 5.3. Com apenas alguns dados parciais do BioEstat 5.3, 

pudemos perceber que não há influência alguma na correlação entre as variáveis escolhidas e a 

percepção da educação financeira familiar do quadro de alunos pesquisados. Isto quer dizer que os 

respondentes têm uma percepção equivocada de educação financeira. 

PALAVRAS- CHAVE: Educação financeira, Planejamento, Orçamento Doméstico, Universitário. 

 

INTRODUÇÃO: 

No mundo contemporâneo, estamos sujeitos à inúmeras modificações que acontecem constantemente. 

Isso acontece devido aos cenários Econômicos, Tecnológicos e Sociais em que estamos inseridos. 

Diante desta situação, percebemos a relevância de se planejar, tanto nas empresas como nas famílias, 

para, assim, promovê-las. O ato de se planejar, financeiramente, nos aproxima da tão almejada 

independência financeira, pois esta é fundamental para uma boa convivência familiar, equilibrada, ou 

seja, pode influenciar o bem-estar da família (HALFELD, 2001). Saber planejar sua vida financeira está 

se tornando cada vez mais importante e necessário, já que ele ajuda na qualidade de vida da pessoa. 

Infelizmente, a maioria das pessoas não possuem o hábito de controlar os gastos (BRUNO e MIRET, 

2019). Isso os levam a enfrentar dificuldades. Esses seres precisam mudar sua forma de pensar, e 

passar a controlar os seus gastos, para que possam realizar uma economia maior e, assim, sair da 

dificuldade. O nível de endividamento das pessoas vem crescendo cada vez mais. Existem vários 

fatores que causam dificuldades financeiras, um deles é o hábito de consumir compulsivamente, sem 

ter o controle (LEÃO, 2015). As pessoas trabalham para quitar as dívidas e não poupam para lazer, por 

exemplo. Um outro causador é a má administração financeira, que está entre os principais fatores de 

endividamento. Em julho de 2018, o total de brasileiros com dívidas em atraso chegou a 63,4 milhões, 

segundo o SPC – Serviço de Proteção ao Crédito (GAVRAS e BRANDÃO, 2018). Outro fator para o 

endividamento familiar é a inexistência de uma conta reserva, para imprevistos e emergências. Assim, 

quando aparece uma eventualidade, a primeira saída é o cartão de crédito, tornando-se um meio difícil 

de controlar. Tudo isso pode causar um desequilíbrio e até mesmo influenciar a qualidade de vida da 

pessoa e/ou família (EID JÚNIOR e GARCIA, 2001). O desequilíbrio financeiro atua como uma doença 

e merece um tratamento especifico. O consumismo tornou-se um hábito marcante na sociedade. 

Devemos parar, pensar e refletir sobre os impactos que esse consumo pode gerar, tanto na vida 

pessoal como dentro da família. De acordo com Frankenberg (1999), o endividamento do brasileiro 

relaciona-se, diretamente, com a ausência de uma educação financeira, como também finanças mal 

equacionadas, que estão ligadas com o estresse. O orçamento pode ser considerado um instrumento 

de análise de decisão, por isso, pode exigir muita disciplina, habilidade e conhecimento, para, assim, 

proporcionar resultados positivos na saúde financeira familiar. Com o planejamento financeiro, é 

possível estabelecer metas, viabilizar aquisições, poupar parte da renda, conhecer o que ganhamos, 
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ver aonde gastamos mais; ajuda a nos controlar, portanto precisamos de tempo, esforço e organização 

(SANTOS e SILVA, 2014). Isso tudo para que nossos objetivos sejam alcançados. 

 

METODOLOGIA: 

Este trabalho se enquadra em uma pesquisa exploratória e para dar sustentação teórica foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica. Para identificar o perfil das finanças das famílias dos alunos matriculados 

no Uniaraxá, foi aplicado um questionário (adaptado SANTOS e SILVA, 2014), a uma amostra de 

alunos matriculados no 1º semestre de 2019 em cursos presenciais. O grupo constituiu-se com 200 

alunos, sendo que, 40% não responderam totalmente o questionário, sendo excluídos e reduzindo-se 

a amostra para 120 alunos. Os discentes foram abordados em sala de aula, de forma aleatória e 

facultativa, perfazendo todas as salas de aulas, de todos os cursos, com alunos nos dias programados. 

Os cursos com participação irrisória deveu-se por estarem em atividades avaliativas ou que não 

possibilitaram a abordagem. Utilizou-se a planilha do Microsoft Excel para a tabulação dos dados e a 

produção dos gráficos com o perfil dos respondentes. Realizou-se uma verificação do nível de 

correlação de Pearson entre alguns indicadores do perfil familiar e da percepção do respondente da 

educação financeira familiar. Para isso, utilizou-se o BioEstat 5.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na primeira semana do mês de junho de 2019, foram realizadas as aplicações dos 200 questionários 

aos alunos dos cursos presenciais do Uniaraxá, onde o mesmo possui 23 cursos presenciais. Em 

relação aos 13 cursos com 200 alunos abordados, 40% dos alunos não responderam por completo. 

Portanto, teve que ser desclassificado, assim, a amostra foi constituída por 120 alunos conforme 

demonstrado, graficamente, na Figura 1. Os discentes foram abordados em sala de aula, de forma 

aleatória e facultativa, nos dias programados. Os cursos que não se encontra na figura 1, não foram 

abordados devido á alguma atividade avaliativa em que se encontrava a turma, ou não se encontrava 

na sala de aula e/ou na faculdade.  

 

 

Figura 1: Gráfico representativo do perfil da amostra 
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Diante destes valores, 

podemos observar que o 

número de alunos que 

responderam todas as 

questões, foi maior no curso 

de Ciências Contábeis, com 

16%. O curso que teve menor 

participação foi o de 

Arquitetura e Urbanismo, com 

2% apenas. A Figura 2 ilustra, 

graficamente, a origem dos 

alunos da amostra.  

 

  Figura 2: Perfil de origem dos alunos da amostra. 

 

Quanto a faixa de renda mensal familiar dos respondentes, a Figura 3 mostra, graficamente, que 39% 

possuem uma renda de R$ 2.995,00 a R$ 4.970,00. 

Figura 3: Renda familiar mensal dos respondentes.  

 

Realizou-se uma verificação do nível de correlação de Pearson entre alguns indicadores do perfil 

familiar e da percepção dos respondentes da educação financeira familiar. Para isso, utilizamos o 

BioEstat 5.3. Para efeito comparativo, o padrão utilizado foi o da Figura 4.  

 

Com a realização deste teste de Correlação Linear, podemos 

perceber que o valor de r (Pearson) é Íntima, pois seu valor 

é 0,0683, entre 0 (nula) e 0,1 (Fraca). Isto significa que não 

há influência alguma entre faixa etária e a sua educação 

financeira (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Correlação entre a faixa etária e a educação 

financeira 
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Com a realização deste teste de Correlação Linear, podemos 

perceber que o valor de r(Pearson) é Fraca, pois seu valor é 

-0,1260, entre -0,1(Intima) e –0,5 (Moderada). Isto significa 

que não há influência alguma entre sua educação financeira 

e o número de pessoas da família que estão matriculados no 

primeiro semestre no ensino superior (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6 – Correlação entre a educação financeira e o número de pessoas da família que estão 

matriculados no primeiro semestre no ensino superior. 

 

 

Com a realização deste teste de Correlação Linear, podemos 

perceber que o valor de r(Pearson) é Fraca, pois seu valor é 

0,1100, entre 0,1 (Intima) e 0,5 (Moderada). Isto significa que 

não há influência alguma entre a consideração da educação 

financeira e a faixa de renda mensal da família. 

 

 

 

Figura 7 - Correlação entre a consideração da educação financeira e a faixa de renda mensal da família. 

 

 

Com a realização deste teste de Correlação Linear, podemos 

perceber que o valor de r(Pearson) é Fraca, pois seu valor é 

0,1204. Está entre 0,1 (Intima) e 0,5 (Moderada). Isto 

significa que não há influência alguma entre o percentual que 

a família consegue poupar e a consideração do aluno sobre 

a educação financeira da família. 

 

 

Figura 8 – Correlação do percentual que a família consegue poupar e a consideração do aluno sobre 

a educação financeira da família. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Trabalho está em andamento, porém com alguns resultados parciais identificados.  Pudemos perceber 

que não há influência alguma na correlação entre as variáveis escolhidas e a educação financeira dos 

alunos e suas famílias. Os respondentes têm uma percepção equivocada de educação financeira. 
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RESUMO:  

O presente estudo tem como escopo a análise de aspectos mundiais acerca do instituto do refúgio. 

Para tanto, lança-se mão de uma abordagem sob a ótica do direito comparado com o fim de operar 

correlação entre as garantias previstas no ordenamento jurídico interno de cada país frente a tratados, 

convenções e pactos já firmados internacionalmente. Foram utilizados artigos, livros, dissertações, 

teses e material teórico diverso. O mencionado instituto enseja o fortalecimento dos direitos humanos 

em esfera internacional, sendo mister também a compreensão da Soberania que cada Estado possui 

ao tratar do tema de formas distintas, ponto que requer ponderação. 

Palavras-chave: Refúgio. Soberania. Direitos Humanos. Direito Internacional.  

 

INTRODUÇÃO: 

O mundo tem enfrentado a maior crise de refugiados dos últimos anos. Por diversas razões, sejam elas 

políticas, econômicas, ambientais, dentre outros, pessoas de diversas partes do planeta se sentem 

obrigados a deixar suas cidades ou até mesmo seus países em busca de melhores condições de 

sobrevivência, situações extremas que despertam a atenção tanto de governantes, quanto de juristas 

e pesquisadores. Na Europa, parte dos países tem se prontificado a receber os refugiados como é o 

caso da Alemanha. A grande maioria vem da Síria, território que enfrenta uma intensa guerra civil. Por 

intermédio da chancelar alemã Angela Merkel, a Alemanha abriu as portas para os refugiados e em 

meio a conquistas e dificuldades, o país busca soluções para acolher os imigrantes. Sob outra 

perspectiva, destaca-se a Hungria, país que tenta impedir a entrada de refugiados e busca maneiras 

de fechar as fronteiras, barrando a entrada de imigrantes, situação que tem sofrido interferência da 

União Europeia. Recentemente a Hungria chegou a criar uma lei que visa penalizar aqueles que 

oferecem ajuda aos refugiados (SAHUQUILLO, 2018, online). A África, continente rico em 

biodiversidades naturais, enfrenta também uma intensa crise humanitária. Dadaab, localizado no 

Quênia é considerado o maior campo de refugiados do mundo e abriga parte da população africana, 

destaque aos somalis, que fugiram de seu país devido à guerra. O Quênia já cogitou fechar o imenso 

abrigo, alerta que fez com que milhares de pessoas voltassem para a Somália já que a grande maioria 

sequer tem condições mínimas para fugir para territórios mais distantes, como por exemplo, para a 

Europa, o que faz com que os refugiados africanos fiquem no seu próprio continente, que atualmente 

comporta os países mais pobres do mundo. Há que se falar também na crise enfrentada pelos 

hondurenhos que buscam recomeçar em solo americano. Atingidos pela violência que cerca o país, a 

grande maioria da população opta pela perigosa travessia rumo ao México, almejando como destino 

final os Estados Unidos da América. O governo americano mesmo recebendo os imigrantes, tem se 

mostrado resistente, com frequentes ameaças quanto ao fechamento da fronteira. Por fim, evidencia 

também a situação vivida pela Venezuela, país da América do Sul e que faz divisa, entre outros, com 

o Brasil. O desordenado aumento na inflação, a queda no preço do barril de petróleo, somados a uma 

intensa crise política, que acompanhou Chaves e segue o governo de seu sucessor Nicolás Maduro 

são algumas das justificativas para o crescente desequilíbrio. Sendo o Brasil uma de suas fronteiras, 

cada vez mais pessoas desejam fazer a travessia. O país tem se mostrado receptivo e acolhedor, 

porém é inegável as dificuldades enfrentadas devido à falta de planejamento, reflexo de um movimento 

cada vez mais imprevisível e desordenado. Sendo assim, busca-se com este estudo analisar o 

comportamento de cinco países, sendo eles Alemanha, Hungria, Quênia, Estados Unidos e Brasil, 

relacionando-os com as garantias já estabelecidas pela comunidade mundial no que tange a proteção 

aos refugiados.  

 

METODOLOGIA: 

Quanto ao tipo de desenvolvimento da pesquisa, contará com estudo teórico, cujos dados obtidos serão 

baseados em artigos jurídicos, doutrinas clássicas e contemporâneas de Direito Constitucional e Direito 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

186 

Internacional, além do embasamento legal, alicerce do ordenamento jurídico brasileiro (MARCONI; 

LAKATOS, 2017, p. 79). No que se refere ao método utilizado, trata-se de um estudo bibliográfico onde 

serão usadas também como ferramentas de análise, produções acadêmicas, dissertações de mestrado 

e teses de doutorado, que discorram sobre posicionamentos diversos acerca do instituto do refúgio. 

Além disso, serão usadas também como ferramentas específicas de análise, artigos de revistas 

nacionais e internacionais que discorram sobre posicionamentos diversos acerca do instituto do refúgio 

e sua aplicabilidade no ordenamento jurídico da Alemanha, Hungria, África, Estados Unidos e Brasil. 

As conclusões alcançadas a partir da presente pesquisa são fundamentais para a continuação do 

estudo, possibilitando o surgimento de hipóteses científicas, indagações que poderão ser alicerce para 

outras perquirições.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Entende-se por refugiado aquele que por razões diversas se sente perseguido em sem país de origem, 

seja por razões econômicas, políticas, filosóficas, religiosas ou outros motivos odiosos, que torna 

improvável a vida do ser humano em seu país. (RAMOS, 2016 pag. 89). Diferencia-se dos apátridas, 

fenômeno que se assemelha ao instituto do refúgio, sendo muitas vezes confundidos. Em breve 

síntese, os apátridas são aqueles que por algum motivo perdem a nacionalidade, “tais circunstancias 

remetem à necessidade de proteção internacional, pois a ausência de nacionalidade tende a neutralizar 

o reconhecimento de direitos” (PEREIRA, 2014, p. 12). Sob outra perspectiva, no que se refere à 

distinção entre o instituto do asilo e do refúgio, esclarece-se que a situação do refugiado estará sempre 

ligada a algum fator de perseguição, enquanto os pedidos de asilo na maioria das vezes estão ligados 

à imputação de crime de natureza política ou ideológica (MAZZUOLI, 2018, pag. 682). Diante dessas 

considerações, é importante ressaltar que o número de refugiados tem aumentado significativamente. 

Trata-se do maior nível de deslocamento em esfera mundial já registado (ACNUR, 2018, online). 

Encontram-se nas estatísticas, além de outros povos, os sírios, os somalis, os hondurenhos e os 

venezuelanos, que buscam rotas de fuga por países de todos os continentes, dentre estes, a Alemanha, 

Hungria, África, Estados Unidos e Brasil. No que tange aos sírios, com o objetivo de lutar contra o 

governo ditador de Bashar al-Assad, Presidente da Síria desde o ano 2000, o governo opositor 

juntamente com grupos organizados deram início a protestos que a princípio seriam pacíficos. Como 

resposta, o Presidente reagiu de forma agressiva e daí iniciou-se a guerra civil na Síria. Desde então o 

conflito tem feito inúmeras vítimas. Bombas estão sendo lançadas contra as cidades, deixando milhares 

de mortes, além da violência sexual contra mulheres e crianças, questões que chamam a atenção do 

mundo todo e que estão sendo amparadas pela Organização Mundial das Nações Unidas (LÓPEZ-

JACOISTE, 2015, pag. 16). Frente ao cenário violento cada vez mais sírios se deslocam para territórios 

vizinhos, destaque aos países da Europa. A travessia na maioria das vezes é perigosa e muitos acabam 

morrendo na tentativa de chegar aos países pelo Mar Mediterrâneo. Quanto à Alemanha, em 2015 a 

chanceler Angela Merkel abriu as portas do país para receber os refugiados. Com o slogan “Nós Vamos 

Conseguir”, Merkel permitiu que milhares deles atravessassem a fronteira (COOKE, 2017, online). O 

país, membro da União Europeia e signatário da Organização das Nações Unidas, recebeu em sua 

maioria refugiados sírios. Sob outro viés, de acordo com a ONU, uma das justificativas para o 

acolhimento vai além do caráter humanitário, visto que a população alemã passa por um momento de 

redução de sua população e carece de mão de obra. Nesta ótica, o trabalho realizado pelos refugiados 

seriam pontos estratégicos para aumentar a economia do país (ONU, 2017). Por outro lado, país 

também da Europa, a Hungria se mostra resistente ao acolhimento das vítimas. Além da construção 

de uma barreira na fronteira visando impedir a travessia de povos que objetivam chegar a outros países, 

ou mesmo para dificultar a permanência em solo húngaro, o governo criou a denominada “Stop Soros” 

(CIERCO, 2017). A Lei objetiva punir aqueles que ofertarem ajuda aos que transitam pelo país em 

situação irregular, dentre eles os refugiados. O ato despertou o alerta de entidades internacionais, como 

da ONU, Unicef e aliados da União Europeia (SAHUQUILLO, 2018, online). População que também 

carece de atenção são os somalis. O país é atingido por uma guerra civil desde o ano de 1991. Um 

grupo terrorista, ligado ao Al-Qaeda, comanda o território e aterroriza a população, o que faz com que 

milhares destes busquem abrigo em países vizinhos, destaque ao Quênia, que divide fronteira com a 

Somália e que possui o maior campo de refugiados do mundo (CAETANO, 2019, online). Dentre idas 

e vindas, o campo de Dadaab já ameaçou fechar diversas vezes. No que se refere aos hondurenhos, 

http://tudo-sobre.estadao.com.br/bashar-assad
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a onda de refugiados teve inicio com uma caravana que pretendia sair do país rumo aos Estados 

Unidos. O ápice de descontentamento da população diz respeito principalmente aos “maras”, gangues 

que atacam e desassossegam a população, fazendo do país o mais violento do mundo dentre aqueles 

que não estão em guerra civil (PÉREZ, 2018, online). Em busca de um Estado que lhes garantam 

proteção, os hondurenhos acabam lutando para atravessar a fronteira com o México, cujo objetivo 

central é chegar e permanecer em solo estadunidense. Donald Trump já se mostrou resistente quanto 

aos pedidos de abrigo. O atual Presidente chegou a aplicar a chamada “Tolerância Zero”, política que 

vai contra a imigração irregular e determina que os que entrem no país em situação de irregularidade 

devem ser processados, gerando como consequência a separação das famílias imigrantes (MARS, 

2018, online). Não menos importante, cabe ainda mencionar a situação da Venezuela. Devido ao 

aumento na inflação e a acentuada crise política que gera como consequência a fome, desemprego, 

falta de moradia, segurança, dentre outros, venezuelanos tem buscado em outros países condições 

dignas de sobrevivência. Sabendo que o Brasil e a Venezuela dividem fronteira, cada vez mais vítimas 

tem atravessado a fronteira em busca de refúgio. Conforme assegura o art. 5º da Carta Magna “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade”. Também, o princípio da Prevalência dos Direitos Humanos, previsto expressamente 

no art. 4º, inciso II da Constituição, afirma que “a República Federativa do Brasil, será regida nas suas 

relações internacionais, pela prevalência dos diretos humanos”. Diante de todo o exposto, importante 

órgão de proteção àqueles que estão em busca de refúgio, visando a assegurar a aplicabilidade dos 

direitos fundamentais e dos direitos humanos, garantias voltadas a dignidade da pessoa humana, está 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, órgão criado pela ONU em 1949, cuja sede 

está situada em Genebra (RAMOS, 2016, pag. 89). Expostos os aspectos, em tese, mais questionáveis 

e controversos ao instituto do refúgio, vê-se a pertinência de, desenvolver os argumentos, teorias e 

embasamentos para analisar qual é o limite da discricionariedade dos Estados soberanos à luz do 

direito comparado.   

 

CONSIDERAÇÕES: 

Diante de tudo o que foi exposto, nota-se que a questão dos refugiados não é assunto específico de 

um determinado Estado. Com o passar dos anos, verificou-se que o aumento de pedidos de refúgio 

ganha cada vez mais força e alcança um nível global. Logo, para que haja uniformização do tema, 

deve-se levar em conta que partir do momento em que o Estado se torna signatário de alguma norma 

de abrangência internacional, a premissa maior será o dever de segui-la, buscando sua máxima 

efetividade em conjunto com os demais membros, passando a ocorrer a limitação da soberania do país. 

Nesse sentido, o direito interno só ganhará eficácia quando estiver em conformidade com o direito 

internacional, já que o que se discute na presente inquirição, aglomera pessoas de todos os cantos do 

planeta, o que deixa de ser interesse específico apenas de uma comunidade. 
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RESUMO: 

As organizações, todavia os pequenos negócios precisam de um controle interno eficiente para que 

possam ter excelência na gestão. Cabe aos gestores, administrar seu negócio de maneira responsável 

a fim de alcançar suas metas. Nesse sentido o presente trabalho de conclusão de curso tem como 

objetivo evidenciar o impacto dos controles internos. Este estudo foi dedicado a uma análise precisa 

dos principais tipos de controles de três pequenos negócios, de seguimentos diferentes na cidade de 

Araxá no estado de Minas Gerais e tem como objetivo apresentar como a gestão organizacional poderá 

impactar na tomada de decisão nas organizações. A pesquisa foi realizada por meio de 3  estudos de 

casos e os dados foram coletados através de entrevista e aplicação de um questionário. Toda a 

importância de um sistema de controle interno está embasada na constante necessidade de conduzir 

a administração no sentido de auxiliar nas tomadas de decisões o que acarretará em oferecimento de 

serviços e produtos que satisfaz as necessidades dos clientes e que tornam o negócio rentável. 

 

INTRODUÇÃO: 

Como lembrado em Sbcoaching (2018), em uma realidade de negócios cada vez mais complexos e 

burocráticos, é muito importante ter uma boa gestão para conseguir um diferencial que conquistará o 

mercado e por consequência, tornará o negócio rentável. Além disso, toda empresa tem uma missão e 

os pequenos negócios, apesar de não terem um setor de controladoria implantado, precisam controlar 

a sua empresa para alcançar os objetivos. Por esses motivos, surge-se então a importância do controle 

interno como ferramenta de apoio à tomada de decisão dos gestores o que o apoiará para que a gestão 

seja eficiente e eficaz além de ajudar a empresa a estruturar o seu planejamento estratégico. Como 

lembra Lampeao (2009), o Controle Interno é a forma utilizada pelas empresas para cuidar dos seus 

ativos, verificar a precisão e confiabilidade das informações contábeis, desenvolver eficientemente o 

operacional e motivar à adesão à política determinada. O controle interno então surgiu “da necessidade 

das empresas controlar seus ativos, passivos, despesas e receitas” (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013, 

p. 1). Para Garcia; Kinzler e Rojo (2014), controle interno ajuda a gestão empresarial, porque registra 

dados no sistema de informação, que influenciará na tomada de decisões como por exemplo em 

relação aos estoques. Para Amaral (2008) as micro e pequenas empresas (MPE´s) são as principais 

estimuladoras da economia no Brasil, porque além de gerarem muitos empregos, funcionam como 

laboratório de práticas administrativas. Com base no conteúdo descrito, o problema da pesquisa fica 

assim definido: Quais os principais impactos organizacionais que podem decorrer da gestão em relação 

aos controles internos? 

 

METODOLOGIA: 

Em seus objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que segundo 

Lakatos e Marconi (1987, p. 66) “trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia 

já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, sejam em livros, jornais, boletins, 

monografias, teses, dissertações, material cartográfico [...]”. Quanto a sua problemática, a pesquisa 

tem abordagem exploratória-qualitativa, porque se busca identificar a eficácia dos controles internos 

nos pequenos negócios através do método estudo de caso. O objetivo da pesquisa exploratória para 

Andrade (2002, p.119) é o de “proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar, 

facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses ou descobrir um novo tipo de enforque para o assunto”. Para Pereira (1999, p. 21) esse tipo 

de pesquisa qualitativa “Ocupa-se da investigação de eventos qualitativos, aqueles representados por 

dados qualitativos com referenciais teóricos menos restritivos e com maior oportunidade de 

manifestação para a subjetividade do pesquisador”. 

Sendo assim, no primeiro momento foram identificados 3 pequenos negócios (empresas A, B e C), 

localizados em Araxá-MG, para o desenvolvimento dos estudos de casos. Este permite evidenciar os 

conhecimentos adquiridos na pesquisa gerando informações que possibilitam solucionar problemas ou 
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propor melhorias para o caso em análise (BRUYNE; HERMAN e SCHOUTHEETE, 1977, p.1). Após a 

identificação dos negócios que compõem a amostra intencional, foram agendadas visitas, para 

realização de entrevista estruturada com os gestores, sendo este o instrumento de coleta dos dados. 

Depois disso, foi realizado questionário estruturado a um consultor do SEBRAE para a conciliação de 

dados teóricos com o que realmente acontece nas empresas. As entrevistas e questionário ocorreram 

em abril, maio e junho de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Quadro que apresenta as respostas das entrevistas realizadas em 3 pequenas empresas: 

 

Empresa Como é o controle 

interno? 

Como o gestor 

enxerga a 

importância do 

controle? 

 

Quais são os 

instrumentos  

usados? 

 

Quais 

consequências a 

falta do controle 

trás para empresa? 

A -Controle de 

estoque (balanço 

semestral);  

-Realiza-se fluxo de 

caixa diariamente; 

-Controle 

Financeiro (um dos 

sócios é o 

responsável); 

-Controle de 

desempenho das 

vendedoras através 

de relatórios; 

- Contato com os 

clientes (ligações 

para oferecer 

condicional, envio 

de fotos das 

novidades e 

promoções). 

-Fundamental para a 

organização da 

empresa 

principalmente 

quando se tem uma 

pessoa responsável 

por checar esse 

controle; 

-Através do controle 

de estoque, pode-se 

realizar promoções 

dos produtos parados 

evitando prejuízos; 

- Controle do Layout 

da loja e das vitrines  

ajuda a chamar a 

atenção das clientes; 

- Importante para a 

permanência no 

mercado. 

 

-Sistema de 

informação SIAC; 

-Confronto dos 

extratos bancários 

com os dados 

lançados no 

sistema e nos 

relatórios 

contábeis; 

-Aviso aos 

clientes após o 

vencimento de 

faturas (whats, 

carta); 

-Compras 

baseadas em 

relatórios de giro 

de estoque. 

 

- Acúmulo de 

estoque ou compra 

indevida; 

- Dificulta a análise 

de lucro e prejuízo; 

-Falta de 

conhecimento do 

gestor em relação ao 

andamento do 

negócio. 

 

B -Controle 

financeiro, onde 

sempre procuram 

estar com as contas 

em dia evitando 

gastos com juros; 

- Previsão de 

pagamentos: 

previstos de acordo 

com as datas dos 

recebimentos; 

-Fluxo de caixa; 

-Controle de 

estoque; 

-Fornecedores fixos 

que atendem 

sempre a demanda 

-Como o mais 

importante para 

evitar desperdícios e 

contenção de gastos; 

-Através do controle 

de estoque, pode-se 

realizar promoções 

dos óculos de sol e 

armações de 

receituários para 

girar o estoque e 

acompanhar as 

tendências da moda; 

- Importante para a 

sobrevivência do 

negócio. 

 

-Sistema de 

informação 

gerencial (fluxo de 

caixa, balanço 

patrimonial); 

 

 

-Falta de disponíveis 

para efetuar o 

pagamento de 

fornecedores em 

prazo hábil; 

-Geração de multa e 

juros por atraso de 

pagamento; 

- Falta de 

informações sobre 

clientes promissores. 
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da loja com preços 

justos. 

 

 

 

C -Fluxo de caixa; 

- Forma de 

pagamento 

ofertada aos 

clientes somente à 

vista, cartão de 

crédito ou cheque; 

-Contrato com 

construtoras; 

- Pesquisa de 

mercado; 

-Cotações para 

compras e estudos 

para ampliação do 

negócio. 

-Abastecimento à 

vista para obter 

melhor custo. 

 

-Essencial para a 

sobrevivência da 

empresa diante de 

ampla concorrência; 

-Através dele ele 

acredita ser possível 

evitar prejuízos. 

-Estuda a 

possibilidade de 

adesão de um ERP; 

-Ajuda na redução de 

custos. 

-Cadastro 

atualizado de 

pessoas jurídicas 

como possíveis 

clientes 

potenciais. 

 

 

-Possíveis 

inadimplências dos 

clientes; 

-Alto custo (baixo 

lucro). 

Questionário ao consultor do SEBRAE: 

O que considera como importância do controle interno em pequenos negócios? 

 

Já dizia William Edwards Deming “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se 

define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”. Controle é um 

elemento do processo de gerenciamento de empresas, projetos e processos e não faz sentido se não 

estiver inserido no contexto do planejamento, execução e monitoramento, ou seja, o PDCA. Controle e 

monitoramento são o “par” mais evidente desse ciclo, já que permitem avaliar o desempenho dos 

esforços e resultados frente ao que foi planejado e, eventualmente, corrigir / intervir para que os 

resultados sejam alcançados. Já dizia o antigo (mas atual) slogan da fabricante de pneus Pirelli 

“Potência não é nada sem controle”. 

 

Quais os principais controles internos considera ser eficaz nas MPE’s? 

a.    Controles vinculados aos processos de atendimento ao cliente; 

b.    Controles dos processos produtivos e de qualidade; 

c.     Controles financeiros como, por exemplo, fluxo de caixa, controle diária de caixa, vendas, entre 

outros; 

d.    Controle de estoque de matérias primas e produtos; 

e.    Controles normativos e contábeis. 

 

 Quais os impactos negativos as pequenas empresas podem sofrer quando não utilizam o controle 

interno? 

Perda de capacidade de gerenciamento da empresa e dos seus processos, gerando graves distorções 

nos resultados e, frequentemente, levando ao fechamento da mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

A partir do entendimento dos controles internos utilizados em algumas pequenas empresas e 

assimilando as considerações importantes do consultor do SEBRAE, é possível afirmar que o sucesso 

das mesmas está diretamente ligado aos seus controles porque para conhecer bem o seu negócio, é 

preciso ter uma boa gestão que utiliza-se dessas ferramentas afim de obter informações úteis a tomada 

de decisão. Além disso, pode-se perceber também a importância de todos os setores e controles 

estarem interligados, sendo assim, evita-se fatos indesejáveis. Com este trabalho, pode-se perceber 
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uma boa evolução na visão dos gestores, que passaram a rever os seus controles e melhorá-los, o que 

com certeza trás benefícios aos consumidores como por exemplo nos quesitos mais importantes de 

sua satisfação. O envolvimento das pequenas nesse estudo, foi muito importante para que esta 

pesquisa fosse vista na prática, o que complementou grandemente a bibliografia. 
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RESUMO: 

Esta pesquisa buscou explorar a oportunidade de redução do desperdício de tempo em uma oficina 

mecânica de uma mineradora, sustentado sobre o indicador de desempenho de tempo produtivo 

“wrench time”, do setor de Manutenção Programada. Nesse estudo de caso houve a utilização 

integrada de técnicas de desenvolvimento de melhorias comumente utilizadas na cultura Lean e 

gerencial em geral, como Brainstorming e DMS (Daily Management System). A metodologia de 

medição de tempo produtivo, wrench time, foi utilizada no início e no final do período observado, 

buscando verificar se houve algum avanço pertinente após a utilização e implantação das medidas 

adotadas. Assim, o emprego, tanto de soluções da filosofia Lean quanto de ferramentas gerenciais em 

geral, que busca a redução dos desperdícios viabilizando uma utilização eficiente dos recursos 

disponíveis, se torna adequada para o meio ambiente e à empresa, pois essa também busca reduções 

em seus gastos desnecessários e custos improdutivos. Utilizou-se o método de tempos e movimentos 

para mensurar a produtividade da oficina da planta mineradora considerando os princípios de wrench 

time como seu indicador de desempenho e após uma primeira medição, realizou-se um brainstorming 

junto a alguns funcionários do setor levantando-se medidas que visaram a melhoria do tempo produtivo 

dos colaboradores. Executou-se tais medidas e por fim houve mais uma última medição onde se buscou 

observar algum efeito positivo quanto ao indicador de wrench time da oficina estudada. 

Palavras-chave: wrench time, mineração, oficina de manutenção, manutenção programada. 

 

INTRODUÇÃO: 

No início dos anos 70 o planeta entrou no que é chamado de déficit ecológico, ou seja, o ser humano 

começou a consumir os recursos naturais num ritmo maior do que o planeta consegue repor. No ano 

de 2019, o montante de recursos que deveria ser utilizado até 31 de dezembro foi gasto no dia 29 de 

julho (WWF-BRASIL, 2019). Todos os setores produtivos estão sujeitos ao sobreuso de recursos 

disponíveis e o seu uso consciente é uma medida para contribuir com o atraso do consumo dessas 

riquezas naturais. No caso, a empresa mineradora estudada, situada na região do triangulo mineiro, 

também busca a utilização mais eficiente de seus recursos. Uma multinacional, inserida no mercado 

de extração mineral, utiliza de princípios da produção enxuta para buscar a excelência produtiva 

trazendo um retorno pertinente a todos os interessados. Foi proposto trabalhar sobre um indicador de 

controle semanalmente atualizado pelo FMDS (Floor Management Development System), o wrench 

time. Esse indicador é utilizado pela Programação e Planejamento de Manutenção da empresa como 

medida primária de eficiência da força de trabalho. Ele é calculado como a proporção de trabalho 

efetivamente executado perante todo o tempo teoricamente disponível na rotina do executante. (DOC 

PALMER, 2006). Onde, diferentemente da filosofia Lean, não é considerado tempo de preparação para 

o trabalho, tempo gasto com recebimento de instruções, qualquer tipo de deslocamento ou espera por 

recursos de qualquer natureza. (SMITH, 2012). Esse trabalho se limita perante o tempo de seis meses 

de duração e quanto à condição em que a mineradora se encontrava, uma vez em que esta estava 

parcialmente fora de funcionamento devido ao reajuste de suas barragens ante à nova Lei 23.291, de 

2019, que introduz a Política Estadual de Segurança de Barragens e determina o fim da utilização das 

barragens construídas pelo método de alteamento a montante no Estado de Minas Gerais (ALMG, 

2019). Concebida após a catástrofe do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em 

Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. 

 

METODOLOGIA: 

 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa ação, de acordo com Gil apud Thiollent (2002). Teve 

como objetivo buscar ações planejadas, com intervenção do pesquisador e dos pesquisados, num 

caráter educacional. Foi realizado uma observação inicial da rotina da oficina a ser estudada e do fluxo 

de programação da mesma. Através do estudo do indicador de performance wrench time, do FMDS da 
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manutenção, observou-se a oportunidade de confirmar e de, talvez, aumentar o tempo desse indicador 

na oficina da usina. Foi feita uma reunião com os colaboradores da oficina, os informando do projeto e 

das medições que seriam feitas.  

Foi feita uma primeira medição, acompanhando um dia inteiro de cada um dos indivíduos, anotando 

cada atividade realizada as classificando como atividades que somam no wrench time e que não 

somam. As atividades que não somam no wrench time, são: Deslocamento, pausas em geral, troca de 

instruções de qualquer natureza. Após a primeira medição ser feita realizou-se uma nova reunião onde 

foi aplicado o método de Brainstorming e levantou-se ações a serem realizadas na oficina visando um 

aumento do tempo produtivo dos funcionários. De imediato foi implementado o DMS da oficina - uma 

ferramenta de gestão à vista na qual se pode acompanhar, diariamente, o andamento das ordens 

semanais de serviços e desenvolver soluções aos problemas identificados na semana, de forma mútua 

entre os colaboradores da oficina - além de outras ações necessárias, como a mudança no layout, a 

atualização de treinamentos, isolamento do portão da oficina, mudança no local de realização do DDS 

(Diálogo Diário de Segurança), entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Esse estudo se limitou no levantamento de wrench time, na aplicação de soluções visando o aumento 

do mesmo e finalmente confrontando uma última medição do wrench time com a primeira, num período 

de observação de aproximadamente três meses. O setor estudado se encontrava num momento atípico 

devido à parada imposta pela situação de regularizações das barragens em que a mina estava 

passando. 

 

PRIMEIRA MEDIÇÃO DO WRENCH TIME 

Foi planejado um acompanhamento de 9 dias na rotina da oficina do subconjunto, para em cada dia, 

acompanhar 1 colaborador, porém realizou-se o acompanhamento 8 dos 9 dias programados, devido 

imprevistos nas programações dos executantes. O valor da amostra mínima de dias a serem 

acompanhados foi obtido através da seguinte fórmula estatística: 

 

n = ( N * z² * p * [1-p] ) / ( [N-1] * e² + z² * p * [1-p] ) 

 

onde, 

 

n = tamanho da amostra necessária (que está sendo calculada). 

N = tamanho do universo (população) – 9 colaboradores (2 caldeireiros, 2 torneiros e 5 mecânicos). 

z = a confiança (%) – A confiança utilizada é de 90%, ou seja, o valor utilizado para “z” é 1,65 de 

acordo com o padrão. 

e = a margem de erro, ou erro padrão – 10%, ou seja, o valor utilizado para “e” é 0,05. 

p = a proporção esperada – 50%, tomando resultados de históricos de estudos previamente 

realizados no setor. 

 

Após calcular, chegou-se no valor de aproximadamente 8 amostras necessárias, para obter um 

resultado com erro menor que 15%, que é o indicado pela empresa. A primeira medição foi realizada 

no decorrer dos 8 dias e o valor do indicador wrench time obtido após a primeira medição foi de 54%. 

Um valor alto considerando a literatura, onde temos de 25 a 35% como típico, de 35 a 45% como bom 

e até 65% como world class (DOC PALMER, 2006). Porém há a possibilidade desse valor ser mais alto 

do que o real devido ao método utilizado – tempo e movimentos – que carrega efeitos inerente de sua 

aplicação, como, o efeito Hawthorne, onde a produtividade do indivíduo é aumentada quando se está 

sob observação constante. 

 

LEVANTANDO SOLUÇÕES 

Fez-se um brainstorming com a participação do técnico de campo, do programador, o supervisor e o 

pesquisador. Dessa reunião foram levantadas ações para buscar melhorar ainda mais esse indicador. 

Assim, gerou-se um plano de ação contendo os seguintes itens: 
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• Implantar o DMS 

• Transferir o portão da ferramentaria 

• Disponibilizar novas ferramentas para os mecânicos 

• Mudar layout da oficina 

• Definir sala de realizar o DDS 

 

Ao longo de três meses, foi implantado a ferramenta DMS logo no início, pois se considerou essa 

medida a mais urgente. O DDS também foi mudado para a sala já definida. Depois, foi reorganizado o 

layout da oficina. Disponibilizado as ferramentas e na última semana, a semana na qual foi realizada a 

última medição, foi transferido o portão de acesso à ferramentaria, que antes se encontrava dentro da 

oficina, para fora, extinguindo o transito desnecessário de pessoas dentro a oficina.  

 

ÚLTIMA MEDIÇÃO DO WRENCH TIME 

Essa última medição foi feita em 6 dias, porém agora há um mecânico a menos que mudou de cargo 

nesse período e não houve reposição de pessoal para o cargo. Reduzindo a população de 9 para 8 

pessoas. Assim, foram medidos 6 desses indivíduos, abrindo uma margem de erro de 10%. O valor 

obtido nessa última medição foi de 49%. Um valor menor do que na última medição.  

 

CONSIDERAÇÕES: 

Diante das diferenças encontradas entre a última e a primeira medição do wrench time, 49% e 54% 

respectivamente, pode-se observar que não houve efeito perceptivo das ações realizadas na oficina de 

forma a aumentar o tempo desse indicador. Pode-se presumir que, num total de 3 meses de aplicação 

das ações propostas no brainstorming - onde algumas ações foram implantadas no decorrer e até na 

última semana desse período - não foi tempo o bastante para verificar um efeito positivo no indicador 

wrench time. Eventualmente, num período maior, junto a um constante controle do DMS e num prazo 

maior, poderá se notar algum efeito positivo. Há também as margens de erro do método utilizado - 

cerca de 10% em cada medição – contribuindo com sua falta de precisão, na qual poderia se verificar 

uma melhora pontual, caso fosse mais acurado. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo expor, na forma de revisão bibliográfica a importância da relação 

entre a educação e a sustentabilidade. A ampla exploração e escassez dos recursos naturais fez com 

que a questão ambiental nos últimos anos se tornasse uma das grandes preocupações da população. 

A extinção de espécies da fauna e da flora decorrente da degradação e o aquecimento global com a 

expressiva emissão de gases tornaram o tema ambiente destaque em debates internacionais. Com o 

desenvolvimento da consciência ambiental e da importância da sustentabilidade tão debatida em 

conferências, surgiram consumidores preocupados com a preservação, e desde então a indústria se 

deparou com problemas relacionados às suas ações causadoras de dano. A sociedade passou a cobrar 

maior responsabilidade social por parte de todos. 

Palavras-Chave: Meio Ambiente; Desenvolvimento Sustentável; Recursos Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação ambiental é fundamental para a interação do homem com o meio ambiente, pois está tem 

como ensinamento as melhores formas de gestão e resolução de problemas ambientais, além de ser 

a principal responsável pela conscientização ambiental da sociedade. (SUAVÉ, 2005). As questões 

ambientais vêm adquirindo força em decorrência desta conscientização. Essa importância surgiu após 

a percepção de que ao destruir a natureza destrói-se também a qualidade de vida e compromete as 

gerações futuras. (ALBERTON, 2003). A partir da conscientização e da busca por uma solução dos 

problemas ambientais surgiu o termo sustentabilidade, que se baseia na capacidade de produção e 

desenvolvimento de forma integrada a conservação do meio ambiente. Em um sentido lógico a 

sustentabilidade é a capacidade de sustentação dos recursos ambientais disponíveis. (MIKHAILOVA, 

2004). As reflexões e a conscientização sobre a importância da conservação do meio ambiente têm 

trazido grandes questionamentos a respeito do papel das empresas perante a sociedade. A partir da 

década de 1980 com o conceito de desenvolvimento sustentável, acentuou-se a relações entre a 

preservação ambiental e desenvolvimento econômico. As questões ambientais, incorporadas na 

estrutura da empresa tornaram-se elementos bastante consideráveis nas estratégias de crescimento 

das empresas, podendo ocasionar novas oportunidades e vantagem competitiva ou então ameaça para 

as não adeptas, uma vez que o mercado está a cada dia mais aberto e competitivo (FILHO, 2004). O 

presente trabalho tem como objetivo expor em forma de uma revisão bibliográfica a importância da 

relação entre a educação e a sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realiza em diversos bancos de dados, sendo os principais: o Repositório Unicamp,  

Scielo, a Plataforma Freire e o Google Acadêmico. As principais palavras-chaves pesquisadas foram: 

Educação Ambiental, Sustentabilidade, Desenvolvimento sustentável, Meio Ambiente, Recursos 

Naturais.  Foram selecionados os artigos que melhor se encaixavam na discussão do tema. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para alcançar o desenvolvimento, seja em que área for, a educação é um princípio fundamental. 

Quando falamos em desenvolvimento sustentável, então, a educação parece ser um fator ainda mais 

importante, tendo em vista que é necessário, antes de tudo, desenvolver um entendimento público e 

uma consciência maior em relação à sustentabilidade. Vale observar que a educação não se restringe 

às escolas nem apenas às fases da infância e da juventude. A educação é um processo permanente, 

que ocorre ao longo da vida de todos nós e é influenciada pelos mais diversos aspectos do nosso dia 

a dia, desde as nossas próprias experiências a exemplos que temos de outras pessoas, incluindo 

também as nossas comunicações (CERATI, 2009). A agência da ONU ainda destaca que a Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável visa despertar uma nova consciência nos indivíduos, ajudando-
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os a entenderem melhor o mundo em que vivem – incluindo questões que ameaçam nosso futuro, 

como a pobreza, o consumo predatório, a degradação ambiental, a saúde, a deterioração urbana, os 

conflitos e a violação de direitos humanos – e tornando cada pessoa um ator responsável por resolver 

esses desafios, com respeito à diversidade cultural, contribuindo para a criação de um mundo mais 

sustentável. Ou seja, a ideia é estimular mudanças de comportamento, por meio da educação, visando 

a um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental, de viabilidade econômica e de uma 

sociedade justa para as gerações presentes e futuras (PEREIRA et al., 2009). Temos que estar cada 

vez mais envolvidos com o meio ambiente. Envolver, do latim involvere, tem sentido de abranger e de 

seduzir, cativar. Hoje é necessário muito mais um envolvimento baseado em uma sedução entre 

indivíduo e meio ambiente, ao contrário do que é feito no discurso desenvolvimentista, que não deseja 

cativar pessoas, mas apenas impor suas condições de crescimento pautado no consumismo 

(BARBIERI, 2001). Assim, o papel da educação é de suma importância para que a sustentabilidade 

seja alcançada e problemas ambientais, como a má gestão de resíduos, e escassez de água, dentre 

outros, possam ser solucionados. (WALDMAN, et. al, 2001). 

Compreender a fundo as questões relacionadas a sustentabilidade através da educação ambiental 

requer métodos participativos de ensino e aprendizagem para motivar e empoderar estudantes a mudar 

seus comportamentos e tomar atitude em favor do desenvolvimento sustentável. A educação ambiental 

promove competências como pensamento crítico, reflexão sobre cenários futuros e tomadas de decisão 

de forma colaborativa. Pensar em Educação Sustentável representa uma nova visão da educação 

capaz de ajudar pessoas de todas as idades a entender melhor o mundo em que vivem, tratando da 

complexidade e do inter-relacionamento de problemas tais como pobreza, consumo predatório, 

degradação ambiental, deterioração urbana, saúde, conflitos e violação dos direitos humanos, que hoje 

ameaçam nosso futuro (FILHO, 2004). Contudo, proporcionar o acesso à educação de qualidade para 

o desenvolvimento sustentável em todos os níveis e em todos os contextos sociais, para transformar a 

sociedade, ao reorientar a educação e ajudar as pessoas a desenvolver conhecimentos, habilidades, 

valores e comportamentos necessários para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de incluir 

questões de desenvolvimento sustentável, como os riscos de desastres naturais, a mudança climática 

e a biodiversidade, no ensino e na aprendizagem. Os indivíduos devem se tornar atores responsáveis 

que resolvem desafios, respeitam a diversidade cultural e contribuem para a criação de um mundo mais 

sustentável (CERATI, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa foi possível compreender que a educação ambiental é o principal meio de se obter 

e de se manter a sustentabilidade. Através da educação ambiental são disseminados os conceitos e 

formas de desenvolvimento sustentável, além de mostrar a importância da sustentabilidade para a 

manutenção da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. 
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RESUMO: Pelas características singulares de sua história, política, sociedade e economia, a cidade 
de Tapira é um lugar com qualidade para se morar. Cidade muito limpa, organizada e tranquila. O 
objetivo desta pesquisa é verificar qual a percepção ambiental que a população do município de Tapira 
tem em relação à sua cidade. A pesquisa foi realizada com 189 moradores no período de 25 de abril a 
09 de maio de 2019. Como Tapira é uma cidade pacata e tranquila, essas são as referências marcantes 
para 78% das pessoas considerarem sua vida na cidade como ótima (41%) e boa (37%) 
respectivamente verificando-se uma equivalência de percepção e juízo de valor semelhantes entre os 
nativos e os não nativos. A população em geral mostrouse um sentimento topofílico, isto é, com um 
pensamento positivo e muito satisfeita tanto com a vida que leva quanto com a cidade em si, porém 
apontou seus problemas. O aumento de construções, o excesso de lixo, o desmatamento e as 
construções em locais proibidos são os principais problemas percebidos pela população urbana da 
cidade de Tapira.  
Palavras-chave: percepção ambiental, população urbana, sentimento topofílico.  
 
INTRODUÇÃO  
Pelas características singulares de sua história, política, sociedade e economia, a cidade de Tapira é 
um lugar com qualidade para se morar. Cidade muito limpa, organizada e tranquila. Povo hospitaleiro 
e acolhedor. A percepção ambiental pode ser definida como o ato de perceber o ambiente em que está 
inserido onde se aprende a proteger e cuidar do mesmo (FAGGIONATO, 2005). “Também pode ser 
definido pelas formas como os indivíduos veem, compreendem e se comunicam com o ambiente, 
considerando-se as influências ideológicas de cada sociedade” (ROSA, 2002). Há um equívoco, é 
importante ressaltar, que costuma ocorrer quando se fala em percepção, uma vez que o termo é 
comumente entendido como sinônimo de conhecimento, o que não pode ser, uma vez que a percepção 
é a distinção de uma forma sobre um fundo, ou seja, um processo psicológico; e conhecimento é um 
processo epistemológico (ADDISON, 2003). E observa-se a necessidade de estudos de percepção 
para melhor compreender a realidade urbana e seus habitantes. Estes estudos podem servir como 
indicadores de planejamento, utilizando-se de critérios que propiciem a participação da população, bem 
como a análise comportamental da mesma, a partir das relações com o meio urbano. Com a pesquisa 
nota-se a reduzida a bibliografia nesse enfoque teórico para fornecer ao poder público, que ao se 
envolver com o bem-comum, terá condições para a elaboração de uma política de planejamento voltada 
aos interesses da população. Portanto, a presente pesquisa delimita-se ao estudo da percepção 
ambiental urbana, no caso, do município de Tapira. O objetivo desta pesquisa é verificar qual a 
percepção ambiental que a população do município de Tapira tem em relação à sua cidade.  
 
METODOLOGIA  
Os procedimentos metodológicos aplicados ao presente trabalho objetivam encontrar respostas às 
questões pertinentes à percepção ambiental da população de Tapira-MG. A análise da percepção foi 
através das três variáveis a seguir: idade (acima de 18 até 20 anos e acima de 50 anos), naturalidade 
(nativos e não nativos), sexo e instrução (do ensino fundamental até pós-graduação/mestrado). Os 
valores, atitudes e sentimentos em relação à cidade ou partes dela serão verificados. Com base nos 
dados obtidos serão realizados gráficos e tabelas pertinentes aos aspectos de percepção e 
características de análise para referenciar a pesquisa com a fundamentação teórica escolhida. A 
pesquisa, um questionário com 20 questões fechadas, foi realizada por 22 alunos do 1º ano do ensino 
médio da E. E. Maria Cecília das Neves, com 189 moradores de 14 bairros de Tapira-MG, no período 
de 25 de abril a 09 de maio de 2019. Os alunos abordaram as pessoas pelas ruas da cidade de Tapira 
ou na porta de suas residências. Num primeiro momento explicavam qual o assunto da pesquisa e em 
seguida realizaram a entrevista com os moradores. Figura 01: Alunos da E. E. Maria Cecília das Neves 
que realizaram a pesquisa Figura 02: Aluna realizando a pesquisa  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foram entrevistados 58% das pessoas do sexo feminino (111) e 42% pessoas do sexo masculino (78). 
Quanto a origem dos entrevistados 43% das pessoas são nativos (81), isto é, nasceram em Tapira e 
57% das pessoas vieram de outras cidades (108). O primeiro resultado que procurou obter da 
população foi o que Tapira representa para os seus habitantes de um modo geral e levantar o 
sentimento topofílico, isto é, a relação afetiva do morador com o ambiente da cidade. Como Tapira é 
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uma cidade pacata e tranquila, essas são as referências marcantes para 78% das pessoas 
considerarem sua vida na cidade como ótima (41%) e boa (37%) respectivamente verificando-se uma 
equivalência de percepção e juízo de valor semelhantes entre os nativos e os não nativos. E para 75% 
dos entrevistados quando se fala da cidade o primeiro pensamento que ocorre é que Tapira é uma 
cidade muito boa para viver e que a tranquilidade para 57% deles é o que chama atenção na 
comunidade, além das pessoas (25%) e as belezas naturais (18%). Porém para 68% dos moradores 
há muito pouca opção de cultura e lazer no período noturno é um aspecto que poderia ser melhorado 
na comunidade. Ao perguntar para os moradores o que eles sugerem que seja feito em Tapira, para 
61% dos entrevistados deve ser feito a estação de tratamento de esgoto. Para 31% dos moradores 
deve-se plantar árvores nas vias urbanas e para 23% a implantação da coleta seletiva na cidade. Dentre 
os problemas mais citados pelos moradores de Tapira um deles têm relação com a pesquisa de Santos 
e Souza (2013) realizada em Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. O excesso de lixo é lembrado pelos 
moradores dos dois municípios como os um dos mais graves problemas das duas cidades.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente trabalho verificou qual é a percepção ambiental da população de Tapira em relação à sua 
cidade, com a finalidade de possibilitar subsidiar os órgãos de planejamento urbano. A utilização do 
instrumento de coleta de dados junto à população permitiu a visualização da real situação a partir do 
maior interessado da cidade: o próprio morador. A população em geral mostrou-se muito satisfeita tanto 
com a vida que leva quanto com a cidade em si, porém apontou seus problemas. O aumento de 
construções, o excesso de lixo, o desmatamento e as construções em locais proibidos são os principais 
problemas percebidos pela população. Outro item de destaque são as poucas opções de cultura e lazer 
descrito por muitos moradores.  
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A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO 6º PERÍODO DO CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ.  

RIBEIRO, A. G. A.; COUTINHO, J.C.C.  

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. 

Araxá-MG. antonioribeiro@uniaraxa.edu.br 

 

RESUMO 

Atualmente, a temática ambiental é abordada considerando os recursos naturais como finitos e 

escassos. Uma das dificuldades para a proteção dos ambientes naturais está na existência de 

percepções diferentes em relação aos valores e a importância desta proteção por parte dos indivíduos 

dentro das variadas culturas em que estão inseridos. A importância da pesquisa em percepção 

ambiental para o planejamento do ambiente foi ressaltada pela UNESCO em 1973. Portanto o estudo 

tem por objetivo conhecer a percepção ambiental e o grau de conhecimento associado ao grau de 

educação ambiental dos alunos do 6º período do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do 

Uniaraxá. Foi utilizado um questionário contendo dez questões sobre representações sociais de meio 

ambiente, atitudes e comportamentos ambientais, percepção sobre questões ambientais locais e 

regionais e responsabilidades com o meio ambiente. Realizada em 2016.  

 

Palavras chave: Percepção ambiental, Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, UNIARAXÁ. 

 

INTRODUÇÃO 

A busca pela minimização dos impactos ambientais gerados pelas atividades industriais é discutida 

desde a década de 70, onde surgiram os primeiros requisitos legais, buscando-se sistemas de gestão 

ambiental que orientassem as organizações. Atualmente, a temática ambiental é abordada 

considerando os recursos naturais como finitos e escassos (BRANDALISE et al., 2009). Uma das 

dificuldades para a proteção dos ambientes naturais está na existência de percepções diferentes em 

relação aos valores e a importância desta proteção por parte dos indivíduos dentro das variadas 

culturas em que estão inseridos. A percepção ambiental pode ser entendida como uma tomada de 

consciência dos problemas ligados ao Meio Ambiente, ou seja, é o ato de perceber o ambiente em que 

se está inserido e aprender a proteger e a cuidar do mesmo (VILLAR et al., 2008). A importância da 

pesquisa em percepção ambiental para o planejamento do ambiente foi ressaltada pela UNESCO em 

1973. Portanto o estudo tem por objetivo conhecer a percepção ambiental e o grau de conhecimento 

associado ao grau de educação ambiental dos alunos do 6º período do Curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária do Uniaraxá.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no ano de 2016, no Centro Universitário do Planalto de Araxá, localizada na 

cidade de Araxá-MG, na qual participaram vinte e quatro alunos do 6º período do Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária. Foi utilizado um questionário contendo dez questões sobre representações 

sociais de meio ambiente, atitudes e comportamentos ambientais, percepção sobre questões 

ambientais locais e regionais e responsabilidades com o meio ambiente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi aplicado em sala de aula, obtendo a participação de vinte e quatro indivíduos, onde 

62% estão na faixa dos vinte a trinta anos. Para a identificação da percepção relacionada às 

representações sociais de meio ambiente, foram questionados sobre quais os elementos que compõem 

o meio ambiente. Os participantes demonstraram uma percepção naturalista e antropocêntrica, onde 

consideraram a fauna, flora e água o principal elemento que compõem o ambiente, sendo seguidos da 

população em geral e as atividades de agricultura e pecuária conforme ilustrado no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Elementos que fazem parte do meio ambiente 

 

Quando questionados sobre as atitudes e comportamentos do dia-a-dia relacionados à preservação 

ambiental, a maiorias dos participantes demonstraram que realizam somente comportamentos básicos 

como fechar a torneira ao escovar os dentes e não deixar a televisão ligada quando não estiver 

assistindo. Atitudes como cuidar de praças e ruas do seu bairro e cidade foram mencionadas somente 

por um participante (4,2%) conforme demostrados no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: Atitudes e Comportamentos 

 

Questionados sobre a concordância com algumas frases relacionados a temática ambiental, conforme 

demostrado na Tabela 1, somente dois participantes não concordaram que reduzir o consumo de 

energia faz diferença na conservação ambiental.  

 

Tabela 1. Grau de concordância dos participantes com as seguintes frases. 

Frases Concordo Não Concordo 

a. Se você reduz o consumo de água, isto faz diferença para 

a conservação ambiental. 
24 0  

b. Se você reduz o consumo de energia, isto faz diferença 

para a conservação ambiental. 
22 2 

c. Você separa os diferentes resíduos (lixo) de sua casa ou 

trabalho, isto faz diferença para a conservação ambiental. 
24  0 

 

Apesar destes alunos estarem cursando o 6º período do curso de engenharia ambiental, 17% não se 

consideram informados sobre as questões ambientais. Dentre os 83% dos que se consideram 
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informados, disseram que as informações foram obtidas através da escola onde estudou e dos meios 

de comunicação, conforme Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Fatores que contribuíram para a informação sobre as questões ambientais 

 

Para entender a percepção dos participantes sobre as questões locais e regionais relacionadas ao Meio 

Ambiente, foi questionado sobre a frequência com que buscam informações relacionadas à temática 

ambiental, a maioria dos participantes (42%) relatou que realizam somente às vezes. O restante dos 

participantes (29%) relatou que realizam frequentemente e os outros 29% relataram que realizam muito 

frequentemente. A principal fonte de obtenção de informação mencionada pelos participantes foi à 

internet (87,5%) e nenhum participante relatou a busca em jornal impresso. Estes dados corroboram 

com o trabalho realizado por Brandalise et al. (2009), onde, com uma amostra de 224 participantes, 

que foi dividida entre alunos de cursos com disciplinas com a temática ambiental (QA) e cursos sem 

esta disciplina, a maioria (Com QA 78% e Sem QA 84%) obtém informações por meio da mídia, seja 

televisão, rádio, jornais, revistas e outros meios de comunicação, demonstrando a crescente utilização 

de recursos tecnológicos e a redução de procura das pessoas pela informação escrita (jornais, livros e 

revistas).  

Quando questionados sobre quais expressões estão relacionadas a ideia que cada participante tem 

sobre meio ambiente, os mesmos, novamente demonstraram uma percepção naturalista e 

antropocêntrica conforme demonstrado no gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4: Expressões relacionadas a Meio Ambiente 

 

Na etapa de verificação da responsabilidade com o meio ambiente, todos os participantes concordaram 

que as comunidades locais são responsáveis em cuidar do meio ambiente (Gráfico 5).  
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Gráfico 5: Responsabilidade de cuidar do meio ambiente 

 

Quando questionados sobre a orientação na compra de um produto em ordem de importância de 1 a 

5, os mesmos definiram como primeiro item de importância a qualidade seguido do preço, e em terceiro 

a preocupação ambiental seguido da embalagem, como quarto item, e o último item mencionado foi a 

marca. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que mesmo sendo alunos do 6º período do curso de Engenharia Ambiental, os 

indivíduos da amostra não demonstraram um conhecimento e interesse aprofundado pelas questões 

ambientais, buscando informações, apenas quando necessário, pela internet, dispensando livros, 

jornais e revistas impressas. Apesar de possuírem um perfil naturalista, sua percepção se mostra de 

forma antropocêntrica, visto que as atitudes adotadas que visam proteger o meio ambiente, são apenas 

básicas, sem nenhum engajamento quanto ao tema. Porém, acreditam que as comunidades locais são 

responsáveis por cuidar do meio ambiente, demonstrando consciência de sua responsabilidade e 

envolvimento como indivíduo. 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de cinza de madeira em combinação com a terra 

preparada no crescimento inicial de mudas de flamboyant (Delonix regia). O experimento foi realizado 

no viveiro de mudas da Mosaic Fertilizantes em Araxá-MG de abril a agosto de 2019. Os substratos 

foram combinados nas seguintes proporções: T1 – 100% de terra preparada (testemunha) e T2 – 50% 

de terra preparada + 50% cinza. As cinzas utilizadas foram obtidas da queima de cavacos na área da 

secagem e de granulação de fertilizantes. Durante o experimento foram realizadas as biometrias das 

características morfológicas: altura (H), em cm, e diâmetro de colo (DC), em mm, medido por 

paquímetro digital a cada 15 dias. Os resultados demonstram diferenças significativas a 5% tanto para 

altura de plantas como para o caule, sendo que não houve efeito da aplicação das cinzas, sendo o 

tratamento normal o melhor. Isto não descarta a utilização de cinzas, sendo necessário entender como 

o derivado da queima de cavacos de madeira pode beneficiar a produção de mudas, uma vez que 

houve sucesso do plantio, condução e crescimento das mudas como no tratamento normal.  

Palavras chave: cinza de madeira, crescimento, produção de mudas. 

 

INTRODUÇÃO 

As cinzas são resíduos gerados nas fornalhas onde ocorre a combustão de cavacos de madeira 

necessária para a secagem da polpa de fósforo gerando uma mistura heterogênea de cinzas, pequenas 

cavacos e impurezas. A cinza vegetal é um resíduo proveniente da queima de madeira que, 

dependendo de sua origem, pode ser utilizado como adubo (VIEIRA & WEBB, 2017), explicam que, os 

componentes minerais da madeira são Ca, K e Mg; sendo o Ca o elemento em maior quantidade, 

chegando a representar 50% sendo seguido respectivamente, pelo K, Mg, Mn, Na e P entre outros. 

Segundo Dallago (2000) há grande necessidade em desenvolver estudos na utilização de resíduos 

industriais visando o seu aproveitamento. No entanto poucos são os estudos conduzidos no Brasil que 

utilizam resíduos industriais de biomassa florestal como insumo de produção em plantações florestais. 

Gonçalves & Moro (1995) destacam que diversos trabalhos demonstram a importância deste material 

no aumento da fertilidade do solo, na nutrição mineral e na produtividade das florestas. Mas são poucos 

trabalhos que utilizam as cinzas de madeira na composição de substrato para produção de mudas. De 

um modo geral, as cinzas causam várias melhorias físicas e químicas no solo, como por exemplo, a 

elevação de níveis de pH, Ca, K, Mg, entre outros. O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de 

cinza de madeira advinda da atividade minerária em combinação com a terra preparada no crescimento 

inicial de mudas de flamboyant (Delonix regia). 

 

METODOLOGIA 

O experimento será realizado no viveiro de mudas da Mosaic Fertilizantes em Araxá-MG. O período do 

estudo foi de abril a agosto de 2019. Os substratos foram combinados nas seguintes proporções: T1 – 

100% de terra preparada (testemunha) e T2 – 50% de terra preparada + 50% cinza. As cinzas utilizadas 

foram obtidas da queima de cavacos na área da secagem e de granulação de fertilizantes. Foi realizado 

o recolhimento de cinzas na área da secagem conforme figuras 01 e 02 e levada até o viveiro de mudas 

da empresa. Em seguida foram preparados os saquinhos de mudas de tamanho 20X20 cm. Para 

composição da terra preparada utilizou-se terra vegetal (20 kg), substrato (10 kg), calcário (1kg) e 

fosfato super simples (1 kg). Realizou-se também a mistura de terra preparada com a cinza na 

proporção de 50% de cada. Preencheu-se 15 saquinhos apenas com a terra preparada (T1) e outras 

15 saquinhos contendo T2 (Quadro 01). 
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Após o enchimento dos saquinhos, foram plantadas sementes de flamboyant (Delonix regia), sementes 

que foram coletadas nas áreas plantadas do CMA – Complexo Mineroquímico de Araxá. Estas 

sementes foram colocadas para germinar em sacos de mudas tamanho 20X20 cm. O plantio foi 

realizado no dia 02 de maio de 2019 as 09:00 horas (Figuras 06 e 07) e as mudas foram irrigadas nas 

segundas, quarta e sextas feiras, mantendo-se a umidade do solo. 

 

Quadro 01: Produção de mudas 

ESPÉCIES/QUANTIDADE MATERIAL 

15 mudas de flamboyant Terra preparada (TP) 

15 mudas de flamboyant 50% terra preparada 50% cinzas 

Fonte: Da pesquisa. 

 

Durante o experimento serão realizadas as biometrias das características morfológicas: altura (H), em 

cm, e diâmetro de colo (DC), em mm, medido por paquímetro digital a cada 15 dias. 

 

 
 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados gerados nesta pesquisa estão no quadro 02.  

Figura 04: Saquinhos de mudas com 
terra preparada. 

Figura 05: Saquinhos de mudas com 
mistura de terra preparada e cinzas. 

Figura 06: 02/05/2019 - Plantio de 
semente de flamboyant. 

Figura 07: 02/05/2019 - Plantio de 
semente de flamboyant. 
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Quadro 02: Média do diâmetro do caule e da altura da muda 

Data 
Caule 

normal (mm) 
Caule com 
cinza (mm) 

Altura 
normal (cm) 

Altura com 
cinza (cm) 

27/05 (25 dias após plantio) 1,3 1,2 6,5 6,5 
10/06 (40 dias após o plantio) 1,8 1,6 6,9 6,2 
01/07 (61 dias após o plantio) 2,6 2,1 7,6 7,5 
16/07 (77 dias após o plantio) 2,9 2,4 8,6 7,3 
01/08 (93 dias após o plantio) 3,4 2,8 9,0 7,2 

Fonte: Da pesquisa. 

 

Foi realizado um teste de Fisher a 5% de significância para os tratamentos de caule com utilização de 

cinza e do caule sem utilização de cinza (tabela 01).  Os resultados indicaram diferença estatística 

entre os tratamentos, o que vale dizer que entre os dois há diferença significativa. Os resultados do 

teste de média Tukey a 5% demonstram que o tratamento utilizando apenas a terra preparada (T1) foi 

o melhor entre os dois (Tabela 02). Desta forma, a utilização de cinzas nos moldes como foi utilizado 

não agregou uma melhora no crescimento da muda de flamboyant de acordo com a resposta quanto 

ao tamanho do caule. Desta forma, a não podemos dizer que a utilização de cinza nos moldes como 

foi utilizado agrega resposta ou gera mesmo resultado que o tratamento caule normal. 

 

Tabela 01: Resultado para tratamento de caule Tabela Fisher 5% 
 SQ G.L. MS F P 

Intercept 434,3728 1 434,3728 580,2391 0 

Tratamento 4,1005 1 4,1005 5,4775 0,021889 

Erro 56,8944 76 0,7486   

Fonte: da pesquisa. 

 

Tabela 02: Resultado para tratamento de caule Tabela Tukey 5% 

Tratamento Média 1 2 

Caule c/ cinza (mm) 2,14186 ****  

Caule normal (mm) 2,602857  **** 

Fonte: da pesquisa. 

 

Para o parâmetro de altura de planta também foi realizado um teste de Fisher a 5% (Tabela 03). Foi 

encontrada uma diferença significativa entre as respostas para altura de planta, sendo que o uso de T1 

alcançou maiores alturas da planta, sendo este o melhor resultado. 

 

Tabela 03: Resultado para altura da planta Tabela Fisher 5% 
 SQ G.L MS F p 

Intercept 4375,644 1 4375,644 1975,879 0 

Tratamento 13,183 1 13,183 5,953 0,017024 

Erro 168,304 76 2,215   

Fonte: da pesquisa. 

 

Tabela 04: Resultado para altura da planta Tukey 5% 

Tratamento Resultado Mean 1 2 

Altura c/ cinza (cm) 7,116279 ****  

Altura normal (cm) 7,942857  **** 

Fonte: da pesquisa. 

 

CONCLUSÂO 
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Os resultados demonstram diferenças significativas a 5% tanto para altura de plantas como para o 

caule, sendo que não houve efeito da aplicação das cinzas, sendo o tratamento normal o melhor. Isto 

não descarta a utilização de cinzas, sendo necessário entender como o produto pode beneficiar a 

produção de mudas, uma vez que houve sucesso do plantio, condução e crescimento das mudas como 

no tratamento normal. 
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A utilização, perspectivas e desafios do aproveitamento energético sustentável oriundos da 

biomassa florestal no Brasil 

ALEXANDRE, D. S; RIBEIRO, A. G. A. 

 

RESUMO 

 Diversas industrias que utilizam a madeira como matérias prima, tem como resíduos finais uma 

grande quantidade de biomassa florestal, assim como nas florestas, onde os resíduos florestais são 

deixados nas áreas de exploração, causando assim diversos impactos subsequentes. Muitas das vezes 

tais resíduos oferecem grande problemas para o empreendedor devido sua quantidade e dificuldade 

de tratamento, por isso, usualmente são armazenados ou simplesmente queimados ou incinerados 

sem que haja o devido aproveitamento de energia que neles estão contidas. Com a crescente utilização 

dos recursos naturais não renováveis bem como seu esgotamento e com os aumentos nos preços de 

combustíveis de origem fóssil, a utilização da biomassa florestal, utilizada para produção de energia, 

vem crescendo em diversos países devidos suas características. O presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar sucintamente a utilização de biomassa florestal, bem como sua utilização no Brasil, 

mediante os desafios institucionais e governamentais. Foi concluído a falta de incentivos 

governamentais para a sua utilização bem como a falta de investimentos em pesquisas para minimizar 

os custos envolvidos em sua utilização. Todavia inúmeros benefícios foram constatados, porem o mais 

relevante foi na captação de CO2 quando utilizados pelas árvores no processo de fotossíntese. 

Palavras chaves: Biomassa florestal, energia, sustentabilidade, madeira. 

 

INTRODUÇÃO 

 É de conhecimento geral que desde os primórdios, o homem vem utilizando diversos recursos 

da natureza para atender suas necessidades básicas como o fogo, a tração animal, a energia gerada 

através dos ventos e dos curso d’águas e até mesmo o sol. Todavia mediante ao desenvolvimento 

humano e crescimento populacional ao longo da história, foi configurado de acordo com Soares (2006), 

um modelo tecnológico apoiado no emprego preferencial de energias provenientes de combustíveis 

não renováveis, sejam eles, gás natural, petróleo e carvão mineral. Esse fato fez com que o ser humano 

aumentasse drasticamente o consumo de combustíveis fósseis a tal ponto que essas reservas se 

esgotariam nos próximos 100 anos de acordo com estudiosos como Ortiz (1996). 

 Em contrapartida a esse contexto, de acordo com Cortez (2011), houve uma crescente 

preocupação com o meio ambiente e seus recursos, e que tal preocupação tem servido como base 

para a sociedade e para as empresas, que questionam os modelos atuais de exploração dos recursos 

naturais, uma vez que são abordados não somente a intensidade e quantidade dos recursos 

explorados, mas também, levando em consideração os impactos e consequentes degradações 

ambientais decorrentes de sua utilização.  

 Mediante ao exposto, fica claro que, a estratégia a ser adota pelos países com economias 

vulneráveis em decorrência da falta do petróleo, será preferencialmente a utilização de fontes de 

energias alternativas renováveis e potencialmente geradora de energia limpa que propicia recursos 

econômicos, desenvolvimento do pais e menores impactos ambientais. Tal condicionamento desses 

países se dá pelas diversas degradações ambientais oriundas da utilização de recursos naturais não 

renováveis e da presente preocupação e percepção ambiental em decorrência do surgimento de 

impactos significativos na vida humana. 

 Diante disso, destaca-se a biomassa florestal, que pode ser utilizada como fonte de energia 

limpa, renovável e geradora de empregos. No Brasil a biomassa florestal sempre teve papel importante 

na matriz energética, tendo como principal uso o carvão vegetal e a lenha, Soares (2006). 

 De acordo com o CENBIO, Centro Nacional de referência em Biomassa, existem duas 

classificações quanto a obtenção de energia através do aproveitamento da biomassa vegetal, sendo 

elas de forma (i) tradicional, quando a energia é obtida através da combustão da madeira, resíduos 

agrícolas, lenha entre outros para a geração de carvão; ou (ii) moderna, quando há a presença de 

tecnologias mais avançadas para geração de eletricidade e biocombustíveis. 

 De acordo com Furtado (2006), alguns fatores contribuíram para que a utilização da biomassa 

florestal fosse vista como utilitária e eficaz para suprir a demanda nos setores industriais e domésticos, 
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dentre esses fatores se destacam, a instabilidade dos preços referentes aos combustíveis fósseis em 

conjunto com o esgotamento de tais reservas. 

 Além disso diversos estudos estão associando o uso biomassa florestal com a diminuição dos 

gases de efeitos estufa, mais conhecidos com CFC’s, uma vez que além das árvores terem a função 

de captação do CO2. O mesmo se reduz quando não são emitidos através da queima de combustíveis 

fósseis. 

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica narrativa do tema. A revisão 

bibliográfica tem dois propósitos de acordo com Alvesmazzotti, (2002), a construção de uma 

contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada 

para a concepção do referencial teórico da pesquisa.  

Portanto, conclui-se que nesse tipo de produção, o material coletado pelo levantamento bibliográfico é 

organizado por procedência, ou seja, fontes científicas (artigos, teses, dissertações) e fontes de 

divulgação de ideias (revistas, sites, vídeos etc.), e, a partir de sua análise, permite a elaboração de 

conclusões e considerações do pesquisador que favorecem a contextualização, problematização e uma 

primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 De acordo com Migliorini (1980), quando se pretende utilizar a biomassa florestal, como fonte 

de energia, é importante conhecer todas as suas características, para que possa aproveitar todas as 

vantagens e eliminar os inconvenientes de sua utilização. As principais características que a biomassa 

apresenta são a grande quantidade e a disponibilidade para uso imediato tento em vista os inúmeros 

recursos existentes no Brasil. 

 O autor Furtado (2006), também discorre sobre as peculiaridades envolvidas na utilização da 

biomassa florestal, seja ela residual de processos mecanizados ou até mesmo colhidas no setor de 

reciclagem. Alguns aspectos determinam a otimização do uso do material vegetal para a geração de 

energia, além de impor barreiras e dificuldades dentro do processo de transformação.  

As principais propriedades que devem ser abordadas na sua utilização são, teor de umidade (TU), teor 

de cinza (TC), poder calorífico superior (PCS) e poder calorífico líquido (PCL) de acordo com o autor. 

Considera-se, portanto, que a utilização da biomassa florestal como fonte de energia é sem dúvida a 

alternativa que contempla a vocação natural do Brasil, visto o potencial e quantidade de matéria prima 

disponível em nosso território. Entretanto, apesar de seu comprovado potencial, a biomassa florestal 

não recebe dos governos a atenção necessária na concepção da matriz energética brasileira.  

Diante da atual crise de energia, os baixos custos de produção da biomassa florestal, decorrentes da 

alta produtividade, mostram que é necessário repensar o uso da madeira como fonte de energia. Em 

termos socioambientais, as vantagens da biomassa são inúmeras. Se cultivada de forma sustentável, 

seu manejo e utilização não acarretam acréscimo de CO2 à atmosfera, já que o CO2 liberado pela 

combustão é extraído da atmosfera durante o processo de fotossíntese.  

Além disso, a sua utilização em larga escala para fins energéticos pode promover desenvolvimento 

sustentável de áreas rurais e regiões pouco desenvolvidas, uma vez incorporados em novos sistemas 

agrícolas como o agroflorestal, que demanda maior atenção, maior manejo, porém ocorre de forma 

sustentável.  

Para que a potencialidade da bioenergia seja realmente aproveitada é necessário que os planejadores 

do setor energéticos reconheçam a importância e potencialidade do uso da biomassa florestal uma vez 

que o mesmo se torna uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. Por isso maior fomento à 

pesquisas e desenvolvimento de projetos ligados ao aproveitamento energético da biomassa florestal 

deve ser incorporado em políticas públicas. De acordo com Lima e Bajay (1998), é imprescindível o 

desenvolvimento de pesquisas visando reduzir os custos de produção da biomassa florestal, uma vez 

que estes são impencílios na maioria das vezes para a não utilização dos sistemas de biomassa 

florestal para a geração de energia.  

Como principal desvantagem da utilização da biomassa de acordo com Lavado (2009), foi a viabilidade 

econômica, uma vez que o preço da biomassa florestal varia de acordo com sua perspectiva qualidade, 

poder calorífico e humidade e que são tais aspectos uma das principais barreiras para novos projetos 
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no Brasil. Além disso foi constatado pelo autor as elevadas emissões de CO2 no transporte de biomassa 

vegetal até as centrais de processamento. 

Diante do estudo realizado, considerando que com a utilização da biomassa florestal, ocorre 

consequentemente a redução da queima de combustíveis fósseis que implica no desaquecimento da 

economia de países desenvolvidos e que as mudanças no uso da terra, principalmente devido aos 

desmatamentos, dificilmente deixarão de ocorrer, tendo em vista ainda o crescimento da população 

mundial. E necessário frisar também que com a consequente necessidade de abertura de novas áreas 

para atividades agrícolas e de pecuária, o sequestro de carbono por florestas torna-se uma atividade 

econômica atrativa, desde que ambientalmente correta, do ponto de vista do sequestro do carbono 

atmosférico (SOARES; LEITE; GORGENS, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se, portanto, que a madeira se apresenta como uma alternativa viável à utilização dos 

combustíveis não renováveis na produção de energia. Benefícios como o sequestro de carbono são 

uma das principais atribuições que a biomassa florestal incorpora na sua utilização como gerador de 

energia. Porém alguns aspectos são importantes e necessários a analisados para que a utilização da 

biomassa florestal seja viável e eficiente quanto seus resultados finais em relação a quantidade de 

energia gerada, biomassa aproveitada e recursos otimizados, como por exemplo a qualidade e origem 

da biomassa utilizada. Todavia as vantagens não são absolutas, visto que, para a intensificação de sua 

utilização necessita-se de incentivos governamentais para a efetiva materialização desde recurso como 

forma primária de geração de energia no Brasil, se tornando uma das principais e iniciais barreiras 

encontradas pelo setor energético. O maior desenvolvimento desse mercado está intrinsecamente 

relacionado à possível adoção de metas de redução de emissão de CO2, tanto por países 

desenvolvidos quanto por países em desenvolvimento, e isto pode ser associado de forma benéfica 

para ambos setores, governamental e ambiental. 
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RESUMO: 

Análises texturais de solo são importantes para que seja reconhecido o tipo de solo que está sendo 

averiguado e posteriormente, seja aplicado o melhor método de trabalho de acordo com sua 

funcionalidade. Toda atividade a ser realizada, depende primeiramente da classificação do solo e 

conhecimento das suas características. Executou-se a coleta de amostra indeformada, a qual leva à 

obtenção de resultados com maior precisão. O método expedito do álcool que permite a determinação 

da umidade do solo foi empregado. Foi coletada apenas uma parte da amostra para determinação, pois 

os resultados obtidos são proporcionais. O maciço inspecionado, tinha sua massa total no valor de 250 

gramas. Após a retirada da umidade, sua massa foi reduzida para 193,91 gramas. Portanto, 22,4% da 

massa da amostra, era composta por água. A presença da umidade é um fator a ser considerado e sua 

negligência pode acarretar sérios problemas relacionados a resistência do solo. Segundo o triângulo 

de classificação textural, o solo analisado encontra-se na região de solo “franco-siltoso”. Acredita-se 

que estudos deste tipo sejam de suma importância para engenheiros civis, uma vez que permite o 

maior conhecimento das propriedades do solo que se deseja trabalhar, antes de se executar qualquer 

obra no mesmo. 

Palavras-chave: Resistência, solo, umidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os solos são materiais que resultam do intemperismo ou meteorização das rochas, por desintegração 

mecânica ou decomposição química. Por desintegração mecânica, através de agentes como água, 

temperatura, vegetação e vento, formam-se os pedregulhos e areias (solos de partículas grossas) e 

até mesmo os siltes (partículas intermediárias), e, somente em condições especiais, as argilas 

(partículas finas). Por decomposição química entende-se o processo em que há modificação química 

ou mineralógica das rochas de origem. O principal agente é a água e os mais importantes mecanismos 

de ataque são a oxidação, hidratação, carbonatação e os efeitos químicos da vegetação. As argilas, 

representam o último produto do processo de decomposição. Os solos se encaixam em subdivisões, 

dentre elas estão os residuais, sedimentares e de formação orgânica. Na engenharia civil, a 

caracterização do solo deve ser realizada antes de qualquer etapa, pois, sua conclusão interfere nos 

processos subsequentes. O conhecimento do tipo de solo auxilia os engenheiros e os direciona a 

informações importantes, tais como, determinação da tensão admissível do solo, cálculos de sapatas, 

blocos e estacas, ou seja, dimensionamentos relacionados a fundação, sendo profunda ou rasa 

(CAPUTO, 1988)  

 

METODOLOGIA: 

Dentro dos conhecimentos específicos para a determinação e caracterização do solo, existem vários 

ensaios e técnicas com finalidades distintas. O ensaio pedométrico determina as características de um 

solo durante o adensamento ou inchamento unidimensional. A sondagem à percussão é o processo 

realizado para a descoberta da resistência característica do solo (N), a cada metro de solo analisado, 

os 30 centímetros finais determinam a sua resistência e ela será necessária para cálculos posteriores. 

O método expedito do álcool consiste em conhecer a umidade do solo, aproveitando a situação a fim 

de intensificar o estudo, optou-se por realizar também o teste granulométrico com o mesmo solo. Foi 

executado pela praticidade em adquirir os materiais necessários, condições econômicas e laboratório 

a disposição, portanto, executou-se todo o processo dentro das normas exigidas. A umidade é grande 

responsável pela pressão efetiva e pressão neutra do solo, por isso, devem ser consideradas para que 

seja possível neutralizar suas tensões na fundação da edificação. Em casos de muros de contenção, 

taludes, muros de arrimo, entre outros, são necessários drenos para que seja retirada a pressão 

causada na estrutura. A textura granulométrica do solo faz referência à porção de argila, silte e areia 

em sua composição. (Carvalho & do Prado).  
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A análise textural dos solos e sua respectiva classificação em laboratório, tem como objetivo principal 

o conhecimento da estrutura e sua composição. 

O experimento foi conduzido em duas localidades, sendo a extração da amostra em PERDIZES-MG, 

sob a seguinte geolocalização: Latitude: -19.3428570 e Longitude: -41.2928300 e a análise laboratorial, 

no laboratório de Geotecnia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), sala 4A-10.  

Para o processo da coleta de amostra indeformada, foram utilizados os procedimentos conforme a 

metodologia definida pela NBR 9604 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1986), NBR 6502 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1995) e NBR 7250 (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 1982). Os procedimentos foram realizados com a utilização de EPI (Equipamentos de 

Proteção Individual) que foram óculos transparentes, luvas, botas, capacete e as seguintes 

ferramentas/itens individuais: enxada, boca de lobo, enxadão, facão, alicate, pregos, martelo, grampos 

belgo, cerrote, pincel, espátula, pá, trena, torquês, arame galvanizado BWG 12, lata de tinta 3,6 L, 

mourões de madeira, serragem, papel filme, velas, papel, caneta, fio dental, celular. Primeiramente foi 

efetuada a definição da área a ser isolada com 16 m², constituída de 4,0 m x 4,0 m. O local foi cercado 

por arame liso galvanizado BWG 12, fixos em mourões de madeira com auxílio de grampos belgo. Na 

parte externa da área, foi fixada uma tabuleta para que fossem colocados os dados obrigatórios 

relativos ao poço que foi escavado, que são: o número do poço (01), profundidade (1,0 m), cota da 

boca (1,2 m) e data de início (11/08/2018) e término (15/08/2019).  

Iniciou-se a limpeza da área delimitada e posteriormente, foi definido o raio no local exato da 

perfuração, sendo de 1,2 m, já que a seção transversal mínima é de 1,0 m de lado no caso de poço 

quadrado ou de 1,2 m de diâmetro no caso de poço circular. Em seguida, foi retirada a camada 

superficial do solo com profundidade de 0,1 m, para que fosse descartada a possibilidade de se iniciar 

a escavação em solo de formação orgânica, tendo em vista que, na área da coleta, existem árvores 

nas proximidades.  

A amostra se encontrava no intervalo da cota (0,4-0,6) m, que corresponde exatamente ao centro da 

perfuração. Atingindo a cota 0,3 m, ou seja, 0,1 m acima do topo, a área que foi retirada não sofreu 

compactação através de qualquer peso, com o intuito de não alterar suas propriedades originais, que 

poderiam ocasionar resultados diferentes da realidade do local.  

Fora escavado ao entorno da amostra indeformada até sua profundidade final. Após todos os recortes 

feitos com espátula no solo à ser retirado, para ter seu formato ajustado com aresta igual a 0,15 m, foi 

coberto com papel filme e também, as velas foram colocadas em banho maria para que ficassem no 

estado líquido, para que posteriormente, fosse possível envolver a amostra com a substância por 3 

vezes, afim de impermeabilizá-la e manter a umidade inalterável até sua exposição já em laboratório. 

Após a impermeabilização, com o fio dental, o maciço foi lentamente cortado, com movimentos de vai 

e vem em torno dele, para que seu corte fosse no ponto exato e realizando essa etapa, foram 

adicionados novamente o papel filme e impermeabilização.  

Em seguida, foi demarcada na amostra indeformada, sua parte superior (T), e também todos os dados 

necessários, que são: latitude e longitude, endereço, nível d’água (o poço se manteve aberto durante 

1 dia para análise), profundidade, grupo, data de início e término, sentidos Norte e Sul. Com todos os 

dados anexos, a peça foi direcionada para dentro da lata que estava revestida em seu entorno com 

serragem, para manter ao máximo sua umidade inicial, posteriormente sendo fechada. Os dados 

correspondentes que foram fixados no material à ser analisado, também foram anexos na tampa da 

lata.  

No dia seguinte a extração, foi observado o nível d’água e não havendo a presença do líquido, por 

motivos de segurança conforme norma, o poço foi fechado com o solo que havia sido retirado e 

finalizada a coleta da amostra indeformada in loco.  

Para análise laboratorial dispondo da NBR 6457 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1986), 

como referência para os ensaios, utilizamos o método expedito do álcool para secagem da amostra e 

para determinação de umidade do solo. Foram coletadas especificamente 2 frações de 50 g cada, com 

finalidade de se obter a umidade, sendo que foram realizados os processos em ambos para se ter a 

confirmação do dado obtido e outra fração de 250 g (também seca, através do método expedito do 

álcool), para o peneiramento e determinação textural.  

Para que a etapa em laboratório fosse possível, foi utilizado 5 peneiras para separação dos grãos de 

acordo com padrão ABNT, desde argila até pedregulho, jaleco, 2 recipientes plásticos retangulares, 
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fósforos, 1 espátula metálica longa, 1 pinça metálica, 2 recipientes de porcelana, balança de precisão, 

luva de proteção e álcool. A peça foi retirada da lata com cuidado, sua impermeabilização foi removida 

e as duas porções de 50 g foram pesadas. Foi feito o destorroamento da fração pesada para facilitar a 

queima total do solo, sendo adicionado 15 ml de álcool no recipiente com o solo e efetuada sua queima 

com auxílio da espátula metálica longa e pinça metálica. Esse processo foi realizado 3 vezes para se 

garantir que toda a umidade tivesse sido evaporada através da alta temperatura.  

Após Conclusão desta fase, a amostra foi pesada novamente para determinação de sua massa sem 

umidade em sua composição. Então, foi separada uma amostra com massa de 250 g para que se 

efetuasse o ensaio do peneiramento e que também passou pelo método expedito do álcool, para sua 

secagem. Em seguida, o peneiramento foi efetuado e sua granulometria pôde ser distinguida e pesada, 

podendo-se concluir a porcentagem de cada grão presente na amostra, sendo divididas da seguinte 

forma, argila, silte, areia e pedregulho, em ordem crescente ao se tratar do tamanho dos grãos. Após 

o término, todos os materiais foram lavados e guardados em seus respectivos lugares. 

 

  

RESULTADOS: 

Os seguintes dados para determinação da umidade foram encontrados: Massa do recipiente, 190 g. 

Massa da amostra in natura, 50 g. Massa da amostra seca, 40 g. 

O maciço inspecionado tinha sua massa total no valor de 250 gramas. Após a retirada de umidade, sua 

massa foi reduzida para 193,91 gramas. 

 

Fórmulas usadas:  

Umidade (%) = 
[𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ú𝑚𝑖𝑑𝑎 (50 𝑔) − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (40 𝑔)]

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (40 𝑔)
 𝑥 100   Portanto, umidade = 25%. 

Dados para determinação de textura: Massa do recipiente, 190 g. Massa da amostra in natura, 250 g. 

Massa seca, 193,91 g. Massa do pedregulho, 13,5 g. Massa da areia, 50,74 g. Massa do silte, 100,49 

g. Massa da argila, 29,18 g.  

 

Fórmula usada para determinar a porcentagem de cada grão em relação à massa seca:  

% = [ 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100%

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑥
 ] 

Pedregulho = 
193,91 𝑔 = 100%

13,5 𝑔 = 𝑥
  = 6,96 % Areia = 

193,91 𝑔 = 100%

50,74 𝑔 = 𝑥
 = 26,17 % 

Silte =  
193,91 𝑔 = 100%

100,49 𝑔 = 𝑥
 = 51,82 %             Argila =  

193,91 𝑔 = 100%

29,18 𝑔 = 𝑥
 = 15,05 % 

 

 
Gráfico 1 – Caracterização Textural do Solo Analisado 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estudo realizado permitiu a classificação do solo da região de Perdizes, como sendo franco-siltoso. 

Este solo apresentou uma umidade de aproximadamente, 25 %, o que caracteriza um solo com pouca 

matéria orgânica, porém, com quantidade considerável de espaços vazios. Estes resultados são base 

para futuros tratamentos de compactação, escoamento ou até mesmo correção com remoção ou adição 
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de solo, de acordo com o que será executado no local. Estudos desta natureza proporcionam maior 

segurança em função do maior conhecimento do solo e evitam perdas tanto econômicas, quanto de 

tempo. Sem dúvidas, graves acidentes e catástrofes acontecem por ignorância e/ou negligência de 

profissionais em relação aos solos. Segundo CAPUTO,1988, acidentes relacionados ao solo ocorreram 

em vários países, tais como Panamá, Estados Unidos, Suécia e Alemanha. Um exemplo é a ocorrência 

de escorregamentos de taludes, durante a construção do canal do Panamá, referência em navegação. 

Finalmente, reconhece-se que o comportamento dos solos, suas composições, texturas e resistências 

são fatores que precisam ser levados em conta antes da realização de qualquer obra civil. 
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RESUMO 

A qualidade dos recursos humanos de uma empresa é um dos principais fatores de seu sucesso ou 

fracasso. Não diferente disso, a construção civil carece de profissionais devidamente capacitados. 

Diante disso, este trabalho teve por objetivo analisar o nível de qualificação da mão de obra da 

construção civil no município de Araxá-MG. Tendo como base uma pesquisa de campo aliado a 

discussões bibliográficas identificou-se um baixo nível técnico de profissionais atuantes nas empresas 

selecionadas e, consideravelmente, o interesse desses mesmos profissionais em se capacitar. Outro 

ponto que pode ser observado é a necessidade de implementação de programas de capacitação 

internos dentro dessas instituições fazendo a fomentar o acesso desse profissional à educação 

corporativa. Com isso, propôs-se o desenvolvimento das Universidades Corporativas para acertas e 

trabalhar esses pontos de melhoria.  

 

Palavras-chave: construção civil; capacitação; universidades corporativas.  

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Teixeira et al. (2011), segundo as Contas Regionais do IBGE, as atividades de 

construção em Minas Gerais têm peso significativo na composição do valor adicionado pela construção 

nacional, com participação de 14,6% na média dos últimos 15 anos (2004 a 2019), o que projeta o setor 

mineiro à 2ª posição vis-à-vis às demais unidades da federação, atrás somente da construção paulista. 

Para justificar o peso desse mercado na economia estadual e nacional, faltam investimentos em 

melhorias e capacitação dos profissionais a ela atrelados. A falta desse, traz prejuízos imensuráveis 

em vários pontos e justifica a falta de motivação e comprometimento profissional de seus funcionários. 

Como resposta e possível solução, surgem as Universidades Corporativas (UC’s) que vem para mitigar 

a má capacitação dos profissionais presentes no cotidiano desse mercado (SILVA JUNIOR, 2019). 

Segundo Tameirão (2018), a qualificação profissional é um dos principais complementos da educação 

formal de qualquer indivíduo, pois a medida que o tempo passa e novas tecnologias e mecanismos 

produtivos vão surgindo, muito além de experiência, renovar os conhecimentos já adquiridos e somar 

novos torna-se algo inevitável. Nesta árdua tarefa, a educação profissional e tecnológica vem ocupando 

uma posição estratégica importante como elemento de alavancagem, junto com outras políticas e ações 

públicas, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e construção da cidadania (SILVA JUNIOR. 

2019). Segundo a norma ABNT NBR 15825:2010, entende-se por capacitação “o desenvolvimento e 

mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes nas dimensões educacionais, técnica, 

econômica, social, política, ética, cultural e ambiental, considerando-se relações pessoais e 

interpessoais”. Uma mão de obra devidamente qualificada e capacitada, que entende os procedimentos 

da obra e os executa de forma correta, implica na quase extinção de problemas relacionados a 

execução. Partindo dessa premissa, vê-se como uma forma viável de melhoria e desenvolvimento a 

introdução do tema “Educação Continuada” e “Universidade Corporativa” dentro do cenário das 

empresas e centros empregatícios e/ou de seleção de talentos (SILVA JÚNIOR, 2019).  

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa de campo entre os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2019, nas 

imediações do município de Araxá-MG, a fim de complementar um determinado trabalho de conclusão 

de curso citado durante o desenvolvimento deste. O município de Araxá-MG possui uma população 

estimada de 105.083 habitantes e apresenta um PIB per capita de R$ 46.098,25 (IBGE, 2018) atuando 

economicamente nos setores industriais, de agricultura e prestação de serviços (incluindo a construção 

civil). Este trabalho abordou um total de 6 empresas de diversos segmentos da construção civil atuantes 

no município e, dessa forma, buscou entrevistar seus colaboradores a nível operacional (mestre de 
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obras, pedreiros, ajudantes, bombeiros e carpinteiros) por meio de questionários previamente 

formulados. Diante dessa situação, elaborou-se um diagnóstico dos seguintes parâmetros avaliativos: 

escolaridade, participação de cursos de capacitação, opinião acerca de capacitação técnica e interesse 

em oportunidades de capacitação profissional voltada para suas áreas de atuação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período da pesquisa, foram entrevistados 55 trabalhadores das empresas selecionadas para 

o estudo. A interpretação dos dados obtidos por meio desta foi feita através de analise estatística, que 

permitiu visualizar de forma quantitativa os parâmetros avaliativos definidos de acordo com a 

metodologia. Os dados levantados podem ser observados na tabela a seguir: 

 

Tabela 01: Perfil dos funcionários entrevistados. Fonte: SILVA JUNIOR, 2019.  

 

Apesar da construção civil ser um setor de grande importância para a sociedade, o trabalhador deste 

segmento encontra-se em situação de precarização social, sendo marginalizado em decorrência da 

baixa qualificação necessária para o exercício da função e do baixo-nível de escolaridade, por isso, 

possuem, segundo Kelly-Santos e Rozemberg (2006), autoimagem de pessoas abandonadas, 

"escravos da sociedade", que têm vergonha de se identificar como trabalhadores desse ramo de 

atividade. Essa baixa escolaridade e capacitação pode ser apontada de forma direta na pesquisa onde 

visualiza-se que os trabalhadores de categorias que possuem uma exigência técnica e má 

remuneração apresentam um nível escolar e técnico menor quando comparados a categorias de nível 

maior. Contudo, vale ressaltar que boa parte dos entrevistados veem a necessidade de a capacitação 

técnica acompanhar sua atuação profissional, o que fomenta a procura e desenvolvimento de cursos 

profissionalizantes para a classe dentro e fora do ambiente de trabalho. Para Silva Junior (2019), o 

maior fator para essa realidade é o quadro social desses trabalhadores. Grande parte desses 

funcionários enquadram -se no perfil socioeconômico de classe baixa ou média-baixa. De forma 

indireta, observou-se que nenhuma das empresas visitadas apresenta um programa interno de 

capacitação para seus profissionais ou veem isso como exigência ativa para contratação. Tal fator, 

alimenta a baixa procura e promoção de oportunidades de capacitação, visto que o trabalhador não 

tem isso como preocupação ao se lançar no mercado de trabalho.  

 

CONCLUSÃO 

INFORMAÇÕES \ ATRIBUIÇÕES 
MESTRE DE 

OBRAS 
PEDREIRO AJUDANTE BOMBEIRO CARPINTEIRO 

Escolaridade 

Analfabeto 0,00% 30,00% 44,44% 0,00% 22,22% 

Ens. Sup. Completo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ens. Sup. Incompleto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ens. Médio Completo 10,00% 0,00% 0,00% 44,44% 0,00% 

Ens. Médio Incompleto 20,00% 0,10% 0,00% 11,11% 0,00% 

Ens. Fundamental Completo 40,00% 30,00% 22,22% 44,44% 33,33% 

Ens. Fundamental Incompleto 30,00% 30,00% 33,33% 0,00% 44,44% 

Participação em cursos de capacitação 
Sim 20,00% 40,00% 0,00% 88,89% 0,00% 

Não 80,00% 60,00% 100,00% 11,11% 100,00% 

Julgam importante capacitação técnica 

para desempenho de suas funções 

Sim 90,00% 70,00% 78,00% 100,00% 88,89% 

Não 10,00% 30,00% 22,00% 0,00% 11,11% 

Demonstraram interesse em se 

capacitar técnicamente para suas areas 

de atuação 

Demonstram 100,00% 90,00% 89,00% 100,00% 77,78% 

Não Demonstram 
0,00% 10,00% 11,00% 0,00% 22,22% 
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A capacitação da mão de obra para a construção civil tem se mostrando cada vez mais imperativa para 

o sucesso de uma edificação. Entendendo que falta uma melhor formação técnica desta mão de obra 

e com estudos mostrando que a maioria das patologias em edificações na construção civil do Brasil 

são adquiridas durante a etapa de execução da obra, e estando tais insucessos muitas vezes 

associados à baixa qualificação profissional, foi possível observar que faltam ações partindo tanto de 

órgãos públicos, quanto privados e das próprias empresas contratantes na mitigação desses 

problemas.  A pesquisa pode evidenciar o baixo nível de instrução e preparo dos funcionários da 

indústria construtiva. Junto disso, identificou a baixa difusão de metodologias de melhoria e capacitação 

contínua (a exemplo das UC’s) dentro do ambiente de trabalho desses colaboradores. Pressupõe-se 

que à medida que os profissionais forem procurando formas de se capacitar e se adequando as novas 

necessidades do mercado, o resultado de seu trabalho aumenta (em termos qualitativos) 

exponencialmente, podendo até alavancar e aquecer esse setor que, por sua vez, beneficiará diversos 

outros segmentos.  
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RESUMO: 

A busca pelo aproveitamento de resíduos sólidos de forma a reduzir o passivo ambiental tem se 

constituído grande preocupação nos últimos anos. Desta forma, buscou-se utilizar os resíduos de 

barragem de rejeito de mineração como matéria prima para construção de paver sustentável ou blocos 

intertravados. O rejeito obtido é composto por lama e magnetita que constitui 20% da matéria prima do 

paver sustentável. Utiliza-se também areia, pedra e cimento, como 22%, 43% e 15% respectivamente. 

A primeira etapa da pesquisa aconteceu entre abril e junho de 2019. Os experimentos foram realizados 

na empresa Premoldha em Uberaba-MG. As próximas etapas da pesquisa serão os levantamentos da 

caracterização física, química e ambiental que irão demonstrar a viabilidade técnica e ambiental dos 

pavers sustentáveis de Rejeito de Barragens de Minério de Fosfato. 

Palavras-chave: passivo ambiental, paver sustentável, viabilidade técnica. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o aumento na geração de resíduos sólidos pelas indústrias tem motivado reflexões 

a respeito da sustentabilidade de seus processos. A mineração tem grande importância para a 

economia brasileira, mas seus resíduos dão origem a graves questões sociais e ambientais, além de 

requererem um gerenciamento oneroso e complexo. Uma das formas de minimizar estes problemas é 

a reciclagem de rejeitos, cuja indústria da construção civil tem um grande potencial de absorção. 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, dezenas de milhões de toneladas de rejeitos 

de minério de ferro são geradas anualmente, criando um considerável passivo ambiental. Os 

significativos volumes originados pelos processos de beneficiamento são comumente dispostos de 

forma direta sobre a superfície do terreno, em reservatórios, formando bacias conhecidas também 

como barragens de rejeitos. Os rejeitos e efluentes resultantes da mineração, em geral, durante várias 

décadas, vêm sendo depositados em sítios localizados nas proximidades das jazidas de minério. Muitos 

esforços têm sido feitos para contenção, segregação e monitoramento destes resíduos, visando 

prevenir acidentes ecológicos e prejuízos ao meio-ambiente (SANT’ANA FILHO, 2013). A busca por 

projetos que diminuam os impactos provenientes do desenvolvimento industrial e o consumo 

exacerbado de recursos naturais é algo muito presente na sociedade atual, que aliada às indústrias 

buscam possibilidades mais viáveis economicamente e ambientalmente para o descarte de rejeitos 

(SALGADO, 2018). Ainda não há, entretanto, uma ação conjunta dos órgãos públicos e/ou privados, 

com o objetivo de transformar estes resíduos de grandes volumes de geração, inúteis até agora, em 

produtos de valor agregado (SANT’ANA FILHO, 2013).  Uma alternativa praticável para o descarte 

adequado dos rejeitos é utilizá-lo como matéria prima para a fabricação de outros produtos, como os 

compósitos cimentícios, aliando o uso de um material sem valor econômico para a indústria e 

solucionando o problema do grande volume desse rejeito que é disposto no meio ambiente (SALGADO, 

2018). As barragens de rejeitos são estruturas de contenção que retêm lama e líquido e permitem o 

controle de toda a água percolante. Entretanto, consomem grandes áreas para formação de seu 

reservatório.  Assim, causam impactos diretos nos biomas, e ainda provocam insegurança às 

populações que as circundam. Além disso, esse tipo de deposição de resíduos apresenta elevados 

custos de manutenção e monitoramento. Desta forma, a aplicação de rejeito de barragens como 

matéria prima para elementos da construção civil e infraestrutura rodoviária pode representar 

alternativa viável para a redução dos passivos ambientais e sociais, ocasionados não somente pelos 

depósitos nas barragens de rejeito, mas também pela extração de agregados naturais. Uma solução 

de pavimentação de fácil aplicação, resistente e durável são os pisos intertravados. O objetivo deste 

trabalho é pesquisar as possibilidades de utilização de materiais oriundos das barragens de rejeito de 

minério de fosfato (lama + magnetita) para a produção de pavers sustentáveis. 
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METODOLOGIA 

Foram investigadas substituições nos traços comerciais por materiais particulados (areia por resíduos) 

usados na fabricação de blocos intertravados de alta resistência para utilização desses blocos na 

execução de projetos de pavimentação.  

 

Figura 01: Fluxograma da atividade 

 

Obtenção dos resíduos na barragem 

Blocos intertravados Preparo do piso drenante 

 

 

 

Caracterização da matéria prima 

Areia + Pedra + Cimento Lama da barragem + magnetita 

 

 

 

Processamento dos blocos (areia + pedra + cimento + lama/magnetita 

22% 43% 15% 20% 

Fonte: da pesquisa 

 

A primeira etapa da pesquisa aconteceu entre abril e junho de 2019. Os experimentos foram realizados 

na empresa Premoldha em Uberaba-MG. Para confirmação da proporção de materiais utilizada, além 

de certificar que o rejeito de lama e magnetita pode ser utilizado para esse tipo de produto, é 

recomendável que os testes abaixo sejam realizados, ensaios físicos e mecânicos como, uniformidade 

dimensional, resistência a compressão NBR-9780, resistência a abrasão ASTM G65-00, absorção de 

água NBR-9781, lixiviação NBR-10005, dissolução - NBR-10006 e índice de suporte Califórnia (CBR). 

E caracterização mineralógica como, DRX, MEV antes e após o envelhecimento acelerado (NBR-

13554), microscopia ótica, massa específica real e granulometria.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Minas Gerais, mais de 300 empresas, as barragens são responsáveis pela destinação de 94,6% 

dos rejeitos da mineração que, em 2017, contribuíram para a produção de 562 milhões de toneladas 

de descartes - metade desse montante é de rejeitos. Esses dados são do Inventário de Resíduos da 

Mineração 2018, divulgado pela FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas) em janeiro e 

que leva em conta a produção de 2017. Os resíduos do beneficiamento a seco e mesmo os 

armazenados em barragens podem ser reutilizados, principalmente na construção civil. Apesar de 

haver um certo estigma entre empresas e consumidores em relação a material produzido a partir dos 

resíduos da mineração, pesquisadores garantem que o rejeito não é tóxico, corrosivo nem inflamável 

(ODILLA, 2019).  

O paver produzido (Figura 02 e 03) é um piso drenante intertravado.  

 

Figura 02 e 03: Piso drenante intertravado 
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Fonte: da pesquisa 

 

Figura 04: Composição do Paver 

Composição % 

Lama da barragem + magnetita 22 

Pedra 43 

Areia 20 

Cimento 15 

Fonte: da pesquisa 

 

CONCLUSÃO 

As próximas etapas da pesquisa serão os levantamentos da caracterização física, química e ambiental 

que irão demonstrar a viabilidade técnica e ambiental dos pavers sustentáveis de Rejeito de Barragens 

de Minério de Fosfato. Assim, a utilização deste novo material vai contribuir para a mitigação dos 

impactos ambientais e sociais da indústria de mineração de fosfato e ainda com possibilidade de 

desenvolver materiais de alta performance e responsabilidade ambiental. 
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RESUMO: 

A agricultura brasileira desde a sua modernização tem papel importantíssimo para a economia do país 

e vem passando por constante evolução. Acredita-se que os acréscimos das produtividades agrícolas 

tenham fortes ligações com os avanços tecnológicos. Nessa expectativa, este trabalho estuda qual o 

impacto gerado pela inovação, pela tecnologia e pela forma de gestão durante a trajetória de uma 

unidade de produção agrícola (UPA) localizada no Estado de MG, no município de Araxá, por base do 

entendimento dos sistemas produtivos pelos quais a unidade investigada passou. Este estudo baseia-

se nos modelos de análise das trajetórias de UPAs desenvolvidos por Fritz Filho (2009) e Seidler e Fritz 

Filho (2016), associado de variáveis ligadas, acima de tudo, à inovação. Como resultados, destaca-se 

a inovação tecnológica em processos, produtos e formas de gestão, que permitiu aumentar a produção 

e a qualidade nos produtos e, também, ampliar a renda e a qualidade de vida dos moradores da 

propriedade investigada, passando a gestão a ser mais profissionalizada. 

Palavras-chave: evolução, unidade agrícola, inovação tecnológica. 

 

INTRODUÇÃO 

Com as intensas transformações ocorridas através das pesquisas nas áreas da química, da mecânica 

e da genética, bem como a evolução do setor industrial, surgiu um novo processo de profunda alteração 

na agricultura mundial, conhecido como Revolução Verde (SILVA, 2013). Criada nos Estados Unidos, 

ficou conhecida como um processo de introdução de tecnologias e mecanização no campo, 

melhoramento em sementes e pela necessidade de aplicações de produtos químicos com o propósito 

de elevar ao máximo a produtividade agrícola (SILVA, 2013). A Revolução Verde proporcionou 

tecnologias que atingiram maior eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente a 

produção de alimentos, entretanto, a fome mundial não foi solucionada (CERQUEIRA, 2019). O seu 

objetivo era elevar ao máximo a produção alimentar para acabar com a fome e a miséria dos países 

mais pobres e populosos do mundo, mas as condições climáticas e solos dos países tropicais não são 

iguais às dos países da zona temperada, com isso vários problemas surgiram nos campos de cultivo, 

principalmente o empobrecimento dos solos (SILVA, 2013). A solução encontrada para corrigir esses 

problemas foi a crescente utilização de adubos, fertilizantes e outros produtos importados, o que gerou 

uma grande dependência dos países tropicais em relação aos países desenvolvidos (SILVA, 2013). 

Após a Revolução Verde foi estabelecido um novo modelo agrícola, genético e moto mecânico que 

proporcionou ganhos a mais em produtividade nas lavouras (FREITAS, 2013). A inovação tecnológica 

se torna de grande importância para o progresso da agricultura, permitindo o emprego de novas formas 

de produção e com isso trazendo mais qualidade. O objetivo do trabalho é avaliar os impactos gerados 

pela tecnologia, pela inovação e pela forma de gestão, no trajeto de uma propriedade agrícola situada 

no município de Araxá, Minas Gerais. 

 

METODOLOGIA 

A propriedade agrícola está situada no município de Araxá-MG e possui um sistema de produção 

semelhante a outros realizados na região do alto Paranaíba no Estado do Minas Gerais. A unidade é 

composta por uma UPA familiar pequena, possui uma área de 49 hectares. Foi utilizada estratégia de 

estudo do caso único, que permite verificar os fenômenos sociais complexos e faz com que os 

pesquisadores adquiram uma visão real sobre os fatos da vida real (YIN, 2010 apud SEIDLER; FRITZ 

FILHO, 2016). Inicialmente realizou-se uma entrevista com o proprietário, baseado em dois pontos 

importantes, identificações dos elementos e eventos que ajudaram na mudança no modo de produzir. 

No segundo momento, fez-se um reconhecimento das introduções tecnológicas nos processos de 

produção., buscando esclarecer como as tecnologias afetaram o processo produtivo e favoreceu o 

avanço das unidades nos municípios de Coxilha-RS e Passo Fundo-RS, através de variáveis como os 

que favoreceram a melhora das atividades realizadas na unidade, inovação de produto, inovação de 

processo (SEIDLER; FRITZ FILHO, 2016; FRITZ FILHO, 2009). Determinadas as fontes, foi possível 
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fazer a análise das variáveis por meio de dois eixos condutores: qualificação produtiva da UPA; estudo 

do trajeto da unidade, da inovação, dos processos tecnológicos e do impacto das inovações 

tecnológicas na agricultura no decorrer do tempo. A pesquisa realizada na unidade de Araxá-MG utiliza-

se a metodologia de Seidler; Fritz Filho (2016) em trabalho realizado na propriedade no sul do Brasil, 

conforme citado acima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os impactos positivos que a introdução de tecnologia trouxe para a propriedade são muito relevantes. 

O produtor pesquisado destacou que a chegada das máquinas agrícolas trouxe agilidade e simplicidade 

no modo de realizar as tarefas e com isto um aumento de produtividade e eficiência dos trabalhos no 

campo. Outros equipamentos fundamentais para sua atividade foram a ordenhadeira mecânica e o 

tanque de resfriamento de leite, que trouxeram um aumento considerável no preço devido a higiene do 

produto e no aumento de teor da gordura do leite, e uma maior facilidade relacionada ao manejo como 

a diminuição das perdas de leite que aconteciam quando os caminhões faltavam em dias de chuva. O 

produtor cita também o uso de fertilizantes e corretivos (calcário e gesso agrícola) na melhoria da 

produtividade. Para Camargo (2012) para obtenção de boa produção agrícola, é necessário que os 

nutrientes estejam em quantidades adequadas às plantas, proporcionando uma maior produtividade. 

Os defensivos agrícolas e as sementes de milho e de hortaliças tratadas também foram citadas. 

Segundo ele, geram maior produtividade e plantas de melhor qualidade. O último grande impacto da 

tecnologia na propriedade foi a instalação da energia fotovoltaica, implantada em 2018 e que contribui 

substancialmente nos custos, pois diminui em 90% a conta de energia elétrica e evita outros prejuízos 

como a perda de produtos quando ocorre falta de energia. E atualmente ter um sistema de energia 

solar instalado na propriedade valoriza o empreendimento no mercado. Na propriedade investigada a 

inovação tecnológica, segundo seu proprietário, possibilitou uma forma de gestão organizada e mais 

profissional. Hoje a família trabalha de um modo mais organizado, anotando todas etapas dos 

processos, o que ajuda a evitar gastos desnecessários, e assim focam na rentabilidade e 

sustentabilidade do negócio, auxiliando na tomada de decisões. Segundo Antônio (2008, p. 97), para 

uma propriedade rural tornar-se profissional é fundamental a atitude que a família deve assumir diante 

da profissionalização. A gestão profissional acontece quando a família assume práticas administrativas 

mais racionais, modernas e menos personalizadas e impessoais. Segundo Lourenzani e Filho (2009) 

cabe ao administrador rural encontrar meios para responder às questões essenciais do seu negócio 

como o que produzir, quanto, como, quando e para quem. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa buscou caracterizar, entender e analisar as evoluções passadas pela propriedade rural que 

levaram ao desencadeamento do sistema atual de produção, desenvolvido pela “empresa familiar”, 

frente às práticas de inovação em processos, produtos e formas de gestão. Foram identificados os 

fatores internos que contribuíram para a evolução dos sistemas de produção implementados, como a 

otimização na utilização de recursos locais, a ampliação da área, a implantação de recursos 

tecnológicos, como máquinas e implementos, o uso de sementes e defensivos agrícolas de melhor 

qualidade, a construção de infraestrutura, entre outros itens. O resultado da pesquisa comprova que os 

avanços tecnológicos ocorridos no setor agrícola, como o uso de fertilizantes apropriados e de 

qualidade, e a implementação de processos mecanizados, auxiliaram no aumento e na melhoria da 

produtividade na propriedade em estudo. Por fim, esta pesquisa pode ser o passo inicial da construção 

de um modelo que possa ser aplicado de forma mais ampla em novos estudos em outras UPAs. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
ANTÔNIO, T. D. Gestão de empresas familiares. Palhoça: Unisul Virtual, 2008. 151 p. 

CAMARGO, M. de C. A importância do uso de fertilizantes para o meio ambiente. Pesquisa & 

Tecnologia, v. 9, n. 2, p. 4, 2012. Disponível em: <http://www.aptaregional.sp.gov.br/acesse-os-

artigos-pesquisa-e-tecnologia/edicao-2012/julho-dezembro-2/1317-a-importancia-do-uso-de-

fertilizantes-para-o-meio-ambiente/file.html>. Acesso em: 24 Mai. 2019. 



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

226 

CERQUEIRA, de. W. Mundo educação. Revisado em jan. 2019, Disponível em:      

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-revolucao-verde.htm>. Acesso em: 22 fev. 2019. 

FREITAS, G. S. Tecnologia no setor agrícola brasileiro: um olhar sob a ótica da teoria evolucionária. 

Revista Eletrônica de Administração e Turismo-ReAT, v. 2, n. 1, p. 140-154, 2013. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT/article/view/1300> Acesso em: 13 Nov. 2018.  

FRITZ FILHO, L. F. Análise das trajetórias das unidades de produção agrícolas do município de 

Passo Fundo/RS. 2009. Disponível em: 

>https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18842/000729103.pdf?sequence=1>. Acesso em: 

24 Fev. 2019. 

LOURENZANI, W. L.; FILHO, H. M. de S. Gestão integrada para a agricultura familiar. In: FILHO, H. 

M. de S.; BATALHA, M. O. Gestão integrada da agricultura familiar. São Carlos: EdUFSCar, 2009. 

OSLO. Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. 

Campinas: Finep, 2013. Disponível em: <http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf 

>. Acesso em: 09 dez. 2018. 

SAENZ, T. W.; GARCIA CAPOTE, E. Ciência, inovação e gestão tecnológica. led. Brasília: 

CNI/IEL/SENAI/ABIPTI, 2002. 

SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, 

crédito, juro e o ciclo econômico. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/s_Schumpeter_ 

_Teoria_do_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_ 

_Uma_Investiga%C3%A7%C3%A3o_sobre_Lucros_Capital_Cr%C3%A9dito_Juro_ 

_Ciclo_Econ%C3%B4mico.pdf >. Acesso em: 5 Nov. 2018.  

SEIDLER, E. P.; FRITZ FILHO, L. F. A evolução da agricultura e o impacto gerado pelos processos 

de inovação: um estudo de caso no município de Coxilha-RS. Economia e Desenvolvimento, v. 28, n. 

1, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/eed/article/view/21316>. Acesso em:7 Nov. 2018. 

SILVA, R. C. A. da. Agricultura Biológica na Ilha da Madeira: constrangimentos e potencialidades. 

2013. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 

Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/10786>. Acesso em: 11 Dez. 2018. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

  



 XVI SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO UNIARAXÁ 
ANAIS DA XVIII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ – 2019 

227 

FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS – A PERCEPÇÃO DE CIDADÃOS 

AMBIENTALMENTE ENGAJADOS 

Jorge Ferreira Lima Neto; Antônio Geraldo Alves Ribeiro 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ 

netto.jw@gmail.com 

 

RESUMO 

A energia sempre foi essencial a vida humana e muito mais agora pela forma em que a sociedade está 

organizada. Aliado a isso, a busca pelo desenvolvimento sustentável também passa pelos recursos 

energéticos, sendo evidenciado pelas inúmeras pesquisas para a utilização de fontes renováveis de 

energia. O mundo e o Brasil ainda usam, como fonte primária, majoritariamente energia não renovável 

(86% no mundo e cerca de 58% no Brasil), mas o Brasil se destaca na utilização de fontes renováveis. 

Uma prova disso é que a maioria da energia de fonte secundária (energia elétrica) vem de hidrelétricas 

(75%), sendo a água um recurso finito, porém, renovável. A necessidade de participação da sociedade 

para estimular e pressionar os órgãos competentes para que aumentem a utilização de fontes 

renováveis de energia são indiscutíveis. Assim, esse trabalho teve como objetivo entender a percepção 

das pessoas sobre fontes renováveis e não renováveis de energia por pessoas ambientalmente 

engajadas. Foi possível perceber que falta um entendimento do que pode ser considerado ou não 

fontes renováveis de energia. 

 

Palavras-chave: Recursos Energéticos; Sustentabilidade; Fontes Renováveis de Energia. 

 

INTRODUÇÃO 

A importância da energia pode ser observada pela forma como indivíduos e nações organizam suas 

vidas desde o começo da sua utilização nas indústrias, no final do século XIX, tornando-se, atualmente, 

essencial à sociedade e necessário em todos os campos da vida cotidiana (GOMES E VIEIRA, 2009). 

Devido a isso, a energia elétrica precisa estar disponível a todos de acordo com suas necessidades 

(BUENO E BRANDÃO, 2016). 

A energia é classificada inicialmente como primária e secundária. Energias primárias são aquelas que 

estão na forma de recursos naturais, como a madeira, carvão, ventos, recursos hídricos e outros. Estas 

podem ser renováveis ou não renováveis. Há também as secundárias em que a energia primária é 

convertida, como eletricidade, vapor e outros (GOLDEMBERG, 2010). 

A matriz energética mundial primária é composta, principalmente, de fontes não renováveis – 31,9% 

de Petróleo e derivados; 22,1% de gás natural e 27,1% de carvão (IEA, 2018; EPE, 2018). O Brasil 

também utiliza, majoritariamente, como energia primária, fontes não-renováveis: 36,4% de petróleos e 

derivados; 13% de gás natural e 5,7% de carvão (EPE, 2018).  

Entratanto, quando se trata de energia elétrica (uma energia secundária), somente no Brasil são 

consumidas cerca de 467.161 GWh, sendo 75% fornecida por usinas hidrelétricas (BRASIL, 2017; EPE, 

2018)  enquanto que no mundo são consumidos 20730,6 TWh (BRASIL, 2017).  Assim, a u 

Em virtude da grande demanda energética e a necessidade de tecnologias que auxiliem no 

desenvolvimento sustentável, o uso de fontes renováveis para a geração de energia elétrica recebe 

grande destaque (PRATI, 2010). Como mostrado nos dados acima, a maior parte da energia brasileira 

vem de fontes não renováveis, porém, o país ainda assim, usa mais fontes renováveis do que o resto 

do mundo – 42,9% no Brasil contra 14% no mundo todo (EPE, 2018; IEA, 2018). Isso se dá pelo 

potencial de geração de energia por meio da água, uma vez que o país detém 11% dos recursos 

hídricos superficiais mundiais (TUCCI, HESPANHOL E CORDEIRO NETO, 2001) 

No entanto, apesar da importância da energia e da utilização de fontes renováveis, isto é algo pouco 

divulgado (GOMES E VIEIRA, 2009). Ainda assim, a problemática ambiental tem contribuído para criar 

reflexões a respeito das relações sociais, meio ambiente e produção, o que leva a uma sociedade 

crítica e consciente socioambientalmente (JACOBI et al. 2009).  

O presente trabalho tem por objetivo entender a percepção de pessoas ambientalmente engajadas 

sobre energias renováveis ou energias limpas e suas implicações. 

 

METODOLOGIA 
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Para entender a percepção das pessoas ambientalmente engajadas a respeito de energias renováveis 

e não-renováveis, foi utilizado questionário online, criado no website Survey Monkey e enviado a onze 

pessoas. Os selecionados para o estudo exercem como profissão atividades relacionadas ao meio 

ambiente ou pratica, o dia-a-dia ações sustentáveis. A escolha pelo uso de questionário online para 

este trabalho foi em função desta ferramenta proporcionar praticidade em contatar as pessoas e pela 

disposição destas em respondê-lo. Esta pesquisa foi desenvolvida dentro dentro das atividades da 

disciplina de Recursos Energéticos, ofertada no primeiro semestre de 2019, para os alunos do curso 

de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNIARAXÁ. Os dados coletados foram tabulados por meio de 

programas Microsoft Office Excel 2016 e Microsoft Office Word 2016, e serão expostos por meio de 

gráficos e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi enviado em abril de 2019 para 11 pessoas ambientalmente engajadas e todas o 

responderam. Destas, somente seis pessoas (54,5%) se auto intitularam como pessoas 

ambientalmente engajadas, ou seja, têm em suas atividades profissionais e do cotidiano, diversas 

ações que estão de acordo com padrões sustentáveis enquanto que as outras cinco pessoas (45,5%) 

se consideram “ambientalmente engajadas às vezes” por terem esporadicamente atitudes 

sustentáveis. Isso mostra que o fato de alguém ter atitudes sustentáveis no dia-a-dia ou trabalharem 

na área ambiental não as faz se considerarem ambientalmente engajadas.  

Em relação ao que seria considerada energia renovável todas as respostas estavam relacionadas a 

não poluição, a não geração de impacto ambiental e o fato do recurso em questão ser cíclico. Isto vai 

de encontro com a definição de energia renovável de Costa e Prates (2005) e Goldemberg e Lucon 

(2007). 

Foram listadas diversas fontes de energia elétrica para que escolhessem quais dessas são fontes 

renováveis. Foram citados gás natural, lenha e carvão vegetal, hidráulica (usinas hidrelétricas), lixívia 

(oriunda dos gases de resíduos), energia eólica, energia solar e biomassa (bagaço de cana e outros), 

conforme figura 1. 

 

 

Figura 01: Fontes de energias consideradas renováveis ou limpas pelos participantes da 

pesquisa. Os números correspondem à quantidade de participantes que citaram determinada 

fonte de energia. Fonte: Autor. 

 

Todas as fontes de energia citadas são consideradas energias renováveis na literatura, exceto o gás 

natural (GOLDEMBERG e LUCON, 2007). Isto indica que há o conhecimento por parte dos 

participantes sobre as fontes renováveis e não renováveis de energia. 
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Em relação ao Brasil ser referência quanto à utilização de fontes de energias renováveis, a maioria dos 

participantes (72,7%) respondeu que não. Isso vai à contramão do que diz a literatura. O Brasil utiliza 

muito mais energia renovável em relação ao restante do mundo. São 42,9% no Brasil enquanto que no 

mundo são apenas 14% (EPE, 2018; IEA, 2018). O relatório da FAO (2018, p. 3), considera a água 

como “recurso finito, apesar de renovável pelo ciclo da água”, o que mostra que talvez esse resultado 

se dê pelos participantes não relacionarem hidrelétricas a energia renovável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo presente estudo foi possível perceber que pessoas ambientalmente engajadas conseguem ter 

uma boa percepção da utilização de energias renováveis e não renováveis, no entanto, para novos 

estudos sugerem-se o aumento da amostra e também melhor elaboração as questões presentes no 

formulário. 
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RESUMO 

A destinação dos resíduos sólidos gerados, nos dias de hoje, é um grande problema. Os resíduos 

sólidos orgânicos especificamente podem causar diversos transtornos socioambientais, como na 

transmissão de doenças e mal cheiro provocado. O objetivo do trabalho é avaliar de gerenciamento de 

resíduos sólidos orgânicos a partir da utilização de máquinas redutoras de resíduos. Foi realizada a 

análise visual e o acompanhamento diário do equipamento processador de resíduos orgânicos, 

avaliando o volume de resíduos orgânicos gerados e a capacidade de transformação dos 

equipamentos. Conclui-se com este trabalho que o gerenciamento de resíduos é fundamental para os 

resultados, levando em conta a redução e destinação adequada do produto gerado pelos 

processadores de resíduos orgânicos.  

Palavras-Chave: Resíduos sólidos; Resíduos orgânicos; Gerenciamento de resíduos. 

 

INTRODUÇÃO 

Os problemas relacionados as questões ambientais vêm atingindo patamares elevados. Com o 

crescimento populacional cresce também a geração de resíduos produzidos, e consequentemente o 

impacto que estes causam ao meio ambiente. Isso faz com que se aumente a busca por alternativas 

que minimizem, ou até mesmo eliminem, estes problemas (JACOBI, 2011). Existem leis que obrigam 

os geradores de resíduos a atuarem de maneira ambientalmente correta, o que ajuda a minimizar os 

impactos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada pela lei nº 12305, de 2010 e regulamentada 

pelo Decreto nº 7404, de 2010. A proposta, atual é norteada pelos princípios básicos da minimização 

da geração, da reutilização, da reciclagem, do tratamento e da disposição final dos resíduos. (BRASIL, 

2010). Os resíduos sólidos orgânicos são todos os resíduos de origem animal ou vegetal, ou seja, que 

recentemente fez parte de um ser vivo, com por exemplo: frutas, hortaliças, resto de pescados, folhas, 

sementes, casca de ovo, restos de carne etc. (ARANTES, 2014). Esses resíduos podem tornar-se 

bastante fétidos, devido à sua decomposição. Se não houver o mínimo de cuidado com o 

armazenamento cria-se um ambiente propício ao desenvolvimento de microrganismos que podem ser 

agentes causadores de doenças. (PEREIRA NETO, et al., 2007). Os resíduos sólidos gerados no 

Complexo de Mineração de Tapira (CMT) são gerenciados de acordo com o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (PGS-0001-46-01), que estabelece diretrizes para o controle relacionados à 

identificação, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final, de forma adequada, 

contribuindo para a qualidade de vida e o meio ambiente. (MOSAIC, 2016). O objetivo do trabalho é 

avaliar de gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos a partir da utilização de máquinas redutoras 

de resíduos.  

 

METODOLOGIA 

Durante o mês de janeiro/2016 foi realizada a análise visual e o acompanhamento diário dos 

processadores de resíduos orgânicos utilizados no Complexo de Mineração de Tapira - CMT, para 

verificar a forma de utilização. Foi avaliado o volume de resíduos orgânicos gerados e a capacidade de 

transformação dos equipamentos pelo equipamento da marca TOPEMA modelo TPRER 100.  

 

RESULTADOS & DISCUSSÃO 

No período de janeiro a junho/2016, os dados coletados mostraram que em média 39,4905 toneladas 

de resíduos orgânicos foram produzidas no Complexo. As formas de tratamento/destinação dadas a 

estes resíduos na empresa são a reciclagem do resíduo orgânico, feita a partir do processamento, 

transformando-os em compostos que podem ser utilizados para fertilizar o solo e/ou tratar de animais 

e a destinação em aterro sanitário. Uma das formas de reciclagem do resíduo orgânico é a utilização 

de um equipamento, dotado de sistema automático de processamento, que decompõe estes resíduos, 
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sem usar nenhum tipo aditivo biológico ou químico, transformando o resíduo orgânico em nutrientes 

para o solo, biomassa combustível ou fonte enriquecedora para ração animal. (ACWEB, 2016). 

Atualmente a empresa possui três máquinas redutoras de resíduos orgânicos, da marca TOPEMA 

modelo TPRER 100 (Figura 01).  

 

Figura 01: Máquina redutora de resíduos - Topema 

 
Fonte: da pesquisa, 2016. 

 

O equipamento é capaz de processar apenas as sobras de alimentos. O processo básico é a 

transformação destes resíduos através de aquecimento em temperatura controlada onde são 

eliminadas todas as bactérias e microrganismos simultaneamente com a passagem do ar de processo 

através de um catalisador para eliminação dos odores provenientes dos resíduos. Os alimentos devem 

ser dispostos na máquina até o meio do batedor, eles não podendo ultrapassar a metade do braço da 

pá de agitação, para evitar que o equipamento se danifique. Então, para um melhor desempenho 

recomenda-se utilizar 80% da capacidade do equipamento. A máquina elimina de 30% a 60% do 

volume processado em forma de água, que é drenada. O próprio equipamento regula a quantidade de 

água no processo de decomposição. Este processo reduz o volume de resíduos em torno de 70% a 

95%, como apresenta o gráfico 1. O tempo de processo chega a variar de 12 a 18 horas. 

 

Gráfico 1: Redução do resíduo orgânico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da pesquisa, 2016. 

 

O produto gerado é considerado como adequado para enriquecimento de solo em jardins e áreas de 

paisagismo, desde que adicionado em proporções de reposição a terra. O produto também pode ser 

utilizado como alimento de peixes em barragens.  

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista os aspectos levantados comprova-se que o gerenciamento de resíduos é fundamental 

para que os mesmos tenham uma destinação final ambientalmente correta. Para melhorar o 

processamento dos resíduos orgânicos, é necessário que a utilização dos equipamentos que 
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processam os resíduos seja feita de forma correta, para que ocorra uma redução na freqüência de 

manutenção do equipamento. 
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A demanda por recursos naturais tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. Dessa forma, cabe 

à engenharia buscar novos materiais e soluções sustentáveis para solucionar problemas relacionados 

à excassez dos mesmos. Sabe-se que o polímero Politereftalato de Etileno (PET) leva em torno de 100 

a 450 anos para se decompor naturalmente. Nesse sentido, uma maneira de contribuir com a redução 

do descarte deste polímero é através de seu emprego em novos materiais do setor civil. Vários estudos 

têm utilizado o PET como um substituinte parcial da areia do concreto. As vantagens da utilização do 

PET são inúmeras e vão desde o setor ambiental até o sócioeconômico. Na área ambiental, a utilização 

do PET contribui para a diminuição do volume de areia natural extraída, o que está diretmente 

relacionado com a redução dos impactos ambientais gerados pelo setor civil. Já a reciclagem do PET 

reduz a quantidade de resíduos levados aos aterros sanitários. Além disso, a reciclagem tem 

importância social, pois leva à criação de oportunidades de renda por meio das cooperativas de 

reciclagem. Levando-se em conta os aspectos apresentados, este estudo tem como objetivos gerais a 

avaliação da influência da inserção do PET, em substituição parcial ao agregado miúdo (areia) e de um 

catalisador (específico para este polímero) nas características físicas e mecânicas da argamassa e a 

posterior obtenção de um concreto “verde”. Primeiramente, os materiais constituintes da argamassa 

polimérica (areia natural e cimento CP V ARI) serão caracterizados (análises granulométrica e de 

massa específica). Após a caracterização, corpos de prova confeccionados a partir da argamassa 

polimérica serão submetidos aos testes de compressão, tração axial e umidade. Este trabalho está em 

fase de andamento, porém, em relação à caracterização dos materiais constituintes da argamassa 

polimérica esse já apresenta excelentes resultados. Primeiramente, verificou-se que a caracterização 

do aglomerante e agregado miúdo estão dentro dos padrões mínimos requeridos e aceitáveis pelas 

normas vigentes. Dentro deste contexto, espera-se que o desenvolvimento deste estudo venha 

contribuir não só com a redução dos custos das edificações, mas também com a diminuição dos 

impactos ambientais causadas pelo setor civil através do emprego de um concreto mais leve e parceiro 

do meio ambiente. 

  

mailto:raissaketura.engenharia@gmail.com
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Atualmente, o Brasil destaca-se dentre os maiores geradores de lixo plástico do mundo, produzindo, 

aproximadamente, 11 milhões de toneladas de lixo plástico/ano. Dentre os diferentes tipos de plásticos, 

pode-se destacar o poliuretano (PU). Este polímero possui inúmeras aplicações e apesar de possuir 

propriedades físicas diferentes do politereftalato de etileno (PET), sua reciclagem é semelhante ao 

PET. O PU diferencia-se dos demais polímeros devido à combinação de elevadas resistência química 

e à abrasão. Além disso, por ser um polímero termoplástico, quando submetido a elevadas cargas 

mantém seu comportamento na região elástica. Em função destas propriedades, acredita-se que o 

poliuretano possa ser associado à síntese do concreto. Adicionalmente, sabe-se que o concreto e o 

cimento são capazes de absorver, como material constituinte, diferentes tipos de resíduos oriundos da 

indústria e da agroindústria. Desta forma, espera-se que inserção do PU na argamassa represente uma 

possibilidade de melhoria nas propriedades físicas do concreto e uma possibilidade economicamente 

viável para a reciclagem deste polímero. A região de Araxá contém algumas indústrias de mineração e 

estas descartam uma quantidade considerável de PU. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 

geral verificar a influência da inserção do polímero poliuretano na argamassa visando melhorias em 

suas propriedades mecânicas, tais como resistências à compressão e tração. Diferentes teores do 

polímero poliuretano, bem como diferentes tempos de cura serão avaliados. Sem dúvidas, a inserção 

de novos materiais ao concreto minimiza os impactos ambientais e reduz a poluição gerada em seu 

processo produtivo. Sendo assim, a obtenção de uma argamassa com boas propriedades mecânicas, 

sintetizada através de um material que atualmente é um “lixo industrial” colaborará com a 

sustentabilidade da cadeia produtiva do setor civil e de outros segmentos industriais e com a diminuição 

de danos ambientais e sociais.  
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RESUMO 

Os levantamentos de fauna silvestre no cerrado são importantes para uma boa descrição inicial das 

espécies deste hot spot de biodiversidade. A água e a fauna sofrem com os desmatamentos e a 

degradação dos ecossistemas. Deste modo, buscou-se fazer o levantamento quali-quantitativo das 

espécies da mastofauna e da avifauna de médio e grande porte do Córrego Feio, parte do manancial 

do município de Araxá - MG, com ênfase nos engenheiros de ecossistemas. No período de março a 

julho, foram instaladas seis armadilhas fotográficas, três em relação a curso hídrico perene e três em 

curso hídrico intermitente, em distâncias diferentes do Córrego Feio. Além disso, mensalmente, foram 

percorridas transecções na área e obtidos testemunhos dos moradores. Registraram-se oito espécies 

de aves e oito de mamíferos, sendo duas espécies ameaçadas de mamíferos e uma de ave. A área 

apresenta uma rica fauna, com espécies de engenheiros de ecossistemas que realizam funções 

importantes como: controle de populações naturais e escavação de tocas que são utilizadas como 

abrigo por outras espécies. Assim, este trabalho indica que a preservação da fauna é altamente 

relevante, dado que promoverá a conservação da vegetação e dos recursos hídricos locais.  

Palavras-chave: Armadilhas fotográficas, Recursos hídricos; Fauna. 

 

INTRODUÇÃO 

Atividades antrópicas, como o desmatamento, a degradação do solo e a introdução de animais 

domésticos, têm impactos diretos no ambiente como o assoreamento e a presença de maior quantidade 

de matéria orgânica que pode ser carreada para os corpos d’ água e provocar aumento no consumo 

de oxigênio, além de aumentar a presença de coliformes fecais, com consequente diminuição da 

quantidade e qualidade da água (SILVA E CUNHA, 2014). Deste modo, a fauna e a flora são 

consideradas fundamentais para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos, sendo até mesmo 

indicadores da situação deste recurso no ecossistema (TUNDISI E MATSUMURA-TUNDISI, 2011). As 

aves e mamíferos de médio e grande porte são afetados diretamente pelas diversas ações antrópicas 

e, desta forma, necessitam ser alvo de estudos mais específicos a fim de se evitar extinções regionais 

de espécies (OLIVEIRA, 2009). O método de armadilhamento fotográfico constitui-se numa das 

técnicas mais utilizadas no levantamento indireto e não invasivo de mamíferos e aves (PARDINI et al. 

2006; TOMAS E MIRANDA, 2006). Com o objetivo de verificar a relação da água com a preservação 

da vida, os estudos feitos próximos a corpos d´água são relevantes no auxílio à preservação da 

vegetação e servem, também, como indicadores de alterações, uma vez que aves e mamíferos são 

afetados pelas perturbações de habitats (SICK, 1984; SILVA, 2006). Assim, no presente trabalho 

buscou-se fazer o levantamento das espécies da mastofauna e da avifauna de médio e grande porte 

do Córrego Feio, parte do manancial do município de Araxá-MG, com ênfase nas espécies ameaçadas 

de extinção e naquelas consideradas engenheiros de ecossistemas. 

 

METODOLOGIA 

Localizada nas coordenadas 19° 35' 56.68'' S e 46° 53' 56.30'' W, na fazenda EPAMIG, próximo ao 

bairro Jardim Europa IV, em Araxá – MG. Nesta área há nascente tributária do Córrego Feio, manancial 

do município e corpo da água eleito para os levantamentos de fauna, por estar também próximo à área 

urbana, assim sofrendo com os impactos antrópicos.  A região faz parte do bioma Cerrado e tem duas 

estações: chuvosa (outubro a março) e seca (abril a setembro), com clima do tipo Cwb (Mesotérmico), 

temperado, com invernos secos e verões mornos (segundo PEEL et al. 2007). Foram obtidos seis 

pontos aleatórios, sendo três em uma área de curso hídrico perene e outros três pontos próximos a um 

curso hídrico intermitente, estes pontos estão em diferentes distâncias do curso hídrico. Assim, os 

pontos na área de curso hídrico perene foram definidos como CAMP 1, localizado a longa distância (≥ 

40 m) na borda da mata; CAMP 2 à curta distância (≤15 m) na beira do riacho; e CAMP 3, com distância 

intermediária (entre 15 e 40 m). E os pontos na área de curso hídrico intermitente, definidos como CAMI 
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1, à longa distância na borda da mata; CAMI 2, à curta distância na beira do riacho; e CAMI 3, de 

distância intermediária, conforme figura 1. A área foi visitada mensalmente, durante os meses de março 

a julho para conferência dos registros e troca de pilhas das câmeras quando necessário, conforme 

Thomas & Miranda (2006). Foram feitas análises de estimativa de riqueza, utilizando o método Jacknife 

1 e de diversidade, pelo Shannon-Winner; ambos feitos por meio do programa EstimateS 9.1. O 

levantamento bibliográfico auxiliou na identificação das espécies encontradas, assim como o uso do 

site WIKIAVES para identificação das aves, além do apoio de especialistas. 

 

 
Figura 1: Visualização da área de estudo com identificação dos pontos de coleta e a proximidade da 

área urbana (esquerda), a nascente e o corredor de vegetação. Fonte: Google Earth (2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram 126 dias de monitoramento, totalizando oito incursões em campo e um esforço amostral de 588 

armadilhas-dia. Foram registradas 16 espécies na área, sendo oito mamíferos e oito aves, tabela 1. 

Destas, seis foram registradas apenas por avistamentos. Não foi possível identificar apenas uma 

espécie de ave e uma de mamífero. Em relação às armadilhas fotográficas foram registradas seis 

espécies no CAMP 1, seis no CAMP 2 e três no CAMI 3. O número de espécies ser elevado no CAMP 

1 pode estar relacionado ao fato deste ponto ser na borda da mata, onde é possível registrar espécies 

tanto da mata como do campo e os registros da CAMP 2 indicam que a proximidade com a água deve 

influenciar na riqueza, como verificado por Lima-Neto (2016) em seu estudo na referida área. Isso pode 

também ser percebido pelo número de registros nas áreas de corpo intermitente terem sido bem baixas 

mesmo estas terem menor período de amostragem. 

 

Tabela 1: Espécies registradas durante o trabalho. Legenda: Avistamento (Av). Nomes em negrito 

indicam espécies ameaçadas. 

Nome Popular Nome Científico Registro 

Paca Cuniculus paca CAMP 2/CAMI 3 

Tatu-galinha Dasypus novemcinctus CAMP 2/CAMP 1/CAMI 

3 

Onça parda Puma concolor CAMP 1 

Quati Nasua nasua CAMP 1/CAMP 2 

Tamanduá Bandeira Myrmecophaga tridactyla CAMP 1 

Mico-estrela Callithrix penicillata Av 

Irara Eira barbara CAMP 2 

Roedor não identificado Não identificado CAMP 1 

Aves     

Seriema Cariama cristata Av 

Mutum-de-Penacho Crax Fasciolata CAMP 1 

Rolinha-roxa Columbina talpacoti CAMP 2/CAMI 3 

Periquitão Aratinga aurea Av 
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Periquito-do-encontro-amarelo Brotegeris chriri Av 

Curicaca Theristicus caudatus Av 

Gralha - picaça Cyanocorax sp Av 

Ave não identificada Não identificado CAMP 2 

Total 42   

 

Dentre as espécies encontradas está a onça-parda (Puma concolor – Figura 2), de hábitos noturnos e 

que se alimenta de pequenos mamíferos e aves. Por ser carnívora, colabora no controle das 

populações naturais e, por isso, pode ser considerada um engenheiro de ecossistemas pela promoção 

do equilíbrio trófico e a manutenção da cadeia alimentar na região. É importante salientar que esta 

espécie foi registrada apenas três vezes e que pode apenas ter passado pelo local em seus 

deslocamentos noturnos, segundo Penteado (2012), o animal pode ter deslocamentos diários de até 

10km. Os mamíferos cavadores segundo Davidson et al. (2012) possuem papel importante na 

manutenção do ecossistema, pois guardam a habilidade de construir tocas que podem oferecer abrigo 

para outras espécies, seu movimento no solo durante a escavação favorece a infiltração da água e, 

além disso, fertilizam o solo, ao misturarem-no com as fezes e a urina que eliminam no entorno da toca. 

O tatu-galinha (Dasypus novemcinctus – Figura 3)) é um engenheiro de ecossistemas que foi registrado 

nas armadilhas CAMP 1, CAMP 2 e CAMI 3 (DAVIDSON et al. 2012), de hábito fossorial, 

insetívoro/onívoro (SILVA, 2006), cujas tocas foram observadas em vários locais durante as 

transecções.  

 

  
Figura 2. Onça-Parda (Puma concolor) 

registrada pela armadilha fotográfica CAMP 1. 

Figura 3. Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) 

registrada pela armadilha fotográfica CAMP 1. 

 

As análises estimam uma riqueza total de 24,8 espécies com tendência a crescer ainda mais. Já nos 

pontos CAMI 1 e CAMI 2 (a longa e curta distância do curso hídrico perene, respectivamente), 

obtiveram estimativas aproximadas (8,8 e 6,6 respectivamente), conforme figura 4. 

 

  
Figura 4 – Estimativas de riqueza de espécies total na área do entorno do córrego Feio (Araxá-MG) e 

de dois pontos com diferentes distâncias a partir da margem do córrego pelo método Jackknife 1. 

 

A diversidade total (He’ 2,5), como mostra a figura 5, é relativamente significativa e equiparada 

diversidade de áreas maiores e que possuem bons estados de conservação (Rodrigues, 2016; Rocha 

& Dalponte, 2006). 
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Figura 3 – Estimativas da diversidade de Shannon-Wiener (He’) da área total amostrada no córrego 

Feio e em dois pontos amostrados a partir da margem. Barras menores acima das colunas indicam o 

desvio padrão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho, que ainda está em execução, mas já apresenta resultados muito bons, foi encontrado um 

número alto de espécies, das quais algumas se encontram ameaçadas e outras desempenham funções 

importantes, como os “engenheiros de ecossistemas” – o que continuará contribuindo para a 

manutenção da biodiversidade, a preservação da área e dos recursos naturais. 
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Em empresas que adotam a política de EHS (Environment, Healthy, Safety, ou, em português, Meio-

Ambiente, Saúde, Segurança), é comum diariamente o registro de quase acidentes e possíveis 

acidentes, termos comumente denominados desvios, para possível análise e um entendimento 

aprofundado de questões de segurança da empresa. Porém, em meio a diversas tecnologias auxiliares 

no meio empresarial, é necessária uma coleta de dados confiável e mais precisa, devido ao processo 

completamente manual e sem uma completa precisão dos dados corretos, para futura análise, como 

foi observada e proposta na empresa Mosaic Fertilizantes, de Araxá-MG e Tapira-MG. Portanto, foi 

proposto um desenvolvimento de dois softwares para cadastro e gerenciamento de desvios, consistindo 

em um primeiro momento no desenvolvimento de um sistema para gerência e análise dos desvios para 

determinados funcionários, e de um aplicativo para cadastro de desvios para smartphones, para uso 

de todos os funcionários da empresa, caso seja permitido. Primeiramente, foi feita uma coleta de 

requisitos, envolvendo os elementos que são necessários para o cadastro de um relato manualmente, 

dentre eles: funcionário relator, local e área que foi encontrado o desvio, descrição do desvio, ação 

tomada, grau de risco, classificação (por exemplo, segurança, saúde, meio-ambiente); e uma visita à 

empresa para o acompanhamento completo do processo manual de cadastro de desvio, e sua posterior 

ação que deveria ser tomada, como a correção e resolução. Após a coleta dos requisitos, foi feito e 

apresentado à unidade de Araxá e Tapira um esboço do sistema, próximo do que seria a versão final, 

para nova coleta de requisitos e ideias a serem implementadas. Após o desenvolvimento completo da 

ideia inicial do sistema, para gerência dos desvios, como descrito anteriormente, foi apresentado à 

empresa a interface do sistema, e suas principais funcionalidades, e foi feita uma nova coleta de 

requisitos e ideias, para possível término e entrega do sistema, o que será feito e discutido em um 

momento fora do proposto pelo convênio. Portanto, espera-se que a versão final do sistema possa 

diminuir os erros e problemas no processo atual, para isso garantindo uma entrada de dados correta, 

e a expectativa de tornar o processo eficiente a ponto de enfatizar a importância do registro de relatos, 

garantindo uma melhor e eficiente resolução.  
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RESUMO 

Com o cenário mercadológico em constante transformação, a luta por políticas de sustentabilidade e 

conservação do meio ambiente é um desafio. O descarte incorreto de resíduos é um problema muito 

sério na sociedade moderna. O óleo mineral é um derivado do petróleo muito usado no setor industrial, 

ele serve basicamente para lubrificação, não deixando peças de metais, em atrito constante sofrerem 

alteração de temperatura, desgaste ou mesmo dilatação. Com o uso, suas propriedades são 

modificadas, fazendo com que seus benefícios para lubrificação se percam. O óleo lubrificante usado 

é muito prejudicial ao mesmo ambiente. O rerrefino é um processo de regeneração desse óleo após 

usado, esse processo se baseia na restauração das propriedades do mesmo. No Brasil existe dezenas 

de empresas que fazem esse trabalho, e por meio da logística reversa na maioria das vezes são as 

mesmas o comercializam. A importância do descarte correto do óleo mineral usado é crucial para a 

conservação do meio ambiente, mas essa conscientização não dever somente das empresas do ramo, 

e sim de toda sociedade. 

 

Palavras chaves: Óleo Mineral, Rerrefino, Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, tem um capito todo dedicado ao Meio Ambiente, impondo 

como obrigação da sociedade e do próprio Estado, a preservação e defesa do Meio Ambiente. Trata-

se do capítulo VI (“Do Meio Ambiente”). No Artigo n 225, é determinado como dever do Poder Público 

defender e preservar ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações. (CIGOLINE, 2013). Um 

dos maiores desafios a ser superado no mundo moderno é a preservação do meio ambiente. Diante 

desse problema, formadores de opinião e especialistas em todas as áreas relatam o desenvolvimento 

sustentável como a melhor opção possível (GONÇALVES, 2008). Os óleos lubrificantes representam 

mais ou menos 2 % do total do petróleo extraído, e na maioria das vezes são usados para fins 

industriais. O óleo é um dos derivados do petróleo que não é totalmente consumido durante o uso, 

depois de usado as estruturas sofrem alterações, fazendo assim com que seja necessário a troca, o 

que acaba gerando grandes quantidade de óleo mineral usado. (GONÇALVES, 2011). O descarte 

inadequado de óleo é crime, pois o mesmo é classificado como resíduo perigoso, ou seja, de Classe 

1, que segundo a norma NRC 10.0004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

apresenta grande potencial de ricos ambiental e à saúde dos seres vivos. De acordo com o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, é considerado crime ambiental o descarte direto na natureza, 

comercialização, fornecimento, transporte, queima ou qualquer outro tipo de destinação, que não seja 

a recuperação dos óleos lubrificantes usados. (GONÇALVES, 2011). O processo de reciclagem de 

óleos lubrificantes, conhecido como rerrefino, é uma alternativa usada em diversos países , inclusive 

no Brasil, com resultados positivos, pois a parti deste processo o óleo lubrificante usado que na maioria 

das vezes voltava para a natureza com descarte incorreto, hoje é regenerado, e pode ser reutilizado , 

fazendo assim com que os danos ao meio ambiente por esse derivado do petróleo seja menores. 

(TRISTÃO, 1997). O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de reaproveitamento de óleo 

mineral frisando a sua importância para a conservação do meio ambiente, e sociedade. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada através do levantamento de dados bibliográficos, com a leitura de artigos 

relacionamos ao tema de rerrefino de óleo mineral usado, encontrados em site de pesquisa acadêmicas 

como Sielo e Google Acadêmico. A pesquisa foi feita na cidade de Araxá -MG no mês de Abril de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O rerrefino é de suma importância para o desenvolvimento sustentável do país, pois devolve a nobreza 

ao óleo mineral, fazendo com que este possa ser reutilizado infinitas vezes. Quando descartado 

incorretamente, o óleo lubrificante usado torna-se um grande poluidor ambiental. Apenas um litro de 

óleo lubrificante usado pode contaminar mais de um milhão de litros de água, quantia que uma pessoa 

leva 14 anos para consumir. Já no solo o óleo lubrificante usado pode causar a contaminação do lençol 

freático, um recurso natural extremamente importante à sobrevivência humana. A queima 

indiscriminada do óleo lubrificante usado gera gases tóxicos e pode provocar doenças graves e agravar 

o efeito estufa. (LWART, 2013). De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente os óleos 

lubrificantes, por suas características de impurezas inorgânicas e potencial de degradação ao meio 

ambiente, são classificados como produtos perigosos e altamente tóxicos. Sendo assim é proibido o 

descarte deste diretamente nos solos, águas superficiais e subterrâneas, sistemas de esgoto e 

evacuação de águas residuais ou qualquer outra forma de eliminação que possa causar a 

contaminação atmosférica superior ao nível estabelecido na legislação de proteção ambiental. A 

Resolução CONAMA 09/93 determina que o óleo lubrificante usado ou contaminado deve 

obrigatoriamente ser recolhido e destinado adequadamente, de forma a não afetar negativamente o 

meio ambiente (CONAMA, 1993). Atualmente existem no Brasil, 42 empresas autorizadas pela ANP, 

para coletarem óleo lubrificante usado ou contaminado. A escolha dessas empresas se dá da seguinte 

maneira:  faz-se contato com as empresas interessadas em regenerar algum volume de óleo 

lubrificante; realiza-se o levantamento das informações sobre qual o tipo de óleo que a ser tratado, o 

volume e as características de aplicação nos sistemas de trabalho. Após esse contato um técnico da 

empresa de regeneração é enviado ao potencial cliente para confirmação das informações e das 

características do óleo e é realizada a coleta de uma amostra de análises químicas. Essa amostra é 

utilizada para definir o orçamento com base nos tipos de aditivos que serão necessários e suas 

concentrações para a recuperação das características originais do óleo. (GONÇALVES,2011). Na 

logística reversa a mesma empresa fornecedora do óleo lubrificante recolhe o óleo usado, com isso se 

obtém uma redução consideravelmente do custo de processo, e gera uma rota de clientes para vendas 

e coleta. A empresa cumpre com as exigências ambientais e também com o nicho de mercado em 

vendas. Esse processo é fantástico, pois traz benefícios para a empresa, para os clientes, para o meio 

ambiente e para o governo. (CIGOLINI, 2013). As principais etapas dos processos de uma empresa de 

rerrefino são recebimento e filtração, desidratação, evaporação total, tratamento físico-Químico, 

clarificação, filtração e gestão de resíduos. (GONÇALVES,2011). O ministério federal do meio 

ambiente, o ministério federal de minas e energia, o IBAMA e a ANP vêm promovendo ações para 

aumentar o percentual de coleta do óleo lubrificante. O atual recolhimento está dentro das metas pré-

estabelecidas, porém ainda há muitos desafios, um deles é manter o crescimento da coleta acima do 

crescimento de produção, bem como aumentar a eficácia do sistema de logística reversa. Diminuindo 

a destinação inadequada do óleo lubrificante usado ou contaminado, a cadeia produtiva brasileira se 

tornará mais eficiente, com consequente diminuição dos impactos negativos causados por resíduos 

perigoso ao meio ambiente e a saúde humana (BRASIL, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

O processo de rerrefino vem se destacando como a melhor opção na gestão de resíduos de óleos 

lubrificantes usados, no que diz respeito ao aspecto técnico, econômico e ambiental. O Brasil tem feito 

grandes avanços no aprimoramento e ampliação no rerrefino, mas fica claro que ainda a muito a se 

fazer no que se diz respeito a logística reversa, que passa por uma questão cultural e sofre com a falta 

de uma estrutura própria, para o recolhimento do óleo usado. O rerrefino é muito importante no 

desenvolvimento sustentável e ainda mais na preservação do meio ambiente. 
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BLOCOS DE SOLO-CIMENTO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O REJEITO DA 

MINERAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA NA CIDADE DE ARAXÁ-MG   

Sara Gíulia Silva Ramos; Prof.ª. Ma. Ana Paula Martins Ribeiro 

Curso de Engenharia Civil - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ. ARAXÁ-MG. 

saragiuliaramo@hotmail.com / anapaularibeiro@uniaraxa.edu.br 

 

No ramo da mineração brasileira, o método costumeiro de disposição de rejeito é o tipo Montante, com 

aproximadamente 83 barragens, das quais 43 estão qualificadas com alto dano potencial. Para as 

mineradoras, esse processo construtivo, apresenta um certo benefício econômico em relação aos 

demais, método Jusante e o método de Linha de Centro, por apresentar a menor necessidade de 

disponibilidade de material para sua construção. Entretanto, o processo e o controle construtivo são 

normalmente restritos, ou seja, pode ocorrer rupturas posteriores associadas a falhas no processo 

construtivo, causando perdas ambientais e financeiras. Além disso, a manutenção e o controle dessas 

construções trazem consigo um elevado custo, e o descarte de um material que devidamente tratado 

seria uma alternativa segura para a reutilização dos rejeitos oriundos do processo de extração mineral 

como agregado na construção civil, tornando este estudo pertinente. O bloco solo-cimento, que 

comumente é conhecido como tijolo ecológico, por não sofrer a queima da matéria prima, nos 

proporciona a vantagem de uma elevada porcentagem de solo em sua constituição. Fundamentado 

pelo referencial teórico e por testes laboratoriais, será favorável a inserção de rejeito na composição 

da mistura do bloco. Dessa forma, além de mais sustentável, o bloco-cimento não terá perdas de 

resistência compressivas ou tensoras.  

 

  

mailto:anapaularibeiro@uniaraxa.edu.br
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Viabilidade e potencial fitorremediador das macrófitas aquáticas, Eicchornia crassipes e Pistia 

stratiores, no tratamento das águas poluídas do Córrego da Galinha situado no município de 

Araxá - MG 

David Silva Alexandre; Dra. Lorena Bittencourt Guimarães 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro Universitário do Planalto de Araxá-UNIARAXÁ. 

davidsilvaalexandre@hotmail.com 

 

RESUMO 

 No Brasil, como em todo o mundo, cresce a evolutiva preocupação com o meio ambiente devido 

inúmeras modificações feitas na natureza. O crescimento das cidades associado com o crescimento 

populacional e tecnológico nas últimas décadas tem sido responsável pelo aumento da pressão das 

atividades antrópicas sobre os recursos naturais, principalmente nos recursos hídricos. Nesse contexto 

os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa devido múltiplos impactos 

ambientais advindos de atividades antrópicas. Nesse sentido a fitorremediação entra neste contexto 

como uma ferramenta de recuperação de recursos, que utiliza plantas para a assimilação dos nutrientes 

em seu metabolismo, uma vez que os mesmos estão em excesso no corpo hídrico, caracterizando-o 

como poluído. O presente trabalho visa analisar e comparar a viabilidade do uso de duas espécies 

aquáticas como agentes fitorremediadoras do Córrego da Galinha, sendo elas Eicchornia crassipes e 

Pistia stratiores. Um protótipo de qualidade de água será confeccionado para que seja possível 

comparar o potencial fitorremediador de ambas espécies. Parâmetros como temperatura da água, 

sólidos dissolvidos, condutividade elétrica, turbidez, sólidos suspensos, pH, oxigênio dissolvido, 

demanda bioquímica de oxigênio, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, fósforo total, coliformes 

termotolerantes e o potencial de produtividade de biomassa serão analisados e interpretados. 

Palavras Chaves: Fitorremediação, Córrego da Galinha, Araxá, Eicchornia crassipes e Pistia 

stratiores. 

 

INTRODUÇÃO 

Assim como diversas cidades do Brasil, a cidade de Araxá (MG) enfrenta, atualmente, difíceis desafios 

no manejo de seus recursos hídricos, como consequência do processo de urbanização que muitas 

vezes subestima o tratamento das águas residuárias. De acordo com Coutinho (2007), nas últimas 

décadas observou-se um grande aumento na distribuição e introdução de diversos poluentes sobre os 

recursos terrestres e aquáticos, que por sua vez são desconhecidos e com fórmulas complexas. Neste 

sentido, é crescente preocupação com a qualidade das águas, de acordo com dados do SNIS - Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento, no Brasil, mais de 90% dos esgotos domésticos e cerca 

de 70% dos efluentes industriais não tratados são lançados nos corpos d'água, com altos índices de 

substâncias orgânicas e/ou inorgânicas muito prejudiciais à saúde humana e ao equilíbrio ecológico 

(SNIS, 2017). Conforme Manual de gerenciamento de áreas contaminadas da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB), os resíduos industriais em conjunto com as atividades agrícolas e 

depósitos de resíduos são apontados como a causa de contaminações (LOPES, 2001).  

O nitrogênio e o fósforo, comumente encontrados em efluentes domésticos e industriais, quando 

liberados no meio ambiente em altas concentrações são prejudiciais para a qualidade das águas, pois 

acarretam a eutrofização (ESTEVES, 1998). A eutrofização é prejudicial ao corpo hídrico devido à 

grande quantidade de nutrientes que ali é encontrado, devido ao aumento de atividade biológica oriunda 

dos microorganismos e algas (MACEDO, 2018). Tal excesso de nutrientes pode servir como fonte de 

alimento primário para macrófitas aquáticas que por sua vez se proliferam de uma forma descontrolada, 

podendo impedir a passagem da luz solar no corpo hídrico impossibilitando a troca de oxigênio entre 

os meios. Desta forma, um grande desafio para as cidades hoje, é remediar a contaminação dos seus 

corpos hídricos, e melhorar diretamente a saúde da população.  

 A fitorremediação (fito = planta e remediação = corrigir) é uma tecnologia que se refere a 

utilização de plantas para degradar, extrair, conter ou imobilizar contaminantes do solo e da água 

(VASCONCELLOS et al. 2012). A fitorremediação pode se referir também, a um sistema de tratamento 

que utiliza corpos vegetais que realizam fotossíntese e que associam em seu metabolismo, para seu 

crescimento e desenvolvimento, substâncias que são consideradas tóxicas, quando encontradas em 

altos níveis (CASTRO, 2010). As pesquisas nessa área procuram compreender a interação da planta 
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com o contaminante (Adams, 2000). O grande diferencial dos sistemas de fitorremediação se dá pela 

recuperação de recursos, que por sua vez engloba eficiência na remoção de parâmetros considerados 

prejudiciais a qualidade das águas e contextualiza a sustentabilidade em adotar a prática do uso de 

corpos vegetais disponíveis no meio ambiente para amenizar os impactos nos recursos hídricos.  

Nesse âmbito, a técnica tem despertado o interesse como alternativa para o tratamento de águas 

eutrofizadas bem como a remoção de contaminantes como metais pesados, pesticidas, entre outros. 

Tendo em vista os grandes efeitos adversos da poluição hídrica no Brasil e no mundo, tal técnica se 

torna viável e de fácil execução, quando comparadas com investimento e técnicas executadas na 

despoluição de grandes corpos hídricos, como por exemplo na Bahia de Guanabara em 2016, em que 

foi aplicado cerca de 1,2 bilhões de reais, não tendo resultados satisfatórios. Nesse sentido tal método 

tem se tornado uma excelente alternativa para evitar a intoxicação da população que vive próximo a 

áreas críticas (LAMEGO; VIDAL, 2007). 

        A aplicação da técnica de fitorremediação pode gerar o aumento excessivo das plantas, as quais 

devem ter o adequado manejo, sendo retiradas de tempos em tempos (LANDESMAN, 2002). Estas 

plantas podem ser consideradas um resíduo de biomassa vegetal, o qual pode ser inserido em uma 

economia circular sendo colocado como matéria-prima para outros setores. De acordo com Landesman 

(2002), a adoção desta prática é um indicador de qualidade e sustentabilidade relevante, a qual se 

baseia nos pós uso da biomassa vegetal do sistema em diversas vertentes, desde a produção de 

bioetanol, até o uso de ração animal e compostagem. 

Os corpos hídricos de Araxá-MG já foram reportados como poluídos em alguns estudos como o de 

Oliveira (2018), Anjos 2017 e Alexandre (2018). Tais trabalhos tem em comum a análise dos corpos 

hídricos do município de Araxá, que de acordo com os autores, não estão dentro do estabelecido na 

resolução CONAMA para rios de classe 2 em alguns parâmetros como oxigênio dissolvido, coliformes 

termotolerantes, nitrogênio, fósforo e sólidos suspensos. A maioria destes estudos demonstrou a 

contaminação por efluentes domésticos através dos seguintes indicadores: fósforo, nitrogênio 

amoniacal, nitrato, nitrito, coliforme termotolerantes e sólidos totais (ANDRADE, 2006). As macrófitas 

Eichhornia Crassipes e Pistia Stratiotes são nativas da região de Araxá-MG, e já destacaram bons 

desempenhos na despoluição de corpos hídricos eutrofizados por vários estudos, uma vez que 

acumulam grande concentração destes nutrientes em sua biomassa vegetal (Palma et al., 2012). 

 Desse modo, no presente trabalho será testada a viabilidade e o potencial fitorremediador das 

macrófitas aquáticas, Eicchornia crassipes e Pistia stratiores, no tratamento das águas poluídas do de 

um córrego urbano situado no município de Araxá (MG). As macrófitas aquáticas serão utilizadas como 

agentes de despoluição de águas contaminadas. 

 

METODOLOGIA 

Sistema experimental 

Serão construídos 8 sistemas de tratamento de águas poluídas. Os sistemas serão colocados em 

ambiente iluminado e com presença de oxigênio para que a fotossíntese seja realizada pelas plantas, 

sendo estes elementos fundamentais e do ambiente natural das macrófitas. 

 Os sistemas serão montados em recipientes de 20 litros, sendo eles compostos por cerca de 

80% de área superficial do recipiente (de 10 a 15 espécimes) com as macrófitas, sendo 4 para cada 

espécie de macrófita, dos quais 3 serão réplicas necessárias para as análises estatísticas, e 1 será o 

branco. Desta forma, no total, serão 02 sistemas experimentais: no primeiro (1) serão usados três 

recipientes e neles serão introduzidos a espécies macrófita Eichhornia Crassipes, no segundo (2) será 

introduzido a espécie Pistia stratiotes e para cada sistema, terá a existência de um recipiente com o 

efluente sem interferência das plantas para que este possa ser usado como controle (Figura 1 e 2). 
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 Partida do sistema 

 

 O efluente a ser tratado será coletado no Córrego da Galinha, situado na cidade de Araxá –

MG. As plantas de espécie Eichhornia Crassipes e Pistia stratiotes serão coletadas na região do 

Barreiro, localizada no lago sul do complexo turístico. Inicialmente, as macrófitas devem ser colocadas 

em contato com as águas coletadas do córrego da Galinha e serem monitoradas durante 15 dias. Caso 

a planta não se adapte, será necessário a reposição destas, realizando uma nova coleta de plantas. 

Caso seja notório o desenvolvimento e adaptação das plantas, será dado o início do período 

experimental.  O período experimental para que se desenvolva o processo de fitorremediação será 

estipulado para 30 dias. Após este período, serão iniciadas as coletas com fins de análise para 

avaliação das eficiências de tratamento. Tais análises serão feitas através das coletas que serão 

repetidas com 30, 40 e 50 dias de tratamento, não havendo um intervalo específico entre a repetição 

das réplicas. É importante ressaltar que a densidade das macrófitas por recipientes pode influenciar no 

sistema, uma vez que é necessário haver a troca de oxigênio entre o efluente e o meio, por isso será 

introduzido macrófitas que preencherão cerca de 80% da superfície do recipiente, restando espaços 

para penetração de luz e troca do oxigênio. 

 

 Análises físico-químicas do efluente e das plantas 

 

 Após o processo de fitorremediação, os efluentes a serem analisados serão coletados através 

de uma torneira de 01 polegada de abertura acoplada a cada sistema. Todos os recipientes ficarão em 

uma prateleira, para que seja possível a fácil coleta dos efluentes após tempo de contato com as plantas 

aquáticas. 

 As plantas serão secadas em estufa e pesadas no pós-tratamento para que o potencial de 

produtividade de biomassa possa ser determinado através da fórmula a seguir: 

 

𝑃𝐵 =
MMS ou MMF

𝜋 (
24,5
100

) ∗ 2
 

 Onde: 

PB (g m-2) é o potencial de produção de biomassa, MMF massa de matéria fresca ou MMS massa de 

matéria seca (g) e o denominador é a área superficial de cada unidade experimental (m2).  

 As variáveis limnológicas serão analisadas no laboratório de Saneamento do Uniaraxá segundo 

a metodologia descrita no Quadro 1. 

 

Quadro 1: escreva legenda para o quadro 1. 

VARIÁVEIS IMUNOLÓGICAS METODOLOGIA 

Temperatura da água, sólidos 

dissolvidos e condutividade elétrica 

Condutivímetro 

Turbidez Turbidímetro 

Sólidos suspensos Métodos gravimétrico (APHA, 2013) 

pH Phmetro 
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Oxigênio Dissolvido e DBO Método de Winlker modificado pela azida sódica (APHA, 

2013) 

Nitrito, Nitrato, Nitrogênio 

amoniacal, Fósforo Total 

Método colorimetria (Alfakit) 

Coliformes Termotolerantes Método de Membranas Filtrantes (APHA, 2013) 

Potencial de produtividade de 

biomassa 
𝑃𝐵 =

MMS ou MMF

𝜋 (
24,5
100

) ∗ 2
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 É esperado que as macrófitas aquáticas tenham níveis elevados de extração de componentes 

prejudiciais a qualidade do corpo hídrico escolhido. É aguardado também que haja uma otimização 

quanto a utilização das macrófitas para que as mesmas sejam utilizadas como agentes de recuperação 

de recursos no município de Araxá. Os recursos recuperados aqui seriam as águas do córrego da 

galinha, e a utilização da biomassa vegetal como matéria prima em outros estudos. 

Espera-se que haja melhorias nas variáveis limnológicas analisadas em relação ao efluente tradado, a 

fim de dar nova utilidade à água tratada do córrego. Na posse dos dados coletados, estes serão 

analisados, comparados com dados obtidos em trabalhos anteriores do autor e de outros autores, que 

por sua vez poderão ser de grande valia para apresentação em eventos como a Mostra de Pesquisa 

do UNIARAXÀ, Simpósio Nacional de Recursos Hídricos, Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos – 

Silusba, no Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC. Além destes eventos nacionais, os 

autores almejam o envio dos resultados deste trabalho para o congresso internacional organizado pela 

International Water Association (IWA)  “17th Specialised Conference on Small Water and Wastewater 

Systems and 9th Specialised Conference on Resources Oriented Sanitation”, o qual acontecerá em Belo 

Horizonte (MG) em Setembro de 2020. 
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RESUMO: 

A Mosaic Fertilizantes, unidade de CMA (Complexo Mineroquímico de Araxá), é uma empresa do ramo 

de fertilizantes que atua desde a extração até o processo final, a unidade visitada é responsável por 

extração e beneficiamento do minério de apatita, extraindo fósforo nos processos finais para a produção 

de NPK. Os processos de segregação e usinagem mineral demandam grande quantidade de água, 

água esta que a empresa recicla 80% através de um processo de rotação do fluxo de água em 

barragens industriais. O uso de barragens de lama para deposição e manejo de água é uma técnica 

essencial para a logística da mineradora, porém tais barragens tem uma vida útil devido a deposição 

de rejeito (material com baixas concentrações do mineral explorado removidos em processo de 

usinagem, podendo ser inertes ou conter grandes concentrações de metais pesados ou outros 

compostos químicos/orgânicos que podem ocasionar poluição se não forem bem geridos), esta vida 

útil pode ser prolongada ainda utilizando-se de técnicas de alteamento quando ainda não é viável 

economicamente a construção de outra barragem. 

Palavras-chave: Barragens, Minerais, Visita Técnica, Processos Construtivos. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Mosaic é uma das maiores empresas do mundo em produção e comercialização de fosfato e potássio 

combinados. Tem como objetivo transformar de forma harmoniosa e responsável as riquezas do solo 

em desenvolvimento sustentável (MOSAIC, 2019). No Brasil, atua na produção, importação, 

comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do 

desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais (MOSAIC, 

2019). Com sede nacional em São Paulo (SP), a Mosaic Fertilizantes tem unidades próprias e 

contratadas em diferentes estados brasileiros e no Paraguai. Possui ainda seis minas de fosfato e uma 

de potássio no Brasil. A empresa conta também com mais de 6 mil funcionários próprios e atende mais 

de 5.500 clientes (MOSAIC, 2019). Na ocasião visitamos a unidade de Araxá, Complexo Mineroquímico 

de Araxá, algumas barragens da unidade seguem a metodologia construtiva à montante (Figura 1), o 

que preocupa leigos no assunto devido aos desastres acontecidos recentemente. A etapa inicial na 

execução deste tipo de barragem consiste na construção de um dique de partida, normalmente de 

material argiloso ou enrocamento compactado. Em seguida o rejeito é lançado, hidrociclones/ spigots 

a montante da linha de simetria do dique, formando uma praia de deposição, que servirá como fundação 

e fornecerá material para a construção dos diques (ALBUQUERQUE FILHO, 2004). Pode-se analisar 

na figura 1, o exemplo descrito. 

 
Figura 1 - Seção típica de barragem alteada para Montante – Rejeitos/ Argila (Albuquerque Filho, 2004). 

 

METODOLOGIA: 

A Visita Técnica foi conduzida pelos profissionais responsáveis pela Gerência de Hidrogeologia e 

Geotecnia (MOSAIC) em conjunto com a professora Ana Paula Martins Ribeiro (UNIARAXÁ), 

apresentando e explicando a metodologia construtiva utilizada e os próximos passos que a empresa 

iria tomar para ajustar as barragens às novas normativas. A Barragem visitada foi a B6, em processo 
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construtivo, na unidade de Araxá, situada na: Av. Arafertil, 5000 – Zona Suburbana, Araxá – MG, tendo 

30 metros de altura estando na cota de elevação da crista em 945m acima do nível do mar. Possui 

estudos até a cota 980, se possível após projetos e análises, econômicas e técnicas, a altura final será 

de 65 metros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Existem 16 situações de emergência mapeadas na unidade, sendo que três delas necessitam de saída 

imediata de todos. Incêndio predial, amônia e Sox sulfúrio (MOSAIC, 2019). Início das operações no 

Complexo Mineroquímico de Araxá em 1977, passando por várias transformações e compras até ser 

atualmente comprado pela Mosaic P&K (MOSAIC, 2019). Energia calorífica gerada no processo que 

envolve ácido sulfúrico é reaproveitada por uma mini usina termoelétrica, diminuindo os custos em 40% 

tendo um valor agregado de 18 milhões por ano (MOSAIC, 2019). A mina de extração de Araxá teve 

início em 1991 com estimativa de 22 anos de produção, porém, valor que se mantém até hoje em 22 

anos, produzindo aproximadamente seis milhões de toneladas por ano, um milhão em Araxá, 5 milhões 

vindos de patrocínio (MOSAIC, 2019). O minério extraído sai da mina geralmente com 11% de P2O5 

(fósforo), e ele é concentrado na usina local para em torno de 33 e 35%, que é o ideal (MOSAIC, 2019). 

A mina atualmente está inativa, porém, para funcionamento da planta química e alguns tramites 

logísticos, o fósforo extraído em Marrocos é beneficiado nesta unidade, em conjunto com o material 

extraído na cidade de Patrocínio, transportado via ferrovia (MOSAIC, 2019). Para Controle de 

Segurança e Emergências nas barragens, a empresa conta com: 118 pontos de monitoramento, 2.969 

campanhas e simulados de emergência realizadas no ano, 6568 análises/monitoramento de água, ar 

e solo por ano sendo: água 85 pontos de monitoramento, ar 18 pontos de monitoramento, solo 15 

pontos de monitoramento (MOSAIC, 2019). Atualmente o complexo conta com seis barragens para 

atender suas necessidades de produção, a barragem B2 foi a primeira a ser instalada (MOSAIC, 2019). 

A Empresa usa mais de um método construtivo, conforme análises criteriosas de logística e custo 

benefício para cada uma em específico, barragens B2, B1, e B4 seguem metodologia à jusante e B5 a 

montante. B5 (atual barragem de rejeitos) não possuiu para este ano (primeiro semestre de 2019) o 

laudo de confirmação de estabilidade a ponto de manter ativa (MOSAIC, 2019). B6 também se mantém 

inativa por não ter a licença de operação. A unidade conta com sistema de reaproveitamento de água, 

reciclando certa de 80% desta, utilizada em seu processo produtivo. Possui pequenos pontos de 

concentração de água, sendo definidos como A0 e números subsequentes (MOSAIC, 2019). Quanto à 

metodologia construtiva aplicada em suas barragens Rúbia nos afirma que, B1, B4 (46 metros de altura 

e possui um nivelamento da crista de 3 metros) e B5 (aproximadamente 65 metros de altura, tendo um 

reforço da estrutura, suportando os esforços solicitantes e se mantendo em equilíbrio) são construídas 

pelo método linha de centro (Figura 2).  

 
Figura 2 - Seção típica de barragens alteadas por Linha de Centro – Rejeitos/ Argila (Albuquerque Filho, 

2004). 
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Figura 3 - Seções típicas de barragens alteadas para Jusante – Rejeitos/ Argila (Albuquerque Filho, 

2004). 

 

B2 e B6 (em construção) são à jusante (Figura 3), B6 possui 30 metros de altura, estando na cota de 

elevação da crista em 945m acima do nível do mar. Possui estudos até a cota 980, se possível após 

projetos e análises, econômicas e técnicas, a altura final será de 65 metros (MOSAIC, 2019). Barragem 

A0 etapa única, construída com solo compactado e destinada à armazenagem de água, com quase 30 

metros. Barragem A, etapa única, 8 metros de altura, armazenagem de água, capacidade de 30 mil 

metros cúbicos (MOSAIC, 2019). Barragem F etapa única, 25 m de altura, destinada a correção se 

finos carreados da mina para clarificação da água, a deixando com qualidade a ponto de ser utilizada 

(MOSAIC, 2019). Barragem E etapa única, 13 metros de altura (MOSAIC, 2019). Ambas tem risco 

baixo, porém, tratadas com a mesma importância das demais (MOSAIC,  2019). Anteriormente as 

catástrofes atuais, o fator de segurança era simplesmente definido pelo técnico responsável, 

geralmente utilizava-se 1 como ponderação, atualmente por norma é exigido o valor de 1,3 (MOSAIC, 

2019). A Mosaic possuía logo após a implantação das novas normas quase 60 (56) barragens inativas 

em Minas Gerais por não conseguirem a permissão de funcionamento por inviabilidade se tratando de 

risco (MOSAIC, 2019). Em casos de chuvas fortes (possível tempo de recorrência) todas as barragens 

são rapidamente analisadas para verificar algum risco imediato e em seguida evacuação (MOSAIC, 

2019). A empresa conta ainda com um sistema de gestão preventiva, que orienta os técnicos na gestão 

e operação das barragens, denominado SIGBAR (Sistema de Gestão em Caráter Preventivo) que age 

nas causas para evitar as ocorrências de risco, possui 10 módulos, podemos citar alguns de maior 

relevância que são os de monitora (inspeções de campo e monitoramento), avalia (avaliação de 

segurança) e o gvista (apresentação dos dados) (MOSAIC, 2019). Todas as inspeções são realizadas 

com tempo mínimo de 15 em 15 dias de maneira geral, sendo que existem pessoas responsáveis 24 

horas (MOSAIC, 2019). A vegetação deve ser mantida com altura de no máximo 5cm para estabilidade 

ideal, pois vegetações maiores, devido a interferência do vento, pode tornar a estrutura instável 

(MOSAIC, 2019).  Atualmente existe um Plano de auxílio mútuo, onde grandes empresas trabalhando 

em conjunto em casos de catástrofes, primeiramente visando prevenção e segurança para que não 

ocorra, entre CBMM, MOSAIC, etc. (MOSAIC, 2019). As barragens da unidade em operação possuem 

as seguintes capacidades: B1 e B4 24 milhões de metros cúbicos, B5 60 milhões de metros cúbicos, 

B6 18 milhões de metros cúbicos, F 650 mil metros cúbicos (MOSAIC, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES: 

A visita técnica nos trouxe uma visão mais ampla sobre tais estruturas e em especial as estruturas 

existentes na unidade, contemplando os riscos que oferece para a comunidade, apesar de o trabalho 

estar concluído este foi realizado logo após o sancionamento de leis mais rigorosas, e as adaptações 

necessárias ainda não haviam se concluído, portanto nenhuma das barragens da empresa se 

encontrava operacionalmente estável, quadro diferente se observa atualmente, o que reforça o 

compromisso da empresa em atender e operar dentro das normas técnicas. 
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RESUMO: 

Para abranger temas importantes de acordo com cada momento da história, a educação deve estar em 

constante evolução, e, como exemplo dessa evolução tem-se o ensino de sustentabilidade dentro das 

escolas. O presente trabalho relata a proposta de instalação de uma fossa séptica biodigestora, um 

coletor de água de chuva e uma horta/viveiro educador na Escola Municipal Maria Dolores de Neiva, 

no município de Regeneração-PI, através do Projeto Rondon em parceria com a instituição de ensino 

superior de Araxá-MG, Centro Universitário do Planalto de Araxá. Os autores reuniram várias 

informações buscando mapear as necessidades da localidade e ação efetiva para tratar do tema 

“sustentabilidade” com alunos, colaboradores e com a comunidade que frequenta a instituição. Após 

esse levantamento, desenvolveram um projeto piloto, “Projeto Escola Sustentável”, contendo 

informações técnicas necessárias para que o público alvo seja capaz de executar todas as atividades. 

Muitas das etapas de implantação do coletor, fossa séptica e a horta podem ser trabalhadas com os 

alunos em várias disciplinas do currículo, de modo interdisciplinar e multidisciplinar. Então, esta 

aproximação com os estudantes gera percepção crítica frente aos temas do ambiente e 

desenvolvimento sustentável, a qual se projeta futuramente para todos os setores da sociedade onde 

estes cidadãos estarão inseridos. 

Palavras-chave: Educação, Sustentabilidade, Coletor de água de chuva, Horta, Fossa Séptica. 

 

INTRODUÇÃO: 

Para abranger temas importantes de acordo com cada momento da história, a educação deve estar em 

constante evolução. Na atualidade, tem-se como exemplo dessa evolução o ensino do tema 

sustentabilidade nas escolas. Tratar desse assunto se tornou indispensável, tendo em vista o contexto 

das relações entre o homem e o meio ambiente, e a necessidade urgente de se garantir que essas 

relações ocorram de maneira harmoniosa, evitando-se impactos ambientais negativos. Nesse sentido, 

é indiscutível o papel da educação e dos espaços educacionais na construção do desenvolvimento 

sustentável. Quando se julga uma instituição de ensino como sendo sustentável, idealizamos a 

representação de um espaço modelo para os alunos, funcionários e toda a comunidade, onde a rotina 

e prática influenciam diretamente na disseminação de conceitos e atitudes que privilegiam a 

sustentabilidade. A implementação de uma gestão sustentável garante diferentes benefícios, tanto para 

a escola, como para o próprio ambiente e a comunidade em que a escola está inserida, tais como a 

diminuição do desperdício e redução do consumo de energia e de água, e de outros materiais; a 

melhora da imagem da instituição, devido aos impactos positivos das ações; e o relacionamento com 

a comunidade, pois esse tipo de ação disseminada pela instituição tende a se tornar referência, criando 

vínculos com a população. Tendo em vista tal contexto, foi proposta, na Escola Municipal Maria Dolores 

de Neiva, localizada no município de Regeneração-PI, a instalação de uma fossa séptica biodigestora, 

um coletor de água de chuva e uma horta/viveiro educador, como ações capazes de contribuir para a 

sustentabilidade da escola, bem como para o desenvolvimento de um Programa de Educação 

Ambiental na instituição. A proposta foi realizada no âmbito do Projeto Rondon, em parceria com o 

Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, instituição de ensino superior da cidade de 

Araxá-MG, que desenvolveu oficinas na escola por meio do referido projeto. Considera-se que a 

construção dos equipamentos propostos seja capaz de proporcionar benefícios relacionados a 

aspectos como o consumo/desperdício de água, uma vez que a água coletada poderá ser utilizada 

para atividades de limpeza das dependências da instituição e irrigação da horta; além de melhoria das 

condições sanitárias no local, por meio da implantação da fossa séptica; bem como a suficiência com 

relação às hortaliças para suprimento da cantina da escola. Além disso, o biofertilizante, resultado do 
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processo de biodigestão da fossa séptica, pode ser aplicado na fertilização do solo onde será 

construída a horta / viveiro educador. Porém, para além de tais benefícios, as ações, integradas, 

proporcionarão o desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental, que será modelo para 

implementação em outras escolas. Por meio desse conjunto de equipamentos implantados, pode-se 

abordar diversos temas relacionados à sustentabilidade ambiental, favorecendo a promoção de 

conscientização e percepção crítica desses temas por meio da ação prática. Além disso, muitas das 

etapas de implantação do coletor, da fossa séptica e da horta podem ser trabalhadas com os alunos 

em diferentes disciplinas do currículo, de modo interdisciplinar e multidisciplinar.  (OLIVEIRA; SILVA 

JÚNIOR; SILVA; LIMA, 2019). O objetivo deste trabalho é relatar a proposta de instalação de tais 

equipamentos na escola mencionada, bem como os benefícios que os mesmos podem trazer para a 

escola, desenvolvida por acadêmicos do Centro Universitário do Planalto de Araxá-UNIARAXÁ, no 

âmbito do Projeto Rondon – Operação Parnaíba.  

 

METODOLOGIA: 

O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal Maria Dolores de Neiva, localizada no município 

de Regeneração-PI. O município de Regeneração localiza-se no centro-oeste do estado do Piauí, e 

dista cerca de 140 quilômetros da capital Teresina. Conta com uma população de 17978 habitantes, 

conforme estimado no ano de 2018 (IBGE, 2018). Durante os dias de atividades nas dependências da 

Escola Municipal Maria Dolores de Neiva, no âmbito do Projeto Rondon – Operação Parnaíba, os 

autores realizaram um breve diagnóstico de sua realidade, buscando reunir informações, como a 

melhor forma de trabalhar o tema sustentabilidade naquele espaço, bem como a real necessidade de 

instalação dos equipamentos propostos. Os métodos utilizados para tanto foram a visita in loco, para 

verificação da estrutura da escola; a entrevista não estruturada com a diretora da instituição; bem como 

o contato com a comunidade local, vizinha à escola, composta principalmente por pais e alunos da 

instituição. Esse contato ocorreu durante a realização das oficinas. Verificou-se que a escola conta com 

estrutura para implantação de uma horta/viveiro, porém, está desativada. Como relatou a diretora, já 

foi implantada uma horta no local, porém, o projeto foi interrompido. Também se verificou que a 

necessidade de implantação de uma fossa séptica, visto que a fossa existente é comum. Outro aspecto 

observado foi o fato de que a escola já conta com calhas que podem ser aproveitadas no projeto de 

instalação do coletor de água de chuva, e, também, com espaço suficiente para implantação do tanque. 

Com isso, após esse levantamento, os autores elaboraram um projeto piloto, intitulado “Projeto Escola 

Sustentável”, contendo as informações técnicas necessárias para que os envolvidos no 

desenvolvimento das atividades e o público alvo pudesse ser capaz de executar todas as atividades 

propostas. Essas informações serão apresentadas na seção a seguir.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Coletor de Água de Chuva: 

O coletor de água de chuva é um dispositivo que capta a água oriunda das chuvas para que esta seja 

usada em várias tarefas domésticas que não necessitam que a água seja potável. Através de sistemas 

de captação da água de chuva é possível reduzir o consumo de água potável, minimizar alagamentos, 

enchentes, racionamentos de água e preservar o meio ambiente reduzindo a escassez dos recursos 

hídricos. Conforme a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 15527 (2007), 

que trata do aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, a construção do 

coletor deve seguir alguns requisitos e etapas, que foram elucidados aos participantes das oficinas do 

Projeto Rondon. Para a construção e projeto de um coletor, a primeira informação que se deve ter 

conhecimento é a área de captação. É nesse espaço que a água escoará até as calhas, que ficarão 

responsáveis por direcionar toda precipitação até o sistema e seus reservatórios. O cálculo dessa área 

consiste no produto entre as duas dimensões (largura e comprimento) do telhado (ou parte dele), onde 

as calhas serão instaladas. Após a determinação da largura total e comprimento total do telhado da 

Escola Municipal Maria Dolores de Neiva sendo, respectivamente, 7,20 m e 22,70 m, obteve-se uma 

área de captação de 163,44 m². Outra observação importante realizada pelos rondonistas foi a 

determinação do volume de água da chuva inicial que deve ser descartada. Para cada metro quadrado 
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de área de captação, deve-se descartar um litro de água. No caso da E.M. Maria Dolores de Neiva, 

que detém uma área de captação de 163,44m², aconselhou-se o descarte dos 163,44l de água de 

chuva iniciais para cada precipitação.No projeto elaborado também foi deixada uma sugestão de ponto 

de locação desse coletor dentro das dependências da escola. A figura 01 apresenta essa locação 

preliminar. O croqui esquemático do coletor pode ser visualizado no Anexo A2. Além do croqui, outras 

informações técnicas foram inseridas no projeto elaborado, como dicas e sugestões de procedimentos 

para as futuras manutenções e limpezas do sistema, e técnicas para o tratamento preliminar da água 

coletada.  

  
Figura 01: Locação do coletor de água da chuva.  Figura 02: Croqui esquemático do coletor . 

Fonte: Autores                                                         Fonte: Autores. 

 

Fossa Séptica Biodigestora: 

A Fossa Séptica Biodigestora permite o tratamento da água proveniente dos vasos sanitários. O 

aparato, além de impedir o descarte incorreto dos rejeitos e efluentes vindo da instalação sanitária, tem 

como resultado um rico biocomposto que pode ser utilizado diretamente na fertilização de solos para o 

plantio de verduras, frutas e hortaliças em geral. Na E. M. Maria Dolores de Neiva foi feita uma análise 

prévia dos possíveis locais para a locação do aparato. O local deveria atender aos seguintes 

parâmetros: ser próximo a um banheiro; conter baixo tráfico de alunos, por questões de segurança; 

apresentar solo com grau considerável de compactação; e apresentar declividade, para facilitar a queda 

e transporte dos rejeitos. Observando-se essas condições e o espaço disponível na escola, indicou-se 

a localização para a instalação da fossa, conforme Figura 03. O projeto da fossa é apresentado na 

Figura 04. 

 

  
Figura 03: Locação da fossa séptica.          Figura 04: Detalhamento da Fossa Séptica. 

Fonte: Autores                                              Fonte: Autores 
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Todas as especificações, recomendações e restrições sobre a execução desse tipo de instrumento 

foram passadas para os participantes das oficinas de capacitação durante a passada do Projeto 

Rondon pela comunidade, bem como no Projeto Escola Sustentável. Sugeriu-se, ainda, que o o bio-

fertilizante seja utilizado no melhoramento do solo do viveiro localizado dentro da escola, juntamente 

com a água coletada pelo coletor pluvial.  Vale ressaltar que o projeto pode ser desenvolvido em mais 

escolas, e não restritamente a E. M. Maria Dolores de Neiva.  

Horta/Viveiro Educador: 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999). Os rondonistas trabalharam o tema Educação Ambiental durante 

as oficinas que capacitaram para a construção da horta/viveiro educador com público alvo diverso – 

crianças e adultos, buscando promover na comunidade local a mudança de hábitos e valorização de 

atitudes que contribuam para a redução da degradação ambiental; estimulando a melhoria da 

alimentação e contribuindo para a formação de cidadãos críticos em relação às questões da vida. Os 

benefícios da implantação de uma horta escolar são muitos e foram discutidos nas oficinas.  Dentre 

eles, foi destacado que os alunos serão capazes de produzir alimentos naturais e os consumirem, o 

que contribui para que os estudantes desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis. Foi despertado 

o interesse em executar receitas culinárias na escola, trabalhando, assim, assuntos de economia 

doméstica. Além disso, por meio da revitalização da horta será possível proporcionar experiências 

práticas que podem ser exploradas nas áreas das ciências. Informações importantes sobre como 

manter a horta foram ressaltadas pelos rondonistas, partindo dos principais componentes relevantes 

para a horta, como água, luz, solo, nutrientes e época de plantio -  o que também pode ser trabalhado 

nas aulas de ciências. Os participantes das oficinas foram capacitados a realizarem correções do solo 

e a produzirem adubo orgânico, por meio da compostagem de resíduos orgânicos. Dessa forma, a 

implantação da horta traz benefícios tanto para se desenvolver o consumo, mas, também, o descarte 

conscientes, contribuindo, assim, para mudanças nas formas de pensar e agir em torno da questão 

ambiental. A implantação da horta ainda trará benefícios econômicos para a escola, pois a produção 

das hortaliças reduzirá despesas e a verba poderá ser utilizada para outro fim. Portanto, a revitalização 

da horta na escola trará grande contribuição para a formação dos estudantes, servindo como espaço 

de convívio e de aprendizagem, e contribuindo para a formação de uma maior consciência ambiental. 

 

CONCLUSÕES: 

As atividades propostas na Escola Municipal Maria Dolores de Neiva por meio do Projeto Escola 

Sustentável podem trazer grandes contribuições para a formação dos jovens e crianças que frequentam 

a instituição, além de proporcionarem o desenvolvimento de uma conscientização ambiental por meio 

de ações práticas. Os benefícios que a implantação dos sistemas propostos podem acarretar, aliados 

ao desenvolvimento da Educação Ambiental, não se restringem apenas à escola. Todos os 

participantes foram capacitados e se tornaram multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. Além 

disso, a implantação dos sistemas propostos na Escola Municipal Maria Dolores de Neiva pode servir 

de modelo para as demais escolas do município, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais 

para essas instituições. Assim, as escola cumprirão um importante papel na construção do 

desenvolvimento sustentável. Essa é a maior contribuição que se espera que o Projeto Escola 

Sustentável traga à cidade de Regeneração.  
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Mosaic Fertilizantes. 

 

RESUMO: 

Animais abandonados são um problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo. O 

desenvolvimento de ações coordenadas de políticas de defesa e proteção dos animais, através ações 

preventivas dos poderes públicos em associação com diferentes entidades e empresas possibilitam 

ações estratégicas que promovam o equilíbrio populacional destas espécies. O que se pretende com 

este trabalho é apresentar o Programa de Controle Populacional de Cães no Complexo Mineroquímico 

de Araxá (CMA) com o objetivo de reduzir a proliferação destes animais na área, através da captura, 

tratamento, castração e posteriormente entregando-os para adoção consciente e responsável. O 

trabalho iniciou em março de 2019 e foram considerados todos os cães, em número aproximado de 25 

animais adultos, encontrados soltos dentro do Complexo. A partir da implantação do programa foi 

possível dar um tratamento adequado aos cães e realizar uma campanha de adoção responsável que 

proporcionou para oito animais adultos e 18 filhotes, um novo lar.  

Palavras-chave: animais abandonados, controle populacional, adoção responsável. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, 44,3% dos 65 milhões de domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7% ao menos 

um gato, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, há 

no total 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no País. (SÃO PAULO, 2017). Muitas pessoas 

possuem animais domésticos nas residências, principalmente cães e gatos, como também existem 

muitos animais em situação de abandono nas vias públicas assim como na área do Complexo 

Mineroquímico de Araxá. Estes animais podem ser classificados em duas categorias principais de 

comportamentos. Os animais errantes que são aqueles mantiveram um vínculo social com os humanos, 

associando-se mesmo que temporariamente a figura de um “dono”. E os animais ferais considerados 

selvagens, pois conseguem sobreviver sem nenhum contato com humano. (CAMPOS, 2004). Animais 

abandonados são um problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo. Estima-se 

que, somente nos Estados Unidos, sejam mortos até 9,1 milhões de cães e 9,5 milhões de gatos por 

ano (JOFFILY et al, 2013), o que gera um gasto elevado para os cofres públicos, destinados à captura, 

à guarda e ao sacrifício. Essa medida não resolve a situação dos animais errantes e cria um ciclo de 

mortes contínuas. O sacrifício animal, além de caminhar contra o avanço de uma mentalidade 

humanitária relacionada às questões animais não se mostra eficaz para o controle populacional de 

animais errantes.  Diante disso, há um continuo aumento no tamanho populacional destes animais em 

nosso município. As conseqüências deste constante aumento desta população de cães e gatos 

contribui para que existam, como predação de animais silvestres, além do aumento dos casos de 

acidentes, como atropelamentos, mordeduras e zoonoses. Esta superpopulação de animais 

abandonados, favorecem a transmissão de zoonoses, como raiva, leptospirose, leishmaniose, entre 

outras; agressões envolvendo pessoas ou outros animais; contaminação ambiental por dejetos e pelos 

e dispersão de lixo; distúrbios de trânsito de veículos, determinantes de acidentes, atropelamentos; 

danos à propriedade pública ou particular. O controle destas populações representa um desafio 

constante para todas as sociedades, e tema que gera grande comoção devido ao grande laço afetivo 

que caracteriza a relação histórica do homem com a domesticação de animais, independente da 

espécie e raça, filhotes ou adultos, machos ou fêmeas, soltos ou domiciliados. Diante dessa situação, 

o desenvolvimento de ações coordenadas de políticas de defesa e proteção dos animais, através ações 

preventivas dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, em associação com diferentes 

entidades e empresas possibilitam ações estratégicas que promovam o equilíbrio populacional destas 

espécies. O que se pretende com este trabalho é apresentar o Programa de Controle Populacional de 
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Cães no Complexo Mineroquímico de Araxá (CMA) com o objetivo de reduzir a proliferação destes 

animais na área, através da captura, tratamento, castração e posteriormente entregando-os para 

adoção consciente e responsável. 

METODOLOGIA 

O trabalho iniciou em março de 2019 e foram considerados todos os cães encontrados soltos dentro 

do Complexo Mineroquímico de Araxá – CMA. Para estabelecer a quantidade de cães na empresa 

foram realizadas observações, diárias por funcionários, voluntários, nas diversas áreas, incluindo 

mina/britagem, passando pela usina e chegando na planta de sulfúrico até as barragens conforme 

figura 01. 

 

Figura 01: Trajeto percorrido dentro do complexo de Araxá da Mosaic Fertilizantes 

Além da observação, o método de captura também foi utilizado para estimar o tamanho da população. 

Após a captura estes animais foram enviados para a Clínica conveniada, onde foram medicados, 

vacinados e castrados. Em seguida estes animais foram trazidos de volta para a empresa e entraram 

para o programa de adoção.  

RESULTADOS & DISCUSSÃO 

A necessidade de controlar animais de estimação envolve, principalmente, dois atores sociais. O 

proprietário ao qual cabe exercer o direito de manter um animal sob sua guarda, desde que de maneira 

responsável, ou seja, zelando pela sua saúde, pelo controle reprodutivo, pela destinação de filhotes e 

mantendo-o domiciliado. E ao poder público destinam-se as ações de controle dos animais errantes, 

com vistas à proteção da saúde pública, e dos próprios animais. O desequilíbrio nestas situações faz 

com que a população dos animais saia de controle e eles busquem abrigo e alimentação em áreas que 

não são adequadas para sua presença. A população de cães soltos no complexo da empresa, estão 

divididos em 2 grupos. Há um grupo de cães dóceis e que se aproximam voluntariamente dos 

funcionários e prestadores de serviço. E um outro grupo que toleram a presença de humanos a uma 

distância de aproximadamente 2 metros, porém em um contato mais próximo deles causam fuga 

imediata. Este grupo é mais difícil sua captura. A quantidade de cães adultos soltos na área gira em 

torno de 25 animais adultos, machos e fêmeas. A partir da implantação do programa foi possível dar 

um tratamento adequado aos cães e realizar a campanha de adoção responsável (figuras 02 e 03) de 
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diversos animais conforme o quadro 01. O programa, além de entregar o animal em ótimas condições 

de saúde ainda forneceu ração para alimentação destes animais por um período de três meses. 

 

Quadro 01: Quantidade de cães na área (adultos e filhotes) 

Quantidade de animais na área Quantidade de animais doados 

25 adultos 08 adultos (3 machos e 5 fêmeas) 

22 filhotes 18 filhotes (9 machos e 9 fêmeas) 

Fonte: da pesquisa. 

 

 
Figura 02: Campanha interna para adoção de 

cães.  

 
Figura 03: Animais adotados com seus 

respectivos donos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Animais domésticos abandonados geram muitos problemas ao poder público e a sociedade. Dessa 

forma, o manejo adequado dos indivíduos que foram abandonados, errantes ou ferais, através da 

vacinação, tratamento e castração busca controlar o problema. Entretanto, para resolver a questão é 

primordial a adoção responsável. Ressalta-se que estes dois aspectos estão presentes no programa. 
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