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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE BIOFILME DE CEPAS CLÍNICAS DE
PSEUDOMONAS AERUGINOSA CARREANDO O GENE AAC(6’)-IB7
AUTORES: MORAIS, Alexia – alexiamorais58@hotmail.com
BATISTÃO, Deivid William da Fonseca – deividwfb@yahoo.com.br
RESUMO: Nos últimos anos, o problema da resistência antimicrobiana em
Pseudomonas aeruginosa tem se complicado. Em trabalhos prévios, nossa equipe
evidenciou uma frequência elevada da variante do gene plasmidial aac(6’)-Ib7 em
amostras clínicas de P. aeruginosa extensivamente resistentes (XDR). Além dos genes
de resistência, a virulência dessas cepas, particularmente a capacidade de produzir
biofilme, contribui para sua persistência e disseminação nos hospitais. Este trabalho
avaliou a capacidade de produção de biofilme de sete cepas de P. aeruginosa carreando
o gene aac(6’)-Ib7. Para esta avaliação, foram selecionadas amostras isoladas de material
clínico, positivas para o gene aac(6')-Ib7, recuperadas de pacientes atendidos no Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) durante o ano de 2014. As
sete amostras avaliadas aderiram à superfície de poliestireno não modificada no período
de 2 horas, no entanto, em quantidades significativamente menores (p<0.001) do que o
controle positivo. Todas as amostras de P. aeruginosa apresentaram número superior de
células viáveis após 24 horas de incubação quando comparadas ao ensaio de adesão.
Quando comparadas com o controle no ensaio de enumeração de células viáveis,
nenhuma das amostras apresentou diferença significativa. Adicionalmente, das sete
amostras analisadas, quatro (57%) apresentaram valores de biomassa superiores ao cutoff utilizado, sendo consideradas forte-produtoras de biofilme, um isolado (14%) foi
classificado como moderado produtor e duas (29%) amostras caracterizadas como fracas
produtoras de biofilme. Nossos resultados demonstram que todas as amostras foram
capazes de produzir biofilme, apesar dessa habilidade se apresentar de maneira distinta
entre elas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE TERRENOS TECNOGÊNICOS NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PIRAPITINGA – ITUIUTABA/MG
AUTORES: SILVA, Aline dos Santos – line.itba@outlook.com
MIYAZAKI, Leda Correia Pedro – lecpgeo@gmail.com

RESUMO: Estudos recentes que abordam a expressão “depósitos e terrenos tecnogênicos” vem
ganhando destaque em diversas áreas do conhecimento devido a indagação de sua gênese de
formação. Conforme Peloggia (2005) a ação do homem é capaz de provocar alterações na
fisiologia da paisagem, podendo ser exemplificado por meio da criação de um modelado
especifico que se origina a partir de suas atividades diárias (relevo tecnogênico). Nesse caso, o
objetivo central preocupou-se em realizar um mapeamento dos terrenos e/ou depósitos
tecnogênicos presentes na bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga, associando os processos
antrópicos à transformação da paisagem na área urbana do município de Ituiutaba-MG.
Destacaram-se como objetivos específicos os seguintes itens: a) analisar a partir dos aspectos
geológicos e geomorfológicos a paisagem local juntamente com o processo de uso e ocupação da
área de estudo; b) identificar e coletar testemunhos para classificar os terrenos e depósitos
tecnogênicos; c) elaborar cartas temáticas como a de mapeamento dos terrenos tecnogênicos para
a discussão de resultados. Para a realização dos objetivos, foram utilizados os seguintes
procedimentos metodológicos: a) Realizados trabalho de revisão bibliográfica em meio a livros,
artigos e dissertações acerca do tema, também envolvendo o levantamento do histórico de
ocupação da área de estudo; b) Utilização de documentos cartográficos, tais como cartas
topográficas e fotografias aéreas do município obtidas junto a órgãos públicos para elaboração da
carta temática da bacia hidrográfica, além de instrumentos utilizados e programas específicos de
mapeamento; c) Os trabalhos de campo foram importantíssimos para identificação e coleta de
testemunhos; analise da transformação da paisagem e coleta de pontos de controle com GPS; d)
Os testemunhos foram retirados em dois pontos ao longo do perfil longitudinal do canal fluvial,
exatamente no leito maior que compreende a planície de inundação, assim um tubo de PVC de 6
polegadas, com um metro de comprimento, foi inserido no local e em seguida extraída uma coluna
estratigráfica do local, conforme procedimento elaborado no Laboratório de Sedimentologia e
Análise de Solos da FCT-UNESP; e) As analises laboratórias se basearam na morfológia e
granulométria do testemunho conforme o manual de métodos de análise de solos da Embrapa
(1997), afim caracterizar a gênese de formação dos depósitos. Na descrição da paisagem realizada
em campo, em relação à litologia, foi identificado o Grupo São Bento com afloramento de basalto
cuja cronologia encontra-se associada à escala de tempo geológico do Cretáceo Superior. Foram
também observados nos locais: atividades de queima, vegetação rasteira, assoreamento moderado
na margem do curso d’agua, com presença de erosão, sob influência direta ou indiretamente ao
processo de ocupação e expansão urbana. De acordo com a classificação de Fanning e Fanning
(1989), notou-se a presença dos depósitos tecnogênicos, sendo estes, materiais úrbicos, isto é,
resíduos urbanos, como por exemplo plásticos, metais, restos de materiais de construção como
concreto e cerâmica, entre outros, e materiais gárbicos, estes sendo resíduos orgânicos tendo como
exemplo o lixo orgânico. Já em relação aos terrenos tecnogênicos conforme a descrição de
Peloggia (2014; 2015), identificou-se terrenos de agradação, formados pela acumulação de
material geológico, em que se observam depósitos tecnogênicos sobre terrenos naturais ou
escavados e terrenos mistos, resultantes de superposições complexas das ações humanas em que
se observam camadas sobrepostas ou dispostas irregularmente. Desse modo, no compartimento
geomorfológico fundo de vale da Bacia Hidrográfica do Córrego do Pirapitinga, exatamente nas
áreas de planície de inundação, foram avistadas diversas camadas decorrentes do processo de
ocupação do relevo, constituídas por materiais de origem antrópica e que foram se desenvolvendo
ao longo do tempo, assim modificando as características naturais da paisagem podendo provocar
sérios problemas urbanos, desencadeando uma sucessão de transtornos e desequilíbrio ao meio
ambiente, principalmente aqueles ligados a erosões entre outros impactos ambientais.
AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC através do
Instituto de Ciências Humanas – ICHPO da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ENLACES DE SATÉLITES DE ALTA
CAPACIDADE
AUTORES: MENDONÇA SILVA, Aline – alininhamendonca@hotmail.com
ROSA DA SILVA, Éderson – ersilva@ufu.br
RESUMO: O presente projeto objetivou-se por analisar os satélites de alta vazão, ou
HTS (High Throughput Satellite), que é um subconjunto específico de satélites de
comunicações que fornecem um aumento significativo na capacidade, por um fator de 20
ou mais. Concluiu-se que é de extrema importância a análise de desempenho de um enlace
de satélite HTS levando-se em consideração alguns fatores como atenuação e
interferência co-canal. Metodologia: Na primeira etapa do projeto houve um foco maior
na parte da atenuação devido à chuva, onde recomendações do ITU-R (International
Telecommunication Union – Radiocommunicaton Sector) e artigos foram usados para os
cálculos da mesma, além da ferramenta Excel. Além das recomendações, outras
ferramentas para análise de desempenho do enlace foram analisadas e testadas como o
teste de uma ferramenta analítica desenvolvida para quantificar a interferência co-canal
baseado em um sistema que emprega o reuso de frequência, feito no MATLAB.
Resultados: Inicialmente foram realizados cálculos feitos a mão e em seguida os mesmos
foram conferidos da ferramenta Excel. Em comparação com o artigo tomado como base,
Design of Ka-Band Satellite Links in Indonesia, os valores foram bem próximos, com
diferença de menos de 1 dB nos cálculos de atenuação tanto no uplink quanto no
downlink. Na segunda parte, gerando os resultados, notou-se que os mesmos foram
praticamente iguais, além da marcação da localização do usuário de uplink e downlink
nos mapas de cobertura. Assim sendo, constatou-se que o código presente na tese An
Analytical Tool for Calculating Co-Channel Interference in Satellite Links That Utilize
Frequency Reuse estaria apto para outras análises, variando-se outros parâmetros.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS CAUSAS DOS
ATRASOS EM OBRAS PÚBLICAS: ESTUDO DE CASO
AUTORES: Souza, Amanda A. – amandahsouza57@hotmail.com
Souza Jr, Dogmar Antônio – dogmar@ufu.br
RESUMO: Obras caras e demoradas são paradigmas das construções executadas no
Brasil, principalmente ao se tratar de obras públicas, pois afeta a população que delas
necessitam. A Universidade Federal de Uberlândia é um bem público que agrega valor à
comunidade, fornecendo conhecimento, projetos sociais e atendimentos variados à
população, e seus campis passam por várias reformas e novas construções as quais
apresentam grande número de aditivos, que por vezes alteram o cronograma inicial
causando atrasos significativos nestas obras. Nesse contexto, esse trabalho tem como
objetivo elencar as principais causas de atrasos nas obras realizadas e concluídas na
Universidade Federal de Uberlândia em Minas Gerais entre os anos de 2012 e 2018.
Metodologia: Para tal, foi solicitado à diretoria de infraestrutura da UFU (DIRIE) os
arquivos relacionados a todas as obras concluídas neste período e, principalmente, o
acesso aos termos aditivos de cada uma dessas obras, no caso de possuírem. Foram
analisados todos os arquivos de 65 obras contabilizadas, principalmente os termos
aditivos e memorandos em busca das informações de datas de início, término previsto e
término real para o cálculo do tempo de atrasos, e a explanação detalhada destes para cada
caso. Resultados e Conclusões: Embora cada obra possua suas particularidades, pode-se
concluir que as principais razões para os atrasos nas obras avaliadas foram o aumento do
escopo do trabalho, alterações feitas no projeto inicial e incompatibilidade de projetos.
Acredita-se que estudos deste tipo são muito importantes para o conhecimento da origem
dos problemas de atrasos em obras e permitem propor ações para evitar ou mitigar os
impactos negativos no andamento das obras quando os mesmos não puderem ser evitados.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE: A CONSTRUÇÃO DAS
NARRATIVAS LITERÁRIAS NA RELAÇÃO ENTRE DIREITO, POLÍTICA E
LITERATURA
AUTORES: CAMPOS AMBRÓSIO, José de Magalhães – magalhaesjose@gmail.com
MOURA DA SILVA, Ana Carolina de – aninhamouras@ufu.br
RESUMO: Com este projeto de pesquisa, pretendia-se desenvolver estudos acerca da
relação entre Direito, Política e Literatura. Para isso, buscava-se utilizar a teoria literária
e o denominado “movimento jurídico pós-moderno” Direito e Literatura como suporte
para a compreensão dessa relação, além da análise das ficções político-científicas, em
especial, a obra 1984, de George Orwell. A metodologia de pesquisa utilizada foi a
revisão bibliográfica qualificativa, visando aos debates e abordagens teóricos e buscandose uma aproximação literária, jurídica e política tendo como base, para isso, não só a obra
de George Orwell, como também a leitura de teóricos como Harold Bloom, Arnaldo
Sampaio de Moraes Godoy, David Runciman, Lenio Streck, dentre outros. De primeiro,
observa-se que a análise da obra 1984 passa por uma discussão que se coaduna, em
especial, com o prisma da vertente Direito na Literatura, tendo em vista que alude à
busca, no enredo, de algum assunto jurídico que afete direitos e condutas das personagens,
em sentido mais genérico ou específico, podendo vir acompanhada também de críticas
aguçadas às instituições e questões sociais. Somado a isso, também se apresentam na obra
orwelliana os elementos elencados por Bloom como condição para habilitá-la como
cânone literário – ainda que 1984 não figure expressamente entre o rol apresentado pela
lista pelo autor, e nem precisa, visto que a discussão mais relevante não é apontar o que
deixou de ser incluído por ele –, isto é, a detenção de um poder estético caracterizado pelo
amálgama composto de originalidade, poder cognitivo, conhecimento e estranheza, por
exemplo. 1984 oferece um amplo campo de possibilidades de abordagens e análises. Sob
diferentes prismas, é possível discutir múltiplos aspectos trazidos por essa ficção
distópica, como, mas não só, os impactos gerados pela redução linguística –
materializados pela transição, vivida no enredo do livro, para a Novafala ou Novilíngua , bem como as relações de poder autoritárias e alguns conceitos discutidos ao longo da
obra, como duplipensar e crimepensar, por exemplo. Portanto, conclui-se que a obra
orwelliana torna-se relevante o suficiente para merecer uma atenção enquanto objeto
imediato de estudos em um projeto de pesquisa, à medida que se qualifica na discussão
sobre as possíveis aproximações entre Direito, Política e Literatura e enquadra-se também
na ideia de referência, de “cânone”, para usar a linguagem de Harold Bloom.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MINIATURIZADO PARA
DETECÇÃO ELETROQUÍMICA EM MICROVOLUMES
AUTORES: OLIVEIRA, A. C. M.. – ana.maia@ufu.br
SANTOS, A. L. – alsantos@ufu.br
RESUMO: A utilização de sistemas miniaturizados tem ganhado destaque em análises
de caráter eletroquímico, pois respondem adequadamente às exigências de alta
sensibilidade e menor consumo de amostras, minimizando a quantidade de resíduos
químicos gerados. Neste contexto, um sistema miniaturizado para detecção eletroquímica
foi desenvolvido. Visando uma maior aplicabilidade, estudos do funcionamento do
sistema através de análises por injeção em fluxo (FIA) foram realizados. Para isso, o
sistema foi colocado em contato com uma solução de KCl 0,1 mol L-1 (transportador),
sendo utilizado como sonda eletroquímica, ferrocianeto de potássio. Uma representação
esquemática do sistema desenvolvido é apresentada na Figura 1A. Para a otimização, os
principais parâmetros operacionais de um sistema FIA e os relacionados à técnica
amperométrica foram avaliados. A Figura 1B apresenta as curvas amperométricas a partir
da variação da concentração da sonda eletroquímica.
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Figura 1: A) Representação esquemática do sistema miniaturizado desenvolvido.
Eletrodo de referência (RE): (Ag/AgClsat.). Eletrodo de trabalho (WE-Pt). Contraeletrodo (AE-Pt). B) Sinais transientes obtidos para injeções de soluções de [Fe(CN)6]4em diferentes concentrações. Transportador: KCl 0,1 mol L-1. Vazão: 3,0 mL min-1.
Volume de amostra: 100 μL. Edetecção = +0,6 V. (a) 0,10; (b) 0,25; (c) 0,50; (d) 0,75 e
(e) 1,0 mmol L-1. Como mostrado na Figura 1B, o sistema miniaturizado desenvolvido
responde às variações de concentração do analito. Estudos voltamétricos em modo
estático também foram realizados, os quais apresentaram picos bem definidos referentes
ao par [Fe(CN)6]4-/[Fe(CN)6]3- a partir da variação de sua concentração. Com estes
resultados, pode-se afirmar que o dispositivo miniaturizado desenvolvido apresenta
potencialidade para detecção de analitos, caracterizando-se como um sensor
eletroquímico.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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TRATAMENTO DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA COM
COAGUALNTES DE FONTES RENOVÁVEIS COM POSTERIOR
SEPARAÇÃO POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO
AUTORES: TOMÉ ALVES, Ana Gabriela. – anagabriela_tome@hotmail.com
AMARAL, Fábio Augusto do. – fabioaramal@yahoo.com.br
RESUMO: O tratamento físico-químico de efluente industrial envolve etapas de
coagulação/floculação que abrange o uso de aditivos químicos com finalidade de
aglomerar as partículas coloidais no meio e remover matéria orgânica, seguida de
separação sólido-líquido que pode ser realizada por: filtração, sedimentação, flotação por
ar dissolvido, entre outros [1]. O processo de coagulação-floculação consiste na
aglomeração das impurezas que se encontram em suspensões por meio de colisões bemsucedidas que ocorrem quando as partículas desestabilizadas são movidas pelas forças de
cisalhamento, assim, a aglomeração de partículas coaguladas formam conjuntos maiores
e mais densos [2]. Neste contexto, a proposta deste trabalho foi a investigação da
influência dos meios, ácido, básico e neutro na estrutura e comportamento das
hemiceluloses catiônicas (HC) como coagulantes primários no tratamento de efluente. A
investigação do meio de coagulação no estudo da atuação das HC como coagulantes
primários foi realizada em meio de ácido monoprótico forte e base monobásicas forte.
Segundo os parâmetros avaliados de meio iônico e pH de equalização e coagulação para
melhorar a eficiência da HC, foi possível observar que para os três meios iônicos testados,
quando não há excesso de íons no sistema, a HC possui capacidade de promover a
desestabilização coloidal do sistema e por conseguinte a coagulação. Dentre os pHs de
equalização testados, o pH 8 se mostrou promissor como o pH ideal para a coagulação. E
os pHs de coagulação variaram dependendo do meio iônico, sendo para o meio básico pH
de coagulação 8 e 10, meio ácido 6 e 5 e meio salino dosagens de 4,5 e 7,5 mL, em pH
de equalização 8, exceto em meio básico que o pH de equalização foi 6. A dosagem
mínima de polieletrólitos e meio iônico mínimo para não ser predominante no meio na
promoção da coagulação ainda estão em estudo.
[1] Tchobanoglous, G.; Burton, F. L.; Stensel, H. D. Wastewater Engineering
Treatment and Reuse [S.l.]. Metcalf & Eddy, Ed. McGraw-Hill, 2003.
[2] Ravina, L; Moramarco, N. Zeta-Meter, Ed. 4rded, Stanunton, Virginia,
1993.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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INFLUÊNCIA DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS UTILIZADOS EM
ÁREA DE CULTIVO ORGÂNICO NA PRESENÇA DE POLINIZADORES
AUTORES: COSTA MENDES, Ana Júlia. – anajuliacmendes@hotmail.com
CARVALHO, Vanessa Andaló Mendes de. – vanessaandalo@ufu.br
RESUMO: A cultura da abobrinha é totalmente dependente da polinização entomófila e
as abelhas são consideradas os polinizadores mais eficientes da mesma. O uso de produtos
fitossanitários alternativos proporciona a produção de alimentos orgânicos, sem resíduos
tóxicos. Entretanto, sabe-se que o uso desses produtos pode causar perda das abelhas
polinizadoras. Diante disso, teve-se como objetivo verificar a interferência de diferentes
produtos fitossanitários considerados naturais na população de abelhas visitantes florais
na cultura da abobrinha, Cucurbita pepo L. O experimento foi composto por cinco
tratamentos, sendo eles calda bordalesa, calda viçosa, calda de fumo, óleo de nim e
testemunha. Os produtos fitossanitários testados não diferiram entre si na presença dos
polinizadores Apis mellifera L. e Trigona spinipes (Fabricius), entretanto, houve
influência dos produtos utilizados em função das épocas de avaliação, de modo que no
período próximo à aplicação, ocorreu uma redução no número de abelhas que visitou a
cultura.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).

20

BIOCONJUGAÇÃO DE NANOCRISTAIS COM MOLÉCULAS
BACTERICIDAS: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SONDAS
BACTERICIDAS
AUTORES: BORGES, A.L.S. – anabomb17@gmail.com
SILVA, A.C.A. – aniellechristineas@gmail.com
RESUMO: A resistência bacteriana aos antibióticos vêm de um mutação no DNA, assim
o uso da nanotecnologia é extremamente interessante, visando o desenvolvimento de
nanopartículas com perfil bactericida a fim de substituir o método atual. A bioconjugação
visa unir quimicamente as nanopartículas e biomoléculas com função de potencializar a
ação bactericida. As moléculas serão unidas covalentemente, empregando agentes de
acoplamento. Nesse trabalho foram utilizados Pontos Quânticos de Tamanho Mágico de
Cádmio e Selênio (CdSe) e o flavonoide Quercetina. Metodologia: Os nanocristais foram
caracterizados por absorção óptica (AO), fluorescência (FL) e espectroscopia de
infravermelho (FT-IR). A bioconjugação será confirmada pela técnica de infravermelho
(FT-IR). A técnica de bioconjugação foi realizada através do uso de agentes de
acoplamento EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) e NHS (Nhidroxissuccinimida). A atividade antimicrobiana das amostras foi avaliada por
Concentração Inibitória Mínima (MIC). Resultados: Os PQTMs foram funcionalizados
com grupamentos carboxílicos (-COOH) com o objetivo de bioconjugá-los a Quercetina,
um flavonóide com alta atividade antioxidante. A bioconjugação entre os PQTMs e a
Quercetina se deu através de interações entre seus grupamentos carboxílicos e
hidroxílicos, respectivamente, com a ajuda dos reagentes EDC e NHS. A presença do
pico em 3100-3500 cm-1 nos espectros da Quercetina, demonstram a presença de
grupamentos –OH, porém esse pico é ausente nas moléculas bioconjugadas, mostrando
que esses grupamentos não estão mais livres. O pico de 1700-1725 cm-1 que mostra a
presença de C = O em ácidos carboxílicos é presente nos PQTMs, entretanto são ausentes
nas moléculas bioconjugadas. Nenhuma das amostras apresentou atividade
antimicrobiana para S. aureus e E. coli. Conclusão: A bioconjugação foi bem sucedida,
porém, a técnica resultou na perda das propriedades antioxidantes da Quercetina.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NOTIFICADA NO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – MG
AUTORES: MORAIS, Ana Paula Pereira – anapaulapmorais@hotmail.com
CUNHA, Thúlio Marquez – thcunha@gmail.com
RESUMO: A tuberculose é uma doença que acomete milhares de pessoas todos os anos
e ainda é considerada epidêmica em muitas regiões do globo. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas em 2015, 10,4 milhões de indivíduos
foram vítimas da doença. A Organização das Nações Unidas (ONU), determinou, em
2015, a inclusão do combate à tuberculose enquanto uma meta dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável dos próximos 15 anos. Em consonância com esse fato, o
Ministério da Saúde (MS), em 2017, deu início ao programa Brasil Livre da Tuberculose.
Entretanto, a erradicação da tuberculose enquanto problema de saúde pública ainda possui
diversos desafios, entre eles a diminuição da pobreza, a distribuição de renda, questões
de habitação e segurança alimentar, bem como a educação precária. Metodologia:
Levantamento das fichas de notificação compulsória referentes à Tuberculose, do
município de Uberlândia-MG, dos anos de 2002 a 2017. Resultados: Entre os anos de
2002-2004 ocorreu o maior número de casos de tuberculose (10%), e, entre as 1.508
notificações, a maioria (151) obtiveram tratamento no ano de 2003. Ademais, 14% dos
casos estiveram presentes na população com grau de escolaridade de 5ª a 8ª série
incompletos do Ensino Fundamental e 48% dos casos engloba a população entre 20 e 39
anos. Além disso, 69% dos indivíduos afetados no período são do sexo masculino e 84%
das notificações representa um novo caso de tuberculose, sendo que a forma clínica
pulmonar representa 70% dos casos notificados. Aproximadamente 58% dos casos
evoluíram para cura e cerca de 19% para o abandono do tratamento. Entre os agravos
associados à tuberculose, a Aids apresenta-se como principal doença relacionada no
município. Conclusão: Portanto, o conhecimento do perfil epidemiológico da tuberculose
notificada no município de Uberlândia poderá nortear ações e políticas de saúde que
contribuam no controle da doença.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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POSIÇÃO TAXONÔMICA DE POPULAÇÕES DE SCINAX WAGLER,
1830 (ANURA, HYLIDAE) RELACIONADAS À S. FUSCOMARGINATUS
(LUTZ, 1925) DE UBERLÂNDIA: AVALIAÇÕES MORFOLÓGICAS E
ACÚSTICAS
AUTORES: LOPES, André Gomes – gomesandrebio@gmail.com
GIARETTA, Ariovaldo Antonio – aagiaretta@gmail.com
RESUMO: Scinax Wagler, 1830 compreende 73 espécies de anuros arborícolas
amplamente distribuídos pelos neotrópicos. Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) tem
ampla distribuição no Brasil e até recentemente era considerada um complexo de
espécies, porém uma revisão com abordagem integrativa refutou essa ideia e sinonimizou
quatro nomes com o dela. Em trabalhos de campo em Uberlândia (MG), constatamos a
ocorrência sintópica de espécies relacionadas à S. fuscomarginatus com cantos de anúncio
distintos, indicando que uma delas poderia representar uma das espécies invalidadas.
Coletamos e gravamos espécimes em Uberlândia (MG) e Rio Verde (GO), localidadetipo de um dos sinônimos. Gravações foram feitas com gravadores digitais Marantz
acoplados à microfones direcionais Sennheiser. Análises acústicas foram realizadas no
software Raven Pro 1.5. Análises morfométricas foram feitas com paquímetro digital
Mitutoyo e estereomicroscópio Zeiss com ocular micrométrica. Análises discriminantes
(acústicas e morfométricas) entre essas espécies foram feitas no R 3.5.2, através das
funções “randomforest” (pacote radomForest) e “dapc” (adegenet). Análises
discriminantes sobre acústica e morfometria mostraram distinção entre ambas as espécies,
sendo que de acordo com a literatura uma representa S. fuscomarginatus nominal e a outra
corresponde à S. pusillus, um sinônimo júnior desta. Em relação ao canto de anúncio, as
variáveis frequência mínima, frequência máxima, período de pulso e taxa de pulsos,
permitiram completa diagnose acústica entre as espécies. Morfometricamente, apenas a
largura da cabeça permitiu completa diagnose. Portanto, nossos resultados suportam a
revalidação de S. pusillus e colocam em dúvida a ampla sinonimização feita em relação
à S. fuscomarginatus, evidenciando a necessidade de outra revisão taxonômica de
abordagem integrativa da espécie.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ÍNDICE INFLAMATÓRIO DIETÉTICO E SUA RELAÇÃO COM PERFIS
DIETÉTICO E NUTRICIONAL DE MULHERES COM CÂNCER DE
MAMA: ESTUDO PROSPECTIVO
AUTORES: MACHADO, Andressa Miranda – miranda.andressam@gmail.com
MAIA, Yara Cristina de Paiva – yara.maia@ufu.br
RESUMO: O ganho de peso e as gorduras corporal e abdominal são fatores de risco para
o câncer de mama (CM) na pós-menopausa. Após o término da quimioterapia (QT),
grande parte das pacientes são encaminhadas para hormonioterapia com inibidores de
aromatase (IA) e, acredita-se que os efeitos negativos da QT sobre a dieta, estado
nutricional e inflamação perdurem no tratamento subsequente. Assim, considerando o
possível impacto da alimentação, estado nutricional e inflamação sobre o prognóstico
dessas mulheres, objetivou-se identificar os perfis nutricional e dietético ao longo do
tratamento com IA, e sua relação com o Índice Inflamatório Dietético (IID). Neste estudo
prospectivo (2016-2019), foram acompanhadas 38 mulheres com CM e idade média de
62,47±7,07 anos, tendo sido coletados dados em três momentos (T0, T1 e T2). Realizouse avaliação antropométrica, da composição corporal por Bioimpedância Elétrica e
dietética com aplicação de nove recordatórios 24 horas. O tempo de tratamento impactou
a porcentagem de gordura corporal (%GC) e massa livre de gordura, as quais reduziram,
enquanto as circunferências do quadril e cintura aumentaram significativamente. O Índice
de Massa Corporal, não apresentou alteração significativa no decorrer do tratamento, mas
foi indicativo de excesso de peso, condição agravada pela excessiva %GC (>35%). Não
houve correlação entre o IID e variáveis antropométricas e de composição corporal,
entretanto, o DII diferiu entre os tempos (X2(df)=43,7; p<0,001), tornando-se mais próinflamatório. Observou-se consumo abaixo do preconizado para cálcio, magnésio, ácido
fólico, vitaminas B6, D, E, fibra e gordura monoinsaturada; e acima do recomendado para
gordura saturada, com redução de zinco e aumento de niacina e selênio, nutrientes antiinflamatórios; bem como redução de proteína e vitamina B12, notadamente próinflamatórios. A partir destes resultados, almeja-se contribuir para a melhoria do
protocolo de intervenção nutricional durante o uso de IA, visando maior sobrevida e
melhor qualidade de vida para essas mulheres.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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O TEOREMA DE ARZELÀ-ASCOLI E APLICAÇÕES
AUTORES: MONÇÃO, Ariel De Oliveira – ariel-oliveir@hotmail.com
DE CASTRO, Mario Henrique – mariocastro@ufu.br
RESUMO: O Teorema de Arzelà-Ascoli estabelece que uma sequência uniformemente
convergente de funções contínuas definida em um conjunto compacto é equicontínua
nesse compacto. Mais ainda, que uma sequência limitada e equicontínua em um conjunto
compacto contém uma subsequência uniformemente convergente, além de ser
uniformemente limitada no compacto. Esse teorema é útil na demonstração de muitos
outros resultados, entre eles o Teorema da Existência de Peano para soluções de equações
diferenciais ordinárias, o Teorema de Montel da Análise Complexa e para resolver o
problema da troca do limite com a derivada. Metodologia: A metodologia utilizada no
trabalho baseou-se em estudos individuais do orientando, encontros semanais com o
orientador para discussão e apresentação de seminários, com o objetivo de esclarecer
dúvidas decorrentes e desenvolver a oratória. Resultados: Estudamos a teoria necessária
para demonstrar e compreender o famoso Teorema de Arzelà-Ascoli: Análise Matemática
e a Teoria dos Espaços Métricos. Propomos aplicar esse teorema para demostrar o
Teoremas de Peano e o Teorema de Montel. Além disso, resolvemos o problema da troca
do limite com a derivada, que surge no estudo de sequências de funções deriváveis (nem
sempre é verdade que a derivada do limite é o limite das derivadas). Neste caso, um de
nossos objetivos foi determinar condições para que a função limite de uma sequência de
funções deriváveis também fosse derivável e que a derivada do limite fosse o limite das
derivadas. Uma das condições encontradas foi que a sequência das derivadas seja
equicontínua, que, como sabemos, está relacionada com o Teorema de Arzelà-Ascoli.
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O EFEITO DO TAMANHO DOS ESTÍMULOS
SOBRE A ATENÇÃO VISUAL
AUTORES: SOUZA, Arthur de Almeida – arthuralmeidasouza@gmail.com
BERNARDINO, Leonardo Gomes – leogbernardino@gmail.com
RESUMO: A atenção é o processo de seleção das informações ambientais, permitindo o
processamento mais eficiente destas. Esta seleção pode ocorrer guiada por nossos
objetivos (atenção sustentada) ou independentemente destes (atenção transitória). Dentre
as características básicas de um estímulo que modulam a alocação da atenção transitória,
o tamanho dos estímulos ainda é um tema controverso. Assim, o presente estudo teve por
objetivo investigar se o tamanho físico dos estímulos afeta a alocação da atenção. Vinte
e um participantes realizaram uma tarefa de Julgamento de Ordem Temporal (JOT), na
qual indicaram entre dois estímulos qual apareceu primeiro. Os estímulos foram dois
círculos no meridiano vertical, um com tamanho fixo (1º) e um com tamanho variável (3º
ou 5º). Os estímulos poderiam ser apresentados simultaneamente (0 ms) ou com
diferentes intervalos entre si (SOA): 30, 60, 90, 120 e 150 ms. O Ponto de Simultaneidade
Subjetivo (PSS) foi calculado e submetido a um teste t pareado. Os dados revelaram que
a atenção foi alocada no estímulo de 3º, no entanto, na condição com os estímulos de 5°,
a atenção foi direcionada ao estímulo menor (1°). Entretanto, essa diferença não foi
estatisticamente significativa. Assim, o presente estudo não corrobora trabalhos
anteriores, os quais demonstraram que há uma proporção de tamanho entre os estímulos
que determina a alocação (ou não) da atenção. Conclui-se, portanto, que o tamanho dos
estímulos tem um efeito linear sobre o recrutamento de mecanismos atentivos.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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REPROCESSAMENTO DO LICOO2 DE BATERIAS DE ÍONS LÍTIO PELA
ROTA BIOHIDROMETALÚRGICA COM CONSÓRCIO DE
ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS E THIOOXIDANS
AUTORES: RAMOS, Arthur Rodrigues. – ramosarthurr@gmail.com
AMARAL, Fábio Augusto do. – fabioaramal@yahoo.com.br

RESUMO: O aumento do consumo de dispositivos portáteis para comunicação expandiu
o consumo de baterias e a alta importância desses produtos fez com que fosse fortemente
investido pela indústria tanto na criação de novas tecnologias, quanto no aprimoramento
das fontes de energia que os alimentam. Nesse contexto, o objeto do trabalho foi
investigar a rota biohidrometalurgica bacteriana pelo uso das linhagens Acidithiobacillus
thiooxidans e ferrooxidans para processamento do material catódico LiCoO2 para
reutilização do mesmo em novas baterias.
Metodologia
•

Extração do LiCoO2 das baterias;

•

Síntese do LiCoO2 por Pechini e Reação em Estado Sólido;

•

Caracterização dos óxidos obtidos;
o Estrutural por Difratometria de raios-X (DRX);
o Eletroquímica por Espectroscopia de impedância eletroquímica;
o Eletroquímica por Voltametria cíclica.

Resultados: Foram calcinados óxidos de três proporções diferentes para análise, assim
verificando qual método com qual proporção implicaria em resultados mais próximos do
ideal. No caso da difratometria de raios-X existe a ficha JCPDS (Joint Committee on
Powder Diffraction Standards), que deve ser usada como referência. Para essa
caracterização o método de calcinação com resultado mais próximo foi a Reação em
Estado Sólido. Para a voltametria cíclica nem um dos perfis apresentaram picos referentes
à oxidação e redução do cobalto, apesar da grande semelhança dos óxidos calcinados aos
de referência nos dados do DRX, não se caracteriza a utilidade destes como cátodo, porém
a utilização destes como capacitores e supercapacitores ainda não é descartada. Nas
espectroscopias de impedância eletroquímica o material que mais se assemelhou entre
eles à um material catódico foi a calcinação por Reação em estado sólido, devido a baixa
resistência no gráfico Nyquist e comportamento senoidal no gráfico Bodê. Conclusão:
Com os resultados apresentados chegamos a conclusão de que o material a ser utilizado
na biolixiviação será o óxido calcinado a partir da reação em estado sólido.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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PERCEPÇÕES DE IDOSAS ACERCA DA QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL
DE ATIVIDADE FÍSICA APÓS UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE E EXERCÍCIOS FÍSICOS
AUTORES: LEÃO, Bárbara Caixeta de Carvalho – barbaraccleao@gmail.com
TAVARES, Giselle Helena. – gi_htavares@yahoo.com.br
RESUMO: O envelhecimento saudável é um assunto norteador de muitos estudos que
buscam reduzir as consequências decorrentes desse processo. A prática de Exercícios
Físicos (EF) e Educação em Saúde (ES) são propostas que visam melhorar a Qualidade
de Vida (QV) de idosos, tanto através da prática de atividade física apontada como
indispensável pelo Plano de Ação Global para a Atividade Física 2018-2030, quanto pela
mudança de hábitos. Objetivo: avaliar a percepção de idosas acerca da QV e mudanças
de hábitos relacionados à atividade física após um programa de exercícios físicos e
educação em saúde. Metodologia: Pesquisa longitudinal e quanti-qualitativa na qual foi
selecionada uma amostra com 24 idosas de idade superior a 60 anos, divididas em três
grupos: G1: participantes de EF e atividades de ES; G2: participantes somente de EF; e
G3: participantes somente de ES. Aplicou-se questionários específicos para cada área de
avaliação: WHOQOL OLD para avaliar a QV; Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ) adaptado para idosos para avaliar o tempo gasto semanalmente em
Atividades Físicas (AF) de intensidade moderada e vigorosa. Para avaliar a percepção da
qualidade de vida e motivações para práticas de atividades físicas no início e final das
intervenções utilizou-se a estratégia de Grupo Focal (GF). Resultados: G1 foi o único a
apresentar uma melhora significativa na QV a partir do WHOQOL OLD, mas segundo
as informações obtidas pelo GF, a maioria das idosas de todos os grupos perceberam sua
QV melhor após as intervenções. Todos os grupos obtiveram melhora no score total do
nível de AF apresentado pelo IPAQ, resultado que condiz com o GF. As mudanças de
hábitos relacionadas às AFs foram mais indicadas pelas idosas que participaram das
atividades de ES. Conclusões: A prática de EF associada à ES pode ser uma proposta
positiva para estimular o envelhecimento saudável.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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DESENVOLVIMENTO DE BIOSSENSOR ÓPTICO PARA DIAGNÓSTICO
DO MATERIAL GENÉTICO DO HIV
AUTORES: B. D., Cunha. – barbarad.cunha@gmail.com
A. G., Brito-Madurro – agbrito@ufu.br
RESUMO: A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma manifestação
clínica avançada da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Geralmente
a infecção pelo HIV, sem tratamento, leva a uma imunossupressão progressiva,
especialmente da imunidade celular, e a uma desregulação imunitária. Métodos de
detecção baseados na nanotecnologia fornecem vantagens sobre as metodologias
laboratoriais convencionais. Este trabalho consiste no desenvolvimento de um biosensor
para diagnóstico molecular do material genético do HIV, baseado na incorporação de
oligonucleotídeo específico sobre nanopartículas de ouro, auxiliando no diagnóstico do
HIV. Utilizamos para a detecção do analito amostras de paciente saudável de urina diluída
(1:100) em tampão fosfato (0.1mol. L-1, pH:7,4), saliva diluída (1:100) em tampão fosfato
(0.1mol. L-1, pH: 7,4) e saliva pura. Foi utilizado 1µl sonda especifica para HIV (10-5)
diluídos em 99µl de urina diluída/saliva diluída/saliva pura. As nanopartículas de Ouro
(AuNPs) foram funcionalizadas com a sonda especifica, foi gotejado 2µl de HIV Sonda
+ Urina diluída/Saliva diluída/Saliva pura, em 200µl de AuNPs, foi deixado por 1hr em
temperatura ambiente, foi adicionado 2µl do analito alvo e deixado por 20min em 55º
para hibridização. Após esse tempo foi adicionado 5µl de cloreto de sódio saturado. Após,
foi feito espectro de frequência, observamos nos testes com urina e saliva diluidas que
ocorreu a agregaçao do alvo nas nanoparticulas funcionalizadas com sonda especifica,
resultado evidenciado pelo aumento de absorbância e largura de comprimento de onda
observada no espectro. Já nos testes com saliva pura ocorreu o contrario do esperado,
onde a sonda especifica mostrou maior absorbância não sendo um resultado promissor
para o trabalho. Os testes feito nas amostras mostraram resultados promissores para o
denvolvimento de um biossensor para detectar material genetico do HIV. Os autores
agradecem ao programa PIBIC, ao CNPq e a Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal de Uberlândia.

29

INDUÇÃO DA VIA C3/CAM EM FOLHAS DE DENDROBIUM SW.
(ORCHIDACEAE) POR VARIAÇÕES DA SAZONALIDADE HÍDRICA
AUTORES: GIOLO, Barbara Moraes. – barbaragiolo@gmail.com
MOREIRA, Ana Silvia Franco Pinheiro. – anasilviamoreira@gmail.com

RESUMO: As plantas epífitas possuem adaptações morfofisiológicas ao meio, que as
auxiliaram ao longo de sua evolução a sobreviver em um ambiente de intensa flutuação
na disponibilidade de água e nutrientes. A via fotossintética CAM permite que o CO2 seja
fixado no período da noite garantindo um ganho máximo de carbono com uma perda
mínima de água. Estudos recentes mostraram que a via CAM (assimilação atmosférica
pela PEP-carboxilase) pode ser induzida em espécies de Dendrobium. Entretanto, este
gênero apresenta folhas delgadas, o que não favorece a expressão deste metabolismo.
Nosso objetivo foi comprovar a transição da via C3 para a CAM, induzido por meio do
estresse hídrico, e a existência de tal via nas folhas de duas espécies de Dendrobium, além
de avaliar aspectos que podem contribuir para essa transição. Para tal, foram avaliados a
variação diurna dos ácidos orgânicos, a suculência, a massa foliar específica e os teores
de pigmentos cloroplastídicos. As duas espécies apresentaram menores valores na acidez
titulável durante o regime de estresse hídrico. Foram encontradas diferenças significativas
entre indivíduos controle e sob estresse hídrico para suculência de D. fimbriatum e, massa
foliar específica e razão entre clorofila a e b de D. nobile. Os resultados obtidos sugerem
a expressão do mecanismo CAM nas folhas, a indução da via CAM por estresse hídrico
natural e a presença de indivíduos C3/CAM facultativos nas duas espécies de
Dendrobium.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARNE EQUINA BRASILEIRA
AUTORES: SANTOS, Brenda Alves dos – brenda.santos@aiesec.net
RAINERI, Camila – camilaraineri@ufu.br
RESUMO: A carne equina não é popular na maioria dos países, representando cerca de
0,25% da produção total de carnes do mundo. No entanto, devido à sua disponibilidade e
reconhecido valor nutricional, o consumo tem aumentado em diversos países da Europa.
O Brasil detém o quarto maior rebanho equino do mundo, sendo o consumo desta carne
insignificante no país. No entanto, abates ocorrem e seus produtos são destinados à
exportação. O objetivo deste trabalho foi investigar a conjuntura da produção e
comercialização de carne equina brasileira e sua situação no cenário mundial.
Informações sobre o tema foram coletadas dos bancos de dados da Food and Agricultural
Organization of the United Nations (FAOSTAT), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (SIDRA), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(AliceWeb) e do Ministério da Agricultura (Sistema de Informações Gerenciais do
Serviço de Inspeção Federal). Foram então compiladas e analisadas de formas
quantitativa e qualitativa, com base na literatura disponível. O país ocupa o 6º lugar no
ranking de abates da espécie, com produção anual estimada de 23 mil t de carne. Há 4
matadouros de equinos, que abatem animais geralmente doentes e descartados de
atividades equestres, pois não há no país criações específicas para corte. A produção é
exportada, sendo remunerada abaixo da média mundial, e tornando o Brasil o 14º maior
exportador. A carne equina é mais barata que a bovina, o que é um fator atraente para o
mercado. Desafios como a escassez de oferta de animais para abate, a falta de
rastreabilidade e surtos de doenças impedem o Brasil de acessar mercados mais exigentes.
Ainda assim o país demonstra potencial de crescimento no mercado, com aumento nas
exportações e aspectos favoráveis como extensão territorial, tamanho de rebanho,
infraestrutura de abate e mercado externo, sendo coerente cogitar uma exploração para a
espécie que vá além das atividades de lazer e trabalho, como já acontece em muitos países.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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IMPACTOS DAS ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
COMPORTAMENTAL NO PROGRAMA PRÉ CIRURGIA BARIÁTRICA
DO HC-UFU
AUTORES: SILVA, Brenda Ramos – brendaramos@ufu.br
BARBOSA, Marina Rodrigues. – marinarbarbosarb@gmail.com
RESUMO: Em razão da grande demanda por parte da população para a realização da
cirurgia de gastroplastia redutora enquanto tratamento para obesidade, e da reincidência
de peso após a mesma, o presente estudo prospectivo buscou compreender os impactos
gerados nos pacientes que fazem parte do grupo pré bariátrico do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia. O grupo propõe mudanças de hábitos de vida,
principalmente referentes à alimentação, recorrendo a recursos da abordagem da Nutrição
Comportamental. O atendimento é grupal, uma vez na semana, com duração de uma hora
e meia. Para obter os resultados, foram analisados dados coletados antes e após as dez
semanas de intervenção dos indivíduos que concordaram em participar da pesquisa.
Foram utilizados o Questionário de Frequência Alimentar, Questionário de autoria
própria para mudanças de hábitos, coleta da percepção sobre o programa, dados
antropométricos ofertados pela nutricionista responsável e experiência observacional da
pesquisadora. Dos resultados parciais analisados, observamos um decréscimo de 1,6
kg/cm2 no índice de massa corporal, redução de todas circunferências, exceto do quadril.
Na análise de conteúdo concluímos por meio das falas dos integrantes, a atribuição social
de “família” para o grupo. Sobre aspectos relativos à alimentação: houve aumento do
número de refeições, alteração na rotina de horários, quantidade, qualidade,
planejamento, mastigação e conscienciosidade alimentar, melhora na disposição e
respiração. Para divulgação da pesquisa, estão sendo realizadas as análises estatísticas
finais para os demais desfechos e a submissão da mesma em forma de artigo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ANÁLISE HISTOLÓGICA DE TECIDO OVARIANO DE FETOS BOVINOS
SUBMETIDO A XENOTRANSPLANTE
AUTORES: CAMPOS, Bruna de Souza – bruna.campos72@outlook.com
JACOMINI, José Octavio – jojacomimi@ufu.br
RESUMO: Xenotransplante é a denominação dada ao transplante de células, tecidos ou
órgãos entre animais de espécies diferentes. O xenotransplante ovariano, é um caminho
para a utilização de folículos pré-antrais, para diversas linhas de pesquisas. Pois, essa
técnica permite a maturação e desenvolvimento folicular fora do organismo vivo de
origem (in vitro). Neste trabalho, objetiva-se, por meio da leitura de lâminas histológicas
coradas pelo método do ácido periódico de Schiff (PAS) - hematoxilina, analisar as
características de viabilidade morfológica dos folículos pré-antrais, do tecido ovariano
fetal bovino xenotransplantados em camundongos. Como resultados obtivemos que um
total de 23112 folículos pré antrais e 17 folículos antrais, em 1453 secções histológicas
foram analisados, nesse estudo. Os grupos de cultivo in vivo foram eficientes na
manutenção da viabilidade folicular, sendo que o frupo X14 apresentou percentual de
viabilidade semelhante X7 e ainda, semelhante aos grupos de cultivo (p < 0,05). O
xenotransplante de tecido ovariano fetal recuperado após 7 e após 14 dias estimulou
desenvolvimento folicular moderado, inferior ao grupo CF (p < 0,05). A partir desses
resultados, podemos concluir que a utilização da técnica xenotransplante apresenta bons
resultados na manutenção da viabilidade de folículos pré antrais inclusos em tecido
ovariano fetal bovino, principalmente quando fragmentos são recuperados após 14 dias,
e ainda fornece suporte ao crescimento de folículos ovarianos em todos os estágios de
desenvolvimento.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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JOGOS NÃO-COOPERATIVOS E COMPETIÇÕES EMPRESARIAIS
AUTORES: VASCONCELOS, Bruno Souza – brunosouzavasconcelos@hotmail.com
FENILLE, Marcio Colombo – mcfenille@gmail.com
RESUMO: A teoria econômica dos jogos é uma teoria matemática criada para modelar
fenômenos que podem ser observados quando dois agentes de decisão interagem entre si.
Ela fornece uma linguagem para a descrição de processos de decisão conscientes
envolvendo mais de um indivíduo. Suas aplicações se estendem principalmente sobre as
áreas de economia e negócios empresariais, mas também em política, relações sociais,
evolução genética e atividades de natureza militar. Antes de tudo, é uma teoria
matemática, que pode e tem sido estudada como tal, sem a necessidade de relacioná-la
com problemas comportamentais ou jogos per se. Alguns estudiosos acreditam que a
teoria dos jogos formará, algum dia, o alicerce de um conhecimento técnico estrito de
como decisões são tomadas e de como a economia funciona. Uma mostra de que a teoria
avança a passos largos vê-se no fato de que teóricos de jogos foram agraciados por duas
vezes com o Prêmio Nobel de Economia, como John Nash em 1994 e Robert Aumann
em 2005. Este projeto realizou o estudo da teoria matemática dos jogos não-cooperativos
e suas aplicações em competições e estratégias empresariais, especialmente através do
estudo e o desenvolvimento de modelos de duopólio, como o de Bertrand e o de Cornout.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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LÁGRIMAS DE AMOR: INVESTIGAÇÃO PSICANALÍTICA DA
EXPERIÊNCIA EMOCIONAL DE MULHERES EM RELAÇÕES
AMOROSAS ATRAVESSADAS PELA VIOLÊNCIA
AUTORES: SOARES, Camila Antunes Diniz – camila.antunesds@gmail.com
TACHIBANA, Miriam – mirita@ufu.br
RESUMO: No presente estudo, objetivou-se investigar a experiência emocional de
mulheres, que estavam ou estão em uma relação amorosa atravessada pela violência, e
que buscaram suporte num centro de apoio especializado. A ideia foi a de produzir
conhecimento científico que nos auxiliasse a compreender a dinâmica psíquica da mulher
no momento preciso em que solicita ajuda especializada, com a intenção de superar a
relação amorosa violenta. Para tanto, foram realizadas entrevistas individuais com sete
mulheres que buscaram espontaneamente auxílio num centro especializado, voltado à
violência doméstica, no interior de Minas Gerais. As entrevistas foram mediadas pela
apresentação de uma narrativa interativa, que consistia numa história ficcional, voltada
ao tema de interesse da pesquisa, com um desfecho em aberto. Assim, visando favorecer
a comunicação significativa das participantes, elas foram convidadas a completar essa
narrativa interativa e, em seguida, falarem, via associação livre, sobre sua relação
amorosa. O material coletado, composto pelas sete transcrições de entrevistas e narrativas
interativas completadas pelas participantes, foi analisado segundo o método psicanalítico,
visando à captação interpretativa dos conteúdos submersos nas falas das participantes. A
partir desse estudo, foi possível produzir conhecimento científico capaz de auxiliar a
comunidade psicológica a prestar melhor atendimento psicológico a esse grupo social,
constituído de mulheres que vivenciaram ou estão vivenciando uma relação amorosa
atravessada pela violência.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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POTENCIAL ANTIOXIDANTE EM BRIÓFITAS OCORRENTES NO
PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, MG
AUTORES: CASTRO, Camila de Oliveira. – camiladeoliveiracastro@hotmail.com
POVH, Juliana Aparecida. – japovh@ufu.br
RESUMO: O Cerrado é o terceiro maior bioma brasileiro, possuindo alta diversidade de
espécies de plantas, dentre elas destacam-se as briófitas, que possui abundância de
espécimes presentes neste bioma. As briófitas são plantas avasculares pequenas, que
geralmente estão associadas a locais úmidos, e estão divididas em três linhagens distintas:
Marchantiophyta (hepáticas); Anthocerotophyta (antóceros); e Bryophyta (musgos).
Muitas plantas apresentam compostos químicos que possuem atividade antioxidante e
estes são utilizados a fim de inibir a oxidação causada por radicais livres, que são
derivadas da redução do oxigênio em diversas reações. O potencial antioxidante de
algumas espécies, consideradas medicinais ou terapêuticas, têm sido alvo de diversas
pesquisas, a fim de serem descobertos produtos naturais que possam substituir compostos
sintéticos usados atualmente. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo
quantificar o teor de fenóis totais, flavonoides totais e atividade antioxidante em extratos
de espécies de hepáticas ocorrentes no Parque Municipal do Goiabal, Ituiutaba, Minas
Gerais, onde o bioma do cerrado predomina. Para isso, foram realizadas coletas em
fragmentos de Cerrado desta região e as plantas eleitas foram devidamente identificadas
e classificadas. Após identificação, foi determinado os teores de compostos fenólicos
totais, flavonoides totais e atividade antioxidante. Foram identificadas e testadas duas
espécies de hepáticas, sendo elas as espécies Frullania gibbosa (Nees) e Plagiochila
corrugata (Ness) & Mont, onde ambas apresentaram potencial antioxidante relevantes,
em destaque a Plagiochila corrugata (Ness) & Mont.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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P-PORT INDEX: PROPOSTA DE UMA MEDIDA BASEADA EM
PRINCÍPIOS LINGUÍSTICOS PARA ANÁLISE DA FACILIDADE DE
LEITURA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
AUTORES: SILVEIRA, Carolina Coelho da – carolinasilveira004@gmail.com
MALAQUIAS,
Fernanda
Francielle
de
Oliveira
fernandafrancielle@gmail.com

–

RESUMO: Tendo em vista a necessidade de uma comunicação clara e compreensível
com os investidores, a U.S. Securities and Exchange Commission tem incentivado a
escrita de relatórios em uma forma simplificada do inglês, conhecida como Plain
English. Essa demanda tem reflexo no cenário brasileiro, pois relatórios escritos em
português também precisam ser de fácil compreensão. Percebe-se, dessa forma, a
necessidade de se investigar aspectos relacionados à língua portuguesa que podem
interferir na legibilidade dos relatórios publicados pelas empresas brasileiras. Nesse
contexto, esse artigo tem como objetivo principal propor uma medida baseada em
aspectos linguísticos para avaliar o nível de facilidade de leitura de relatórios escritos
em português. Considerando a medida proposta, foi avaliado o nível de legibilidade dos
Relatórios da Administração publicados pelas empresas listadas no Índice Brasil 50
(IBrX-50). Os principais resultados evidenciam a presença e a frequência de ocorrência
de aspectos linguísticos que podem prejudicar a compreensão dos relatórios pelos
usuários externos da informação contábil. Ademais, observou-se que relatórios maiores
apresentaram maior score médio de dificuldade de leitura. Como principal contribuição
do estudo, destaca-se a proposta de uma nova medida para a mensuração da legibilidade
de relatórios, denominada P-PORT Index.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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OBJETOS DE DESENHAR
AUTORES: GUIMARÃES, Cláudia Silva – claudiadesignarte@gmail.com
BRANDÃO, Ronaldo Macedo – ronaldomacedobr@gmail.com
RESUMO: Este projeto de iniciação científica propôs pesquisar dispositivos que
auxiliavam artistas ao longo da história da arte em seus processos de realização de
desenhos de observação. Houve a intenção de recriar alguns destes objetos, a partir de
levantamentos de informações de livros e gravuras de períodos diversos da história da
arte, com materiais contemporâneos e acrescidos de elementos que os tornem eficientes
para a utilização em sala de aula e no espaço externo, bem como o desenvolvimento de
dispositivos novos. Juntamente com os dispositivos desenvolvidos, uma série de
experimentos da prática de desenho foram sendo criados pela pesquisadora no sentido de
fazer um conjunto de desenhos que compuseram uma exposição de arte, apresentada em
novembro de 2018 na Galeria Laboratório do Curso de Artes Visuais. Os desenhos foram
realizados em acetato, onde o que se vê através deste é reproduzido em caneta permanente
na superfície transparente. A primeira série foi realizada a partir de janelas de edifícios
localizados no campus Santa Mônica da UFU onde o acetato foi fixado no vidro para que
marcações da vista fossem feitas, posteriormente, o desenho foi finalizado com a ajuda
de fotos desta mesma vista. A segunda e a terceira série se caracteriza por desenhos feitos
em locais abertos, onde o acetato é fixado em uma placa de vidro e os motivos dos
desenhos são, respectivamente, zoons da natureza presentes na cidade e paisagens rurais.
Estas três séries dão origem à outra onde projetamos tais desenhos com o auxílio de um
retroprojetor e um novo desenho se desenvolve a partir deste, desenvolvendo assim uma
proposta de instalação associado ao desenho.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDO POR COLHEDORA AUTOPROPELIDA DE
CAFÉ EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TRABALHO
AUTORES: CARNEIRO, Daniela Cristina dos Santos – danielacristinacarneiro@gmail.com
RINALDI, Paula Cristina Natalino – paularinaldi@ufu.br

RESUMO: A tecnologia e a ergonomia presentes nas máquinas de colheita do café têm
melhorado as condições de trabalho do operador, diminuindo o esforço manual e assim
aumentando a produtividade da lavoura. Porém, mesmo com o avanço tecnológico, os
trabalhadores devem manusear de forma correta as máquinas para que minimizem os
riscos de acidentes. Diante do exposto, objetivou-se quantificar os níveis de ruído emitido
por uma colhedora autopropelida de café em diferentes velocidades de trabalho e rotações
do cilindro derriçador. O experimento foi realizado em uma propriedade da Microrregião
de Monte Carmelo, Minas Gerais. Para a medição dos níveis de ruído utilizou-se um
medidor de pressão sonora, decibelímetro portátil. Os dados foram coletados em duas
situações, em relação ao ponto de referência do assento e em torno do operador no posto
de operação. Durante a medição, em relação ao ponto de referência do assento, o operador
manteve-se na sua posição de trabalho e a colhedora autopropelida deslocou-se nas
velocidades de 1500, 1.700, 1.900, 2.100 e 2.200 m h -1, com rotações do cilindro
derriçador de 800, 900 e 1000 rpm. Para obter o ruído em torno do operador no posto de
operação da colhedora, a partir da distância zero até uma distância de 20 centímetros,
mediu-se o nível de ruído na posição lateral esquerda, direita, frontal e traseira em todas
as velocidades e rotações estabelecidas anteriormente. Foram observados maiores ruídos
na posição esquerda e quanto maior a velocidade de trabalho maior o ruído encontrado.
Na rotação de 800 rpm, com o incremento da velocidade aumentou-se o ruído, já nas
rotações de 900 e 1.000 rpm, a velocidade não interferiu no nível de ruído. Através desses
resultados, vê-se que é necessário o uso de protetores auriculares, pois se excedeu a
quantidade permitida pelo tanto de horas trabalhada, podendo assim, causar sérios
problemas a saúde do operador.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).

39

PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM ITUIUTABA/MG:
ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DA CIDADE E DA MORFOLOGIA
URBANA
AUTORES: LEITE, David Luiz Pereira – davidluizleite94@gmail.com
MIYAZAKI, Vitor Koiti. – vitorkoiti@gmail.com
RESUMO: Frente ao processo de intensificação do processo de urbanização ao longo
das últimas décadas, muitas cidades têm passado por modificações importantes no âmbito
da estruturação urbana, com impactos diretos na configuração de suas morfologias. Nesse
contexto, cidades de diferentes portes demográficos, tanto as grandes metrópoles quanto
os centros urbanos de menor porte vêm sofrendo transformações em suas configurações
espaciais. Partindo deste cenário, a pesquisa objetivou analisar as modificações na
morfologia urbana de Ituiutaba-MG a partir da reestruturação urbana (no âmbito regional)
e da cidade (na escala intra-urbana), no âmbito da produção do espaço urbano. Para tanto,
foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre os temas atinentes à morfologia urbana,
reestruturação urbana e produção do espaço urbano, além de levantamento de dados
censitários, trabalhos de campo e utilização de imagens de satélite. A partir dos
levantamentos realizados na pesquisa, o projeto procurou sintetizar os resultados obtidos
por meio da modelização gráfica, aliando a cartografia a formas de representação espacial
que auxiliaram na visualização e análise dos fenômenos. Foram elaborados 12 mapas, os
quais foram transformados em modelos, utilizando o método coremático. A unificação
dos modelos gerados a partir dos mapas foram, posteriormente, unificados, resultando no
modelo final que representa a estruturação e morfologia urbana da cidade de ItuiutabaMG.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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VALORES DE REFERÊNCIA DE METABÓLITOS SANGUÍNEOS PARA
OVINOS EM TODAS AS CATEGORIAS
AUTORES: SILVA, Débora Adriana de Paula – debora.aps@hotmail.com
MACEDO JUNIOR, Gilberto de Lima. – gilbertomacedojr@gmail.com
RESUMO: A composição bioquímica do plasma sanguíneo reflete a situação metabólica
dos animais, auxiliando em diagnósticos clínicos e também na avaliação da resposta a
desafios nutricionais. Há na literatura valores de referência para diversos metabólitos,
contudo, são em sua maioria dados internacionais não condizentes com o Brasil, e poucos
abordam o perfil metabólico de ovinos. Diante disso, o trabalho teve como objetivo
definir intervalos de referência para os valores de metabólicos energéticos, proteicos,
minerais e enzimáticos para ovinos de todas as categorias. Os dados utilizados foram
oriundos de vários experimentos realizados entre 2006 e 2018, em diversas instituições
de ensino superior e pesquisa com ovinos criados em diferentes sistemas de manejo,
sendo todos saudáveis. As análises laboratoriais foram realizadas nos aparelhos Bioplus
2000 e PKL-125 (MHLab). Os valores de LDL e VLDL foram obtidos por cálculos a
partir dos valores de colesterol total, HDL-colesterol e triglicerídeos. Para a estimativa e
determinação dos valores de referência, foi utilizado programa RefVal 4.11. Os valores
outliers foram removidos, utilizando o teste de Dixon, e os percentis, assim como seus
intervalos de confiança, estimados pelo método de boostrap não paramétrico, quando os
dados não apresentaram distribuição normal. O intervalo de confiança definido foi de
95%. Os intervalos de referencia obtidos para o perfil energético foram: Glicose 30 – 94
mg/dL; colesterol 14 – 126 mg/dL; triglicerídeos 5 – 71 mg/dL; Frutosamina 119 – 451
μmol/L; HDL 10 – 76,7 mg/dL; LDL 1,2 – 87 mg/dL ; VLDL 1 – 16,4 mg/dL. Para o
perfil proteico encontrou-se os seguintes intervalos: proteínas totais 3,1 – 10,7 g/dL; ácido
úrico 0 – 1,7 mg/dL; ureia 10 – 92 mg/dL; albumina 1,1 – 5,2 g/dL; creatinina 0,4 – 1,7
mg/dL. Para o perfil enzimático definiu-se: aspartato aminotransferase (AST) 41 – 298
U/L; gama glutamil transferase (GGT) 25 – 146 U/L; creatina quinase (CK) 73 – 536
U/L; fosfatase alcalina (ALP) 49 – 826,9 U/L. Por fim, para o perfil mineral definiu-se os
intervalos: cálcio 4,7 – 14,1 mg/dL; fósforo 3,8 – 16,3 mg/dL; magnésio 1,1 – 4,6 mg/dL.
Conclui-se que os intervalos definidos apresentam diferenças em relação aos
internacionais, sendo mais abrangentes e se adequando melhor aos dados obtidos de
animais criados no Brasil.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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APLICATIVOS DE CARONA: IMPLICAÇÕES NA ESFERA DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TRANSPORTADORES*
AUTORES: PAULA, Eder Lima de. – eder-lima@ufu.br
COÊLHO, Luciana Zacharias Gomes Ferreira – lucianazacharias.ufu@gmail.com

RESUMO: Inserida entre as transformações sociais observadas na conjuntura do
hodierno, a economia compartilhada assume um espaço cada vez maior. As implicações
são amplas e variadas; na esfera jurídica, em relação aos casos que envolvem os
aplicativos de carona, questiona-se a aplicabilidade das previsões legais que regulam o
contrato de transporte e a amplitude da responsabilidade civil daquele que transporta. Por
intermédio de uma análise da legislação, da doutrina e do entendimento jurisprudencial,
gradualmente aflora uma melhor e profunda compreensão do tema. Tais incursões
permitem concluir que, se auferida alguma vantagem (direta ou indireta) — divisão de
gastos com o combustível, e. g. —, aplicam-se os dispositivos que regulam o contrato de
transporte; logo, a responsabilidade daquele que concede a carona é contratual e objetiva.
Inversamente, quando se trata de transporte desinteressado, de simples cortesia, o
entendimento da jurisprudência é que o transportador responde civilmente apenas se
incorrer em culpa grave ou dolo. Na seara doutrinária, os autores divergem em relação a
situar a responsabilidade civil advinda do transporte desinteressado no campo contratual
ou extracontratual, prevalecendo, contemporaneamente, o entendimento que defende a
tese extracontratual. O posicionamento defendido neste trabalho é que a natureza jurídica
da responsabilidade civil do transporte desinteressado depende do caso concreto. Podem
ocorrer situações em que as partes envolvidas possuem a intenção de vincular-se,
configurando hipótese de responsabilidade contratual, bem como cogita-se de
circunstâncias em que não há tal intenção, emergindo aí a responsabilidade
extracontratual.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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APLICAÇÃO DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE MECÂNICA
QUÂNTICA EM COMPUTAÇÃO QUÂNTICA
AUTORES: LINO DE PAULA, Eduardo Guimarães – eduardo.guima.dudu@gmail.com
DE LA TORRE, Liliana Sanz. – liliana.sanz@gmail.com
RESUMO: O mundo se aproxima cada vez mais do limite físico da computação clássica,
onde a velocidade de nossa tecnologia estagnará. A computação quântica torna-se então
uma de nossas altenativas, utilizando fenômenos da Mecânica Quântica em seu
funcionamento e sendo mais veloz que seus concorrentes clássicos em várias
operações.Entre elas, a fatoração de números primos, aplicação na área de segurança e
responsável por parte dos holofotes que a área tem ganhado. Nesse trabalho analisamos a
Esfera de Bloch, uma representação geométrica que é utilizada para analisar a dinâmica
de qubits e retirar informações de seus sistemas. A figura também permite obter meios de
interpretar as alterações causadas pelas portas lógicas, que são operações que atuam sobre
os qubits e componentes dos algorítmos dessa nova forma de computação. O estudo
desenvolvido no projeto permitiu a criação de alguns códigos que analisam a dinâmica de
um sistema de dois níveis, tendo um importante significado pedagógico para o aluno que
está entrando em contato com a área pela primeira vez, dando uma base sólida e
fornecendo as ferramentas necessárias para a aplicação desse conteúdo em sistemas
físicos.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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PESQUISA MOLECULAR DE BORRELIA SPP. EM CARRAPATOS
AUTORES: SANTOS, Elen Cristina – elencristina45@gmail.com
YOKOSAWA, Jonny – jonny.yokosawa@ufu.br
RESUMO: Borrelioses são doenças infecciosas causadas por bactérias do gênero
Borrelia que são transmitidas aos animais e humanos por inoculação pela picada de
carrapatos. No Brasil, a doença ficou conhecida como Síndrome de Baggio-Yoshinari ou
doença de Lyme-símile, devido a algumas diferenças encontradas nas manifestações
clínicas com relação à doença de Lyme, de ocorrência na América do Norte. Apesar dos
relatos de casos da doença detectados em humanos e animais por testes sorológicos no
país, ainda não há registros de identificação dos vetores transmissores do patógeno.
Devido à ausência de estudos que confirmem o vetor da doença, bem como o genótipo de
seu agente causador, fazem-se necessários mais estudos na tentativa de identificar as
espécies dos potenciais vetor de transmissão do patógeno bem como maior conhecimento
da distribuição endêmica da borreliose no Brasil e seu perfil genotípico da Borrelia.
Assim, o principal objetivo do presente estudo foi realizar a pesquisa molecular da
presença de Borrelia spp. em carrapatos coletados no período de março de 2012 a
setembro de 2015 no município de Araguapaz, GO. Amostras de DNA desses carrapatos
foram obtidas e testadas por meio de PCR, realizada em dois rounds, para pesquisa de
Borrelia spp. e os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose.
Das amostras de DNA nenhuma apresentou amplificação de tamanho esperado nos
produtos da segunda PCR. No entanto, 12 apresentaram amplificação de tamanho
próximo ao esperado após a primeira PCR, porém com pouco produto de PCR além da
observação de arraste. Combinações diferentes de primers foram testadas na segunda
PCR (seminested-PCR) com essas amostras, mas amplificação de tamanho diferente do
esperado foi observado em somente uma amostra, sugerindo tratar-se de amplificação
inespecífica. Outras condições serão testadas para melhor a qualidade da PCR e
possibilitar o sequenciamento nucleotídeo dos produtos amplificados, possibilitando a
identificação da espécie da Borrelia. A ausência de resultados positivos nesse trabalho,
pode indicar prevalência baixa de epiroquetas ou a ausência das mesmas nas populações
de carrapatos testados. No Brasil, há também poucos relatos da doença, o que demonstra,
também, baixa presença das bactérias e/ou baixa taxa de infeção.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA DAS PARTES AÉREAS E AVALIAÇÃO
DAS ATIVIDADES BIOLÓGICAS PSIDIUM MYRTOIDES O. BERG
AUTORES: REIS, É. K. dos; – ericareis725@gmail.com
AQUINO, F. J. T. de – franciscojose.torresdeaquino@gmail.com
RESUMO: O Psidium myrtoides O. Berg, conhecido popularmente como araçá ou araçároxo é uma planta predominantemente do cerrado brasileiro, mas é compreendida em três
domínios fitogeográficos dentro do Brasil: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Seu nome
científico possui alguns sinônimos como Psidium myrsinoides, Guajava myrsinoides,
Guajava myrtoides, Myrtus corynantha, Psidium turbinatum, Psidium corynanthum e
Corynemyrtus corynantha. A necessidade de se estudar essa planta se dá pelo fato de
outras espécies do mesmo gênero possuírem atividades biológicas e químicas. Assim, o
objetivo desse trabalho foi realizar a análise antioxidante dos extratos e partições das
folhas da Psidium myrtoides. Para essa determinação realizou-se a prospecção
fitoquímica afim de avaliar as classes de compostos presentes das amostras detectandose a presença de compostos fenólicos gerais, flavonoides, terpenos, esteroides e açúcares,
quantificou os teores dos compostos fenólicos e duas de suas subclasses, os flavonoides
e taninos condensados por métodos específicos espectrofotométricos. A quantificação da
atividade antioxidante das amostras foi realizada por três métodos diferentes: métodos
de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrihidrazila (DPPH), método de Capacidade de
Absorbância de Radical Oxigênio (CARO) e também pelo Poder Antioxidante Redutor
Férrico (PARF). A partição com maior capacidade antioxidante foi a partição acetato de
etila como concentração equivalente no método DPPH de 3,45 ± 0,48 μg mL-1 e 916,13
μmol equivalente de trollox g-1. Também foi realizado a análise antibacteriana contra
microrganismos bucais e aguardando resultados.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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CONCRETOS COM AR INCORPORADO: ANÁLISE E ESTUDO DA
INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE CAL
AUTORES: OLIVEIRA, Felipe Santos – felipe200596@hotmail.com
PERUZZI, Antonio de Paulo – aperuzzi75@gmail.com
RESUMO:O sistema parede de concreto é bastante utilizado devido à grande
produtividade gerada à obra e ao bom custo benefício. Nesse viés, o uso de concreto com
ar incorporado torna-se interessante, pois gera um sistema mais leve e com melhor
isolamento térmico e acústico. Contudo, afeta a durabilidade e resistência. Em vista disso,
este projeto propôs analisar e estudar a influência da adição de cal ao concreto com ar
incorporado, já que ao se adicionar a cal hidratada ao concreto (sem alterar a relação
água:cimento ou a proporção aglomerante:agregado) é possível dotar a mistura de uma
“reserva alcalina” que irá induzir um processo de carbonatação mais intenso, com uma
maior quantidade de CaCO3, colmatando os poros mais externos e reduzindo a
difusibilidade dos fluidos, aumentando, assim, sua vida útil. Para este estudo, foram
moldados corpos cilíndricos de 5 x 10cm para análise de carbonatação e de massa
específica , e também de 10 x 20cm para análise de compressão axial, a partir do traço de
concreto sem incorporador de ar(Referência), composto por brita 0, areia, cimento CPV
ARI, aditivo superplastificante (SP), 1:2:2:0,58 (cimento, areia, brita, água/cimento) e o
teor de aditivo Iar em 0,5%. A incorporação de cal foi em proporções de 1%, 2% e 3%
sobre a massa do aglomerante, atuando como agregado. Através deste trabalho foi
possível desenvolver e testar novos parâmetros para a metodologia do ensaio de
carbonatação acelerada, efetivos para o controle da umidade relativa dentro da câmara e
para a obtenção de dados mais coesos sobre a carbonatação das amostras. Porém, os
resultados acerca da eficiência da adição de cal hidratada à formulação do concreto se
mostraram inconclusivos, podendo estar relacionados a umidade relativa dentro da
câmara, à ausência de um sensor para a medida da concentração de CO2, ou ao tempo de
exposição adotado.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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O PAPEL DA TAXA DE CÂMBIO NO AJUSTE DAS CONTAS EXTERNAS
BRASILEIRAS
AUTORES: MOTTA, Flávia Castro – flaviacastromotta@gmail.com
VIEIRA, Flávio Vilela – flaviovieira@ufu.br
RESUMO: Com a eclosão da crise de 2009, a atenção voltou-se para o papel desses
desequilíbrios nas instabilidades financeiras e como o reequilíbrio poderia ser alcançado
em um cenário pós-crise. De certa forma, para responder a essas questões, é necessário,
a princípio, compreender melhor o que explica o surgimento e a persistência de grandes
desequilíbrios na conta Transações Correntes, e como esses se relacionam com outros
elementos macroeconômicos, tais como o câmbio. Com esse propósito, o trabalho
procurou identificar os termos em que a taxa de câmbio real efetiva (nível, volatilidade e
desalinhamento) influencia os ajustes das contas externas brasileiras para o período entre
2000 e 2018. A metodologia adotada pelo estudo consistiu-se na realização de dois
métodos: o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e o Método dos
Momentos Generalizados (GMM), os quais utilizaram-se cada qual da estimação de 2
modelos, sendo escolhidas para teste as variáveis: Saldo das Transações Correntes, Taxa
de Câmbio Real Efetiva, Volatilidade Cambial, Desalinhamento Cambial, Grau de
Abertura da Economia, Desenvolvimento Financeiro, Termos de Troca e Taxa de
Poupança. A partir dos resultados encontrados, verificou-se que as variáveis Volatilidade
e Desalinhamento cambial não apresentaram significância estatística para nenhum dos
modelos estimados dentro do período de escopo do trabalho, sendo que as outras variáveis
apresentaram significância em pelo menos uma das estimações. Dentre as conclusões,
entende-se que o modelo precisaria abranger um maior número de períodos a fim de
captar melhor as interferências que a própria volatilidade cambial desencadeia sobre o
Saldo de Transações Correntes, principalmente nas décadas de grandes instabilidades
econômicas tais quais foram as décadas de 80 e 90.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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MÍDIA, DISCURSO E MEMÓRIA: A IMPRENSA DE UBERLÂNDIA NO
PERÍODO DA DITADURA MILITAR
AUTORES: MARRA, Gabriel Caixeta – caixetagm@gmail.com
DE SÁ, Israel – israeldesa@ufu.br
RESUMO: A mídia, de modo geral, exerce um papel importante na sociedade, seja pela
transmissão de notícias e informações cotidianas seja pela busca de representações da
realidade e, mais profundamente, de construção da história e produção de memórias
sociais. Durante o período de ditadura militar no Brasil (1964-1985), mais
especificamente, a imprensa por vezes atuou como porta-voz do regime ou, inversamente,
como agente na resistência. Considerando esses aspectos, levantamos e analisamos os
jornais impressos que circularam na cidade de Uberlândia naquele momento com o
objetivo principal de compreender seu papel na construção da história (ou de histórias)
da resistência à ditadura realizada pelos movimentos estudantil. Fundamentados no
campo teórico da Análise do Discurso de linha francesa, ancorada nos trabalhos de Michel
Pêcheux e seu grupo, em diálogo com a perspectiva arqueogenealógica de Michel
Foucault e com a Nova Histórica, visamos especificamente: a) analisar a produção
midiática sobre o movimento estudantil de Uberlândia durante diferentes momentos da
ditadura militar; b) compreender a articulação entre história, memória, sujeito e poder,
considerando a relação entre os discursos político e midiático; c) entender o
funcionamento de discursos políticos e midiáticos em um período da História do Brasil
marcado pela tomada do poder pelos militares e da repressão ditatorial, observando a
especificidade de Uberlândia e sua relação com a classe estudantil; d) observar a
participação da mídia no processo de construção da história e na produção de memórias.
Para que isto fosse possível, a partir de um corpus de pesquisa composto por exemplares
do Jornal do Correio, selecionamos textos que tratavam do confronto ideológico e
centravam-se na resistência do movimento estudantil ao governo ditatorial, descrevendo
os mecanismos discursivos e analisando seu funcionamento na produção de sentidos de
resistência ou oficiais/legalistas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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GRAMÁTICA DAS REPRESENTAÇÕES: A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA
EM TUDO BEM (ARNALDO JABOR, 1978)
AUTORES: FERNANDES, Gabriel Marques – gabrielmf027@gmail.com
RAMOS, Alcides Freire – alcides.f.ramos@gmail.com
RESUMO: Após o êxtase do effet-de-réel provocado pelo filme, o espectador,
desprendido da arquitetura das suturas, depara-se com o estado de representações da
narrativa a sua frente. Continuando e aprofundando os debates feitos na iniciação
científica denominada “O silêncio da Nova Classe Média Brasileira em Tudo Bem
(1978)” – Edital Nº 02/2017 (CNPq) -, que buscou identificar e analisar as relações
políticas e alegóricas das representações de Classe Média no filme Tudo Bem (Arnaldo
Jabor, 1978); nesta pesquisa, teve-se como objetivo central compreender e criticar a
construção dessas representações, não apenas em seu discurso visível/não-visível, mas,
principalmente, em sua gramática; ressaltando que: Jabor, como um sujeito da Classe
Média carioca, transfigurador e representante de seu universo, “[...] procurava mostrar o
absurdo da realidade à sua volta [...]” (OLIVEIRA; PEREIRA, 1978, p. 7), tornando-se,
até mesmo antes de sua carreira como jornalista, o “[...] repórter e a prova do crime[...]”
(JABOR, 2009, p. 8). Tendo em vista o intuito da pesquisa, sua metodologia foi dividida
em dois momentos: 1º) levantamento e análise crítica de possíveis ferramentas
hermenêuticas adequadas para interpretação fílmica, perpassando pela Semiótica, Teoria
do Cinema, Teoria da Literatura, História-Cinema e Filosofia Analítica; 2º) aplicação das
ferramentas selecionadas para crítica fílmica. Resulta-se desse embate entreatos:
problematizações acerca das distorções da narrativa, considerando-a tanto como uma
possível Metalinguagem da Classe Média quanto uma Sobrevivência de elementos sociais
interpretados pela Classe Média no longa-metragem.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ANÁLISE SOCIOESPACIAL E INSERÇÃO NO PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO DE CIDADES – NOVAS NO SUL DE GOIÁS – ESTUDO
DE CASO: CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA / GO (1958)
AUTORES: DA SILVA COSTA, Gabriela Cristina – gabryellacristinna@gmail.com
ALVES GUERRA, Maria Eliza – meliza.guerra@ufu.br
RESUMO: Esta pesquisa é sobre a cidade de Cachoeira Dourada de Goiás e suas “vilas
operadoras”, as quais estão localizadas na Região Sul do Estado de Goiás, e são banhadas
pelas águas do Rio Paranaíba e pelo Rio Meia Ponte, foram planejadas para dar suporte a
Usina Hidrelétrica Cachoeira Dourada construída pela CELG – Companhia Elétrica de
Goiás, assim como a homônima Cachoeira Dourada de Minas, em uma região com muitas
cachoeiras localizada na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás, no curso médio
do Rio Paranaíba. A construção da UHE provocou problemas ambientais e sociais como
deslocamento dos moradores do povoado Feijoada, que foi submerso para a construção
da represa/barragem da hidrelétrica. Os moradores foram deslocados para as duas cidades
homônimas em Goiás e Minas Gerais. Deste modo, foram feitas reflexões através de
levantamentos de cunho social, ambiental e socioespacial na cidade de Cachoeira
Dourada/GO de acordo com os seguintes pontos: Análises Urbanísticas Socioespaciais
(levantamentos fotográficos e iconográficos - mapas, fotos aéreas e fotos de satélites,
produção de mapas, revisões bibliográficas, pesquisa histórica e consulta à bibliografia
virtual) e inserção da “vila operadora” existente na cidade e respectiva cidade no processo
de urbanização regional.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS ÁREAS DAS
VIGILÂNCIAS ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ESF, UBERLÂNDIA,
MINAS GERAIS
AUTORES: SILVA, Gabrielly Cristiny Soares – gaby.crys24@hotmail.com
LIMONGI, Jean Ezequiel – jeanlimongi@gmail.com
RESUMO: No Brasil, os serviços de saúde pública são de responsabilidade do Sistema
Único de Saúde (SUS) criado para atender a diferentes graus de complexidade. Para que
as ações de saúde sejam efetivas, é necessário que exista uma aproximação dos diversos
setores de saúde, de modo que o trabalho interdisciplinar ocorra, garantindo a
integralidade do cuidado com a saúde. Esta pesquisa buscou avaliar o conhecimento que
médicos de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) de municípios do interior de
Minas Gerais possuem em relação às áreas da Vigilância em Saúde (VS). Metodologia:
Adotou-se a abordagem qualitativa com uso da técnica de grupo focal, em que as falas do
grupo foram gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas a partir do método de
análise de conteúdo. Resultados: Foi possível a identificação de três categorias temáticas:
(1) Compreensões sobre Vigilância em Saúde, sendo dividida em três subcategorias que
abordam o entendimento que os médicos da ESF têm sobre o termo VS; (2) Vigilâncias
Reconhecidas, que retrata as áreas da vigilância citadas pelos médicos; e (3) Relações dos
profissionais da AB com a VS, também dividida em subcategorias que tratam das
dificuldades em se estabelecer um vínculo entre as duas esferas de atuação. O estudo
mostrou que os médicos apresentaram um conhecimento insuficiente sobre a VS e suas
áreas, e demonstrou também o pouco envolvimento entre a EFS e a VS, evidenciando-se
a falta de comunicação e planejamento intersetorial entre AB e VS, o que compromete o
acesso integral à saúde do usuário no SUS. Conclusão: A Educação Permanente em
Saúde se mostra como uma alternativa de educação continuada para os profissionais de
saúde, permitindo a identificação de problemas no trabalho cotidiano e propondo a
integração de saberes e práticas interdisciplinares garantindo à população o cuidado
integral à saúde.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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DIFERENÇA DE SEXO NA DOR E SUA RELAÇÃO COM OS ASPECTOS
EMOCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO
AUTORES: CURI, Gina Olívia Brigido da Costa – ginabrigidocuri@gmail.com
DIONISIO, Valdeci Carlos – vcdionisio@gmail.com
RESUMO: A vulnerabilidade emocional torna as mulheres com osteoartrite de joelho
(OAJ) mais propensas a hiperalgesia quando comparadas aos homens, pois elas tendem
a responder à dor evidenciando emoções. O estudo teve como objetivo avaliar a sensação
dolorosa e os aspectos emocionais em indivíduos com OAJ, verificando a diferença entre
os sexos e a correlação entre as variáveis. Metodologia: 42 indivíduos (21 mulheres e 21
homens) com OAJ e idade ≥ 50 anos foram avaliados. Utilizou-se o limiar de dor por
pressão (LDP) para mensuração da dor e questionários para avaliar os aspectos
emocionais. O teste t de amostras independentes testou a hipótese de diferença entre sexos
no LDP e nos escores obtidos nos questionários, enquanto o teste de correlação de Pearson
verificou as correlações entre o LDP e os aspectos emocionais. Resultados: As mulheres
apresentaram menores níveis de LDP (5,82±1,82) e maiores escores nos questionários
(14,06±7,21), comparado aos homens, respectivamente (8,46±2,04) (10,76±6,33). Os
homens apresentaram correlações com o LDP (r = -0,18 a -0,76) enquanto as mulheres
apresentaram correlação com os questionários (r = 0,25 a 0,38). Conclusão: As mulheres
em condições de dor crônica característica da OAJ apresentam maior sensibilidade
dolorosa à pressão e fraca correlação com os aspectos emocionais.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL ENTRE OS PROFISSIONAIS DA
ESF
AUTORES: IVANCKO, Giovanna Mendonça – giovannamed@hotmail.com
LIMONGI, Jean Ezequiel – jeanlimongi@gmail.com
RESUMO: A integração entre os diversos setores de saúde pública é essencial para que
os usuários do Sistema Único de Saúde possam usufruir de um atendimento integral
conforme preconizado. Este estudo teve como objetivo analisar o nível de conhecimento
de profissionais médicos de equipes da Estratégia de Saúde da Família a respeito de
questões relacionadas as áreas da Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária.
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido com a técnica de grupo
focal envolvendo oito médicos que atuam na ESF de munícipios distintos do interior de
Minas Gerais. Foi utilizada uma situação-problema e perguntas norteadoras para
condução do grupo. Foram realizadas as transcrições das gravações de áudio,
categorização temática, e posteriormente o encurtamento, condensação e destilação de
cada unidade de significado. Resultados: Houve maior conhecimento sobre a Vigilância
Sanitária, porém atribuições de outras vigilâncias também foram a ela relacionadas. A
Vigilância Ambiental foi relacionada à fiscalização de animais e determinantes
ambientais e a Vigilância Sanitária à fiscalização de produtos. Também houve relação
destas vigilâncias aos determinantes sociais e com o tratamento de água e esgoto na
prevenção da transmissão de doenças. Conclusão: O maior conhecimento sobre a
Vigilância Sanitária neste estudo pode ser relacionado ao fato desta ser a área de
vigilância em saúde mais antiga no Brasil e que frequentemente tem suas ações
divulgadas na mídia. Por outro lado, as atribuições da Vigilância Ambiental são ainda
pouco difundidas, porém os participantes do estudo conseguiram estabelecer a relação
saúde-ambiente, característica desta vigilância. A interação entre a Atenção Básica e a
Vigilância em Saúde necessita de grande integração, para que os serviços prestados pelo
Sistema Único de Saúde demonstrem maior integralidade e resolutividade para seus
usuários.
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VOILÀ MON CŒUR DAS VIELAS AO CAIS
AUTORES: Gleison Guilherme dos Santos (Nome artístico – Guilherme Caeu) –
guilhermecaeu@gmail.com
Daniele Pimenta – PIMENTA, Daniele – dpimenta@ufu.br
RESUMO: Com esta pesquisa proponho uma reflexão sobre os resultados de uma
exploração criativa cênica desenvolvida pelos alunos da graduação em Teatro e Música,
da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, sob minha direção enquanto encenador
teatral, partindo de um espetáculo de estética híbrida e experimental, vislumbramos
utilizar a semiótica peirciana e o conceito de transcriação (tradução poética), de Haroldo
de Campos, como procedimento na criação em teatro. Uso como principal referência para
o contexto dramatúrgico, a personagem Geni da peça Ópera do Malandro, de Chico
Buarque. Em cena, quatro meretrizes compartilham suas angústias, desamores e os
prazeres de serem quem são; figuras marginais do morro carioca, seus corações são
colocados em exposição na avenida, em um autêntico festim carnavalesco, para que
qualquer um que ali esteja viva um pouco da multipluralidade cultural e social brasileira,
que compartilhe um pouco dos sentimentos de sujeitos que frequentemente encontram-se
escondidos e silenciados em áreas periféricas de nosso país.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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FORMAÇÃO DE REBARBAS NO MICROFRESAMENTO DA LIGA
TI6AL4V
AUTORES: ANDRADE, Guilherme Henrique Alves – guilherme.h.andrade@ufu.br
DA SILVA, Marcio Bacci – mbacci@ufu.br
RESUMO: O processo de microusinagem tem se apresentado como um importante
processo de fabricação de peças que possuem dimensões na ordem de micrometros. Nesta
situação, devido à redução da escala dos eventos, o mecanismo de formação do cavaco
se diferencia dos processos de macrousinagem, assim como a formação de rebarbas. No
caso da microusinagem, a rebarba pode ser ainda mais crítica pois assume dimensões
relativamente maiores quando comparadas com os parâmetros profundidade de corte e
avanço, dificultando um possível processo de rebarbação. Além disso, a profundidade de
corte na microusinagem pode ser menor do que a rugosidade da superfície a ser usinada,
assim o acabamento prévio pode ter efeito no processo. Considerando que os fenômenos
envolvidos ainda não são claramente explicados, o principal objetivo deste trabalho é
verificar a influência da rugosidade superficial inicial da peça na geometria das rebarbas
geradas pelo processo de microfresamento da liga Ti6Al4V. Este estudo se baseia no
microfresamento de microcanais com 40 μm de profundidade, ao longo de toda a face do
corpo de prova, com utilização de uma microfresa de metal duro com 400 μm de diâmetro.
Foram preparadas 5 amostras de Ti6Al4V com superfícies com diferentes acabamentos
superficiais: lixa 320, 400, 600, 1000 e polida.Os resultados mostram que a superfície
com a maior rugosidade (preparada com a lixa 320) e a superfície com a menor rugosidade
(amostra polida) tiveram os menores valores de altura média de rebarba com 4,72 μm e
4,92 μm, respectivamente. A diferença para as demais amostras é considerável em termos
comparativos. Os resultados sugerem que não existe correlação entre o acabamento da
superfície e a altura das rebarbas. No entanto, as rebarbas podem ser muita mais
prejudiciais para as peças com melhor acabamento superficial, já que os métodos de
rebarbação normalmente afetam também a superfície da peça.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DAS MULHERES NORDESTINAS
NA RENDA FAMILIAR APÓS CRISE DO SETOR CANAVIEIRO NA
REGIÃO DE ITUIUTABA (MG)
AUTORES: SANTOS, Guilherme Pereira dos – buffonn9@gmail.com
SANTOS, Joelma Cristina dos – Joelma.santos110@gmail.com
RESUMO: Este trabalho é fruto do projeto de iniciação científica, cujo título é “A
importância do trabalho das mulheres nordestinas na renda familiar após crise do setor
canavieiro na região de Ituiutaba (MG)”. O objetivo principal deste foi compreender a
realidade das mulheres nordestinas no município de Ituiutaba (MG), para isto, analisamos
itens como profissão, renda atual, escolaridade, composição familiar, e os possíveis
preconceitos sofridos por serem migrantes e mulheres, também analisamos as possíveis
mudanças na família após a migração e a mecanização do corte; constatar se ocorre
precarização do trabalho dentre o universo feminino analisado, verificar as principais
fontes desta renda obtidas por estas mulheres trabalhadoras migrantes e constatar as
principais profissões que estas mulheres exercem. Para se alcançar os objetivos propostos
foi utilizada uma metodologia qualitativa composta por levantamento bibliográfico
inerente ao tema e entrevistas semi-estruturadas com 56 trabalhadoras migrantes
nordestinas residentes no município de Ituiutaba (MG). Como resultado da pesquisa, foi
possível constatar que os setores que mais contratam as migrantes nordestinas são os
ligados a alimentação, limpeza e os serviços gerais. Além disso, foi possível averiguar
como parte dos ituiutabanos veem a população nordestina migrante e comprovar a
existência da xenofobia. Mesmo com todas as mazelas, as mulheres entrevistadas olham
para o município de Ituiutaba como uma oportunidade de uma vida melhor. Pode-se
concluir que as migrantes nordestinas residentes em Ituiutaba sofrem com a precarização
do trabalho, com o preconceito regional e com diversos outros problemas no seu dia-a-dia,
como por exemplo, o fato de algumas terem sido abandonadas pelos conjugues após se
tornarem as chefes de família, mas são mulheres “guerreiras” e fraternas que buscam por
uma melhor qualidade de vida e se empenham em conquistar os seus sonhos.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
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SIMULAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE UMA
MRV 8/6 E LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE SUAS CURVAS DE
INDUTÂNCIA
AUTORES: MACHADO, Gustavo de Oliveira – gustavo_oliveira_m97@hotmail.com
SILVEIRA, Augusto W. F. Veloso – augustofleury@ufu.br
RESUMO: A máquina a relutância variável (MRV) possui características únicas e
apresenta diversas vantagens em relação às outras máquinas elétricas utilizadas na
indústria, tais como elevado rendimento, baixa inércia, confiabilidade e alta
controlabilidade. Este trabalho se propõe a contribuir com o estudo e projeto de uma MRV
8/6, dando continuidade ao projeto que foi desenvolvido no ano anterior. Metodologia: o
projeto foi dividido em quatro etapas:
i) Levantamento bibliográfico e estudos sobre a manipulação do software Simulink
ii) Implementação digital do sistema de acionamento da MRV 8/6
iii) Desenvolvimento do estimador de conjugado da MRV 8/6
iv) Desenvolvimento de metodologias de ensaio para o levantamento
experimental das curvas de indutância da MRV 8/6
Resultados e conclusões: Com o sistema de acionamento desenvolvido no Simulink, foi
possível simular a MRV operando como motor com carga fixa em seu eixo e uma histerese
de corrente pré-definida. Através da simulação, foram obtidas as curvas de indutância,
fluxo magnético, corrente nas quatro fases e torque eletromagnético. O estimador de
conjugado desenvolvido através da Série de Fourier permitiu representar a indutância
considerando os efeitos da saturação magnética e assim prever o comportamento da curva
de conjugado do motor de forma precisa. Os três métodos experimentais desenvolvidos
para medição e aquisição dos dados necessários para realizar os levantamentos das curvas
de indutância da MRV (método de determinação da impedância com tensão CA, método
do tempo de subida de corrente CC de fase e o método do tempo de descida de corrente
CC de fase) se mostraram alternativas eficientes quando comparados com outros métodos
já pesquisados anteriormente.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
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CENTRO DE INOVAÇÃO AGROINDUSTRIAL E EMPRESARIAL DO
PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIAP): DESAFIOS E
POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AUTORES: SANTOS, H. A. S. – hanrielesantos@hotmail.com
SILVA, E. A. – edsonarlindosilva@gmail.com
RESUMO: A proposta de criação do Centro de Inovação Agroindustrial e Empresarial
do Pontal do Triângulo Mineiro (CIAP-UFU), fundamentado em propósitos de Incubação
de Empresas de Base Tecnológica, Empreendimentos Inovadores e Assessorias
Especializadas tem como norte geral instigar ações e intervenções no âmbito local e
regional com vistas ao desenvolvimento econômico, criação de novos empreendimentos,
suporte especializado a empreendimentos já existentes, promovendo a geração de
trabalho e renda. Em uma economia globalizada, o número de micro e pequenas empresas
vêm crescendo significativamente no Brasil nesta década. Na busca por ajuda, o
empresário opta pela incubação devido seu baixo custo. As incubadoras têm por objetivo
oferecer suporte para as empresas regionais nascentes, ofertando um ambiente de
criatividade, inovação e de coragem para o novo empreendedor. Nesse contexto as
transformações oriundas da abertura da Economia Brasileira no início da década de 1990
trouxeram consequências impactantes em várias dimensões da vida social. Dentre estas
dimensões encontram-se a valorização que tiveram as Incubadoras de Empresas de Bases
Tecnológicas (IEBTs) no processo de geração de riquezas, novos empreendimentos,
geração de trabalho e renda, combate ao desemprego, bem como na aceleração do
desenvolvimento econômico regional. Para Dornelas (2002), um dos principais
estudiosos de incubadoras no Brasil, as mesmas se consolidaram em tal período histórico
como catalisadoras de mudanças culturais importantes para o adensamento do sistema
nacional de inovação. Como objetivo geral, estamos realizando um minucioso
diagnóstico na Microrregião do Pontal do Triângulo Mineiro, sobre as potencialidades e
os desafios em se criar e/ou reestruturar Empresas Urbanas e Agroindustriais no contexto
regional. Encontra-se ainda a verificação, no contexto regional, de como se dá a
disseminação da cultura da inovação tecnológica e como esta cultura influencia o
aperfeiçoamento de práticas, processos e produtos que circulam e são produzidos no
âmbito da microrregional.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ANÁLISE FLORÍSTICO-ESTRUTURAL DE CERRADO RUPESTRE EM
AFLORAMENTO ARENÍTICO NO TRIÂNGULO MINEIRO
AUTORES: OLIVEIRA, Henrique Aguiar – henriqueaguia2010@hotmail.com
PINHEIRO, Marcelo Henrique Ongaro – mpinheiro@ufu.br
RESUMO: O cerrado, reconhecido como um dos hotspot mundiais de biodiversidade, é
considerado a savana mais biodiversa do mundo. O cerrado sensu stricto ocorre
predominantemente em Latossolos Profundos, mas também encontra-se em Neossolos
Litólicos, na presença de afloramento rochosos. A maioria dos estudos vegetacionais
foram desenvolvidos em áreas de cerrado típico, onde prevalecem solos profundos,
carecendo de informações sobre formações rupícolas. Embora seja de extrema
importância sua conservação, o bioma Cerrado perdeu 46% de sua vegetação, inclusive
no Triângulo Mineiro (TM). A região do TM perdeu grande parte de suas formações
savânicas, mantendo atualmente raros fragmentos maiores que 100 hectares. Nosso
trabalho teve por objetivo caracterizar um cerrado rupestre em Ituiutaba (MG), quanto à
sua composição e estrutura vegetacionais, para o detalhamento do conhecimento das
formações savânicas no TM, região considerada prioritária para a conservação do Bioma
Cerrado. Foram amostradas, após sorteio, 20 parcelas de 10 x 10 m (100 m2) em área de
topo. Todos os indivíduos arbustivo-arbóreos com diâmetro ≥ 3 cm a 0,3 m a altura do
solo foram incluídos na amostragem. Calculou-se os descritores fitossociológicos
relativos (densidade, frequência e dominância), além do Índice de Valor de Importância
(IVI), Índice de Valor de Cobertura (IVC), Índices de Diversidade de Shannon (H’) e de
Simpson (D) pelo programa FITOPAC 2. Foram amostrados 828 indivíduos, pertencentes
a 55 espécies e 26 famílias. Os valore dos índices de diversidade de Shannon e de Simpson
foram iguais, respectivamente, a 3,159 e 0,063. As espécies Davilla rugosa, Ouratea
hexasperma, Qualea parviflora, Neea theifera e Guapira areolata apresentaram os
maiores IVI e IVC.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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SISTEMA DE INJEÇÃO DE POTÊNCIA ATIVA NA REDE ELÉTRICA
ATRAVÉS DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA
AUTORES: BARBOSA, Henrique Andrade – henriqueab95@gmail.com
LIMA, Gustavo Brito – gustavo.brito.28@gmail.com
RESUMO: A energia elétrica proporciona produtividade, comodidade e bem-estar das
pessoas. Por outro lado, o aumento na utilização da energia elétrica em alguns aspectos
faz com que as pessoas sejam sedentárias por causa do conforto, promovendo problemas
de saúde. Nesse contexto, o projeto possui o intuito aliar a necessidade de utilizar fontes
renováveis para a geração de energia elétrica com o problema de sedentarismo. Assim,
será construído um sistema de geração de energia através de uma bicicleta ergométrica.
Para isso, será utilizado uma bicicleta estacionária conectada em um gerador CC,
responsável por retirar a energia do usuário no exercício realizado, transformando energia
mecânica em elétrica. Um conversor CC cascateado com o gerador elevará a tensão em
torno de 100V, adequado para alimentação de um inversor CC-CA, que faz a interface
entre o sistema descrito e a rede elétrica. Será utilizado um microcontrolador para que
possa monitorar os parâmetros da bicicleta além de realizar o controle dos conversores e
da planta. Foi confeccionado o conversor CC-CC Boost quadrático em função do seu alto
ganho de tensão, fazendo com que não seja necessária uma razão cíclica alta, além de
promover um uma eficiência maior do que os outros conversores pela taxa de trabalho
dos componentes. Foi criado um sistema de controle do conversor proporcionando o
controle de corrente elétrica, que está atrelada à potência e ao esforço exigido pelo
usuário. O sistema funcionou como o esperado tendo resultados satisfatórios. O conversor
consegue extrair a potência do conjunto bicicleta e gerador CC de acordo com o valor
ajustado no micro controlador. Assim é possível ao usuário determinar a potência que
estará sendo imposta pela bicicleta e estimar o montante de energia elétrica gerada através
do exercício e injetada na rede.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).

60

INFLUÊNCIA DO MANEJO E PREPARO DO SOLO EM
CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DA SOJA
AUTORES: PRADO RODRIGUES, Isabella Maria – isabella.rodriguues1998@outlook.com
FALQUETO JORGE, Ricardo – falqueto@ufu.br

RESUMO: Os sistemas de manejo e preparo do solo tem como principal função,
contribuir com a melhoria e a sustentabilidade agrícola dos mesmos, pois, com esses
sistemas, sabemos identificar qual o melhor sistema para cada cultura específica. Possuir
um conhecimento mais abrangente sobre os sistemas faz com que facilite lidar com tal
situação quando surge algum problema. Sendo assim, o plantio direto favorece
diretamente a produção das culturas, pois possui maior taxa de infiltração e
armazenamento de água, o que é importante, pois a maioria das culturas absorvem os
nutrientes a partir da água do solo, e com esse sistema, a planta consegue absorver os
nutrientes necessários com mais facilidade. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi
realizado no Campus Araras, da Universidade Federal de Uberlândia, em Monte Carmelo,
MG, a 18º43’31’’ S de Latitude e 47º31’21’’ W de Longitude, com altitude média de 908
m e predominância do tipo climático Cwa, clima quente, inverno seco, temperatura média
acima de 22 ºC no mês mais quente e abaixo de 18 ºC no mês mais frio, além de menos
de 30 mm de chuva no mês mais seco. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Não houve
interação entre os sistemas de manejo e as plantas de cobertura do solo em relação aos
parâmetros agronômicos da cultura da soja. Para a altura de inserção da primeira vagem,
apenas no sistema de preparo convencional houve diferença entre as plantas de cobertura,
sendo que os tratamentos sob milheto e nabo forrageiro foram os que apresentaram menor
altura de inserção da primeira vagem em comparação às demais plantas de cobertura. A
produtividade também foi influenciada pelas plantas de cobertura no sistema de preparo
convencional, tendo os tratamentos com cultivo de crotalária, feijão guandu e o nabo
forrageiro apresentado as maiores produções. O solo cultivado com nabo forrageiro e
crotalária apresentaram os menores valores de resistência mecânica do solo à penetração,
e, além desses também o solo sob cultivo de feijão guandú foram os que apresentaram
maior produção de soja, no cultivo convencional.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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SOLARIS: UM OCEANO DIONISÍACO?
AUTORES: SOUSA, Jeane Fontinele Ribeiro – jeane_1993@hotmail.com
PROCHNO, Caio Cesar Souza Camargo – caioprochno@terra.com.br
RESUMO: O romance Solaris de Stanislaw Lem e a transcriação fílmica de Andrei
Tarkovsky trazem em seu enredo uma estação orbital em volta de Solaris, um oceano vivo
e certamente muito inteligente, que cobre a superfície do planeta e é estudado pelo
psicólogo Kevin juntamente com outros três respeitados cientistas. Observa-se que o
oceano possui uma misteriosa força atuante, capaz de materializar as memórias mais
obscuras e reprimidas desses tripulantes em sua estação orbital. Sendo muitas as hipóteses
acerca de Solaris e de quais eram suas influências naqueles que dele se aproximavam, os
leitores de Lem e os telespectadores de Tarkovsky, acompanhavam os tripulantes da
estação solarística que se deparavam com suas fantasias reprimidas e que eram
corporificadas, criadas pelo misterioso oceano. Metodologia: Desta forma, a presente
pesquisa buscou o diálogo a partir de Solaris, esse oceano vivo e dono de uma potente
força criadora, com à luz da filosofia dionisíaca, inventada no último período da obra de
Nietzsche, sendo um sim incondicional a vida, ao espetáculo da embriaguez, uma
exaltação da vontade de viver. Resultados: Pela descrição de Lem, as tentativas humanas
de se comunicar à Solaris geraram apenas dúvidas, uma vez que o oceano permanecia em
suas criações de neutrinos, sejam casas, prédios e bebê gigante, que logo desapareciam.
Ou seja, corporificava fantasias, que repetidamente ressurgiam dentro da nave.
Tarkovsky, com sua transcrição, traz em seu final a reprodução de todo o ambiente
familiar do protagonista, dando-lhe a oportunidade de um recomeço. Conclusão: Se nós
olharmos a partir de uma perspectiva nietzschiana a ação criadora de Solaris evidencia
um criar por criar, uma criação gratuita, um verdadeiro delírio racional do deus, que
deseja não mais se abismar pelo informe, mas dar-lhe forma, tal como fez com o
protagonista Kevin, quando a ele foi presenteado um novo começo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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AVALIAÇÃO DA COMPLETUDE ASSOCIADA ÀS FEIÇÕES “VIAS”
DISPONÍVEIS NO OPENSTREETMAP PARA A ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO-MG
AUTORES: SANTANA, Jefferson dos Santos – Jefferson21d2@gmail.com
BRAVO, João Vitor Meza – Jvmbravo@gmail.com

RESUMO: As informações geográficas voluntárias disponibilizadas em plataformas de
mapeamento colaborativo têm figurado como alternativas importantes à complementação
das bases cartográficas oficiais. Esse recurso adicional é especialmente importante para
países nos quais há escassez de investimentos econômicos no campo da Cartografia:
prática que gera um quadro de desatualização e de inexistência de produtos cartográficos
oficiais de base. Tal cenário é comum em países em desenvolvimento, assim como o
Brasil, e regiões cuja concentração populacional é menor, e.g., cidades de pequeno porte,
tornam-se condição agravante. Com efeito, o presente estudo teve o objetivo de avaliar a
completude associada às feições “vias” disponíveis no OpenStreetMap para a área urbana
de uma cidade de pequeno porte, Monte Carmelo-MG. Foi realizado um estudo da
inserção de dados na plataforma do OpenStreetMap, verificado se existia interferência na
plataforma, após esse estudo foi selecionado os dados e preparado a base para
comparações, e importado ao sistema de informações geográficas QGIS, em seguida foi
realizado avaliação da completude, dividido em duas etapas, definição dos parâmetros de
avaliação da completude, onde efetuou-se a análise visual, quantitativa e qualitativa
utilizando o fator tempo, e determinação e representação do nível de completude, foi dado
pesos para medir o nível de completude e gerado mapas demonstrando o fenômeno.
Podemos afirmar que a base cartográfica do município de Monte Carmelo pode ser
utilizada como base complementar à do município, considerando-se o trecho e as feições
avaliadas neste estudo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE SALMONELLA ENTERITIDIS E
SALMONELLA TYPHIMURIUM ISOLADAS DE CARCAÇAS DE
FRANGO DE CORTE NO BRASIL
AUTORES: PEIXOTO, Jéssica Laura Miranda – jessicalmpeixoto@hotmail.com
ROSSI, Daise Aparecida – daise.rossi@ufu.br
RESUMO: O Brasil ocupa as posições de segundo maior produtor e o maior exportador
de carne de frango do mundo. As salmoneloses são consideradas zoonoses complexas e
de caráter pandêmico, impactam a saúde pública, a economia, além de levar prejuízo às
exportações. Assim, Salmonella spp deve ser controlada em toda a cadeia de produção,
já que a prevenção é mais vantajosa do que o tratamento. Entre os sorovares de
Salmonella, S. Enteritidis e S. Typhimurium são os mais prevalentes em infecções
alimentares. A preocupação com esse patógeno é crescente devido ao surgimento e
disseminação de cepas resistentes aos antimicrobianos e potencialmente patogênicas.
Objetivou-se avaliar a resistência antimicrobiana em cepas de S. Enteritidis e S.
Typhimurium isoladas de carcaças de frango de corte no Brasil, e inferir o perigo que
representam para a saúde humana. Avaliou-se 22 cepas de S. Enteritidis, 24 cepas de S.
Typhimurium e 19 cepas de S. Typhimurium variante monofásica I4,[5],12:i:-, por meio
do teste de concentração inibitória mínima. De 65 cepas avaliadas, 13 apresentaram
resistência à amoxacilina associada ao clavulanato, 11 à ceftriaxona, 17 à ciprofloxacina,
15 à colistina, enquanto nenhuma cepa apresentou resistência ao meropenem. Desses
resultados, obteve-se três perfis de resistência que agruparam cepas de caráter
multirresistentes, ou seja, isolados resistentes a três ou mais classes de antimicrobianos.
S. Enteritidis e S. Typhimurium apresentaram taxas relativamente altas de resistência aos
antimicrobianos, enquanto o sorovar S. Typhimurium variante monofásica I4,[5],12:i:apresentou baixa resistência, implicando na necessidade do uso racional dos
antimicrobianos para manter essa taxa de resistência. A resistência quanto as classes
cefalosporina de 3° geração e fluoroquinolona reafirma resultados obtidos em outros
estudos que demonstram uma alta resistência. É um dado alarmante, pois ambas são
utilizadas no tratamento de infecções humanas graves.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PARÂMETROS PRODUTIVOS E NUTRICIONAIS DE OVINOS EM
PASTO DE CAPIM-MARANDU DIFERIDO COM DIFERENTES
ESTRATÉGIAS
AUTORES: SILVA, Jhonatan Gonçalves – Jhonatan.zootec@hotmail.com
SILVA, Simone Pedro – simone.psilva@hotmail.com
RESUMO: Objetivou-se avaliar qual estratégia de redução da altura do pasto de
Urochloa brizantha cv. Marandu (capim Marandu), no início do período de diferimento
que resulta em pasto de melhor estrutura e que otimiza os parâmetros produtivos e
nutricionais em ovinos no período seco. O experimento foi conduzido na Fazenda
Experimental Capim-branco, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foram
utilizadas 21 fêmeas, mestiças, Dorper +Santa Inês, com peso corporal médio de 57,5 kg.
Os animais foram alocados em piquetes de capim Marandu, que foram submetidos a 3
estratégias de rebaixamento no início do período de diferimento: 1) manutenção do capim
com 15 cm (15/15 cm); 2) manutenção do capim-marandu com 25 cm, porém no início
do período de diferimento o pasto foi rebaixado para 15 cm (25/15 cm); e 3) manutenção
do capim com 35 cm, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). Foram
mensuradas as variáveis: ganho médio diário (GMD), consumo e digestibilidade da
matéria seca (DMS), da proteína bruta (DPB) e da fibra insolúvel em detergente neutro
(DFDN). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com
medidas no tempo (início, meio e final). Não foi observado interação entre período de
pastejo e estratégias de rebaixamento (P>0,10). As diferentes estratégias de rebaixamento
não afetaram o consumo e a digestibilidade dos nutrientes pelos ovinos. O período de
pastejo afetou o consumo de MS quando expresso em porcentagem do peso corporal
(%PC), o consumo de PB (P<0,10) e a digestibilidade da FDN (P>0,10). A digestibilidade
dos nutrientes aumentou no final do período de pastejo devido a rebrota ocasionada pelo
início do período das chuvas. Conclui-se que diferentes estratégias de rebaixamento no
início do diferimento não afeta o consumo e digestibilidade dos nutrientes. Maior
consumo de matéria seca é observado no início do período de pastejo devido a melhor
estrutura do pasto. Ovelhas adultas em pasto diferido na época seca do ano mantêm o
peso ao longo do período seco, logo o diferimento é uma boa estratégia para animais que
vão entrar em estação de monta.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM LATOSSOLO SOB CAFEICULTURA
NO CERRADO MINEIRO
AUTORES: RABELO, Jordana Stein – jordanastein@hotmail.com
ALMEIDA, Cinara Xavier de. – cinara@ufu.br
RESUMO: O cerrado mineiro é uma região que se destaca na produção de café, porém
os seus solos apresentam características químicas inadequadas para o pleno
desenvolvimento da cultura. O objetivo desse trabalho foi estudar a variabilidade espacial
dos atributos químicos em um Latossolo Vermelho argiloso sob café arábica na região do
Cerrado Mineiro. O estudo foi realizado em 61 pontos (malha de 50 x 50 m) uma área de
14 hectares cultivada com Coffea arábica. O solo da área foi amostrado em fevereiro de
2017, nas camadas de 0 a 0,1 m e de 0,1 a 0,2 m, em todos os pontos da malha, na projeção
da copa do cafeeiro próximo ao ponto. Essas amostras foram utilizadas para a
determinação do potencial Hidrogeniônico - pH, e dos teores de cálcio - Ca, potássio - K
e fósforo - P presentes no solo. Foi realizado um estudo estatístico através da estatística
clássica, visando verificar a variabilidade do atributo. A metodologia geoestatística foi
utilizada com o objetivo de definir o modelo de variabilidade espacial da área. A análise
variográfica realizou-se através de semivariogramas. Observou-se que a área em estudo
apresentou diferentes zonas de manejo para os nutrientes Ca, K e P, indicando a
necessidade de reposição à taxas variadas das quantidades de corretivos quando forem
necessários para elevar os valores de pH e Ca no solo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO CINÉTICO E TERMODINÂMICO DA COORDENAÇÃO AXIAL
EM METALOPORFIRINAS
AUTORES: CARNEIRO, Jordy Ângelo – jordycarneiro@ufu.br
DINELLI, Luís Rogério – dinelli@ufu.br
RESUMO: A utilização de porfirinas supramoleculares como sensores eletroquímicos
para diversos analitos de interesse tem sido alvo de muitas pesquisas na ultima década.
Entretanto a elucidação do mecanismo de ação e transferência eletrônica das porfirinas
supramoleculares para os analitos de interesse ainda pouco explorado ou desconhecido.
Em função disto o presente trabalho vislumbra essas ideias na tentativa de contribuir na
elucidação da interação de como alguns analitos reagem com as metaloporfirinas.
Metodologia: foram preparadas soluções padrão (diclorometano/metanol) com
concentração conhecida das metaloporfirinas. Em seguida foi adicionado 3 mL da solução
da metaloporfirina em uma cubeta de quartzo e um espectro de absorção na região do
UV/Vis foi registrado. Em seguida adicionou-se uma alíquota da solução do ligante de
interesse na cubeta de quartzo já contendo a metaloporfirina. Foi registrado um espectro
de UV/Vis a cada minuto durante 1 hora. Resultados: Através das reações entre os
ligantes e a metaloporfirina foram determinados o Kobs. Os resultados são apresentados
a seguir na Tabela 1.
Tabela 1. Constantes de velocidade obtidas para os ligantes piridínicos.
Ligantes
Kobs (constante de velocidade)
4-carboxialdeido piridina

0,02635 mol min-1

3-carboxialdeido piridina

0,00281 mol min-1

2-carboxialdeido piridina
4-vinylpiridina

0,01871 mol min-1
0,05335 mol min-1

piridina

0,00536 mol min-1

Outro experimento foi realizado em temperatura constante (25°C) assim como as
anteriores, sendo alterada a concentração da 4-vinylpiridina, foi encontrada o Kobs para
cada concentração que possibilitou a construção de um gráfico de Kobs vs. Concentração
para encontrar a constante de velocidade real da reação. O K1 obtido foi de 0,811 mol
min-1, o K2 obtido foi de 0,019 mol min-1, os dados termodinâmicos ainda está em fase de
estudos.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDOS SOBRE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
ROBUSTOS A ADVERSÁRIOS
AUTORES: CHAMI, Jorge Luis Murakami – jorge.murakami97@gmail.com
ALBERTINI, Marcelo Keese – albertini@ufu.br
RESUMO: Aprendizado de máquina é um subcampo da Ciência da Computação cujo
foco é a automatização da construção de modelos preditivos e analíticos de dados. Este
trabalho teve como objetivo fornecer uma introdução teórica e prática para a área de
aprendizado de máquina com foco em visão computacional, contemplando tanto
fundamentos quanto tópicos mais avançados e recentes. A princípio, foi explorada a
robustez de modelos de classificação, e o projeto de dados de entrada capazes de cruzar
os limites de decisão de tais modelos. Posteriormente, o esforço foi dedicado a construir
um conjunto de dados e um modelo de classificação robusto para resolver um problema
de identificação de uma espécie invasora em imagens de vida selvagem. No decorrer deste
trabalho, foram aplicados conceitos de aprendizado de máquina e deep learning,
construindo uma base sólida de conhecimento teórico e prático sobre esses assuntos.
Além do estudo de livros e artigos que refletem o estado da arte em aprendizado de
máquina, foi necessário transpor os conhecimentos adquiridos para o mundo real, desde
a construção de um conjunto de dados até a implementação de algoritmos para enganar
classificadores. Para completar o que foi proposto, alguns desafios tiveram de ser
superados, como a construção de um conjunto de dados grande o suficiente para alimentar
um classificador com várias camadas. Isso só foi possível graças ao uso de técnicas de
data augmentation, e mesmo com as milhares de imagens adquiridas por essas técnicas,
não seria possível treinar uma rede neural de convolução profunda o suficiente para que
se obtivessem resultados satisfatórios. Com o uso de transfer learning, dispensou-se a
necessidade de treinar o classificador inteiro com milhões de imagens, atingindo ainda
uma acurácia média de 86%.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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AVALIAÇÃO DE FILMES NANOCOMPÓSITOS COMO MATERIAL
SORBENTE EM PREPARO DE AMOSTRA
AUTORES: MAGALHÃES CONRADO, Josiele Aparecida – josikpela@hotmail.com
BATISTA, Alex Domingues – alexdbatista@gmail.com
RESUMO: O preparo de amostra adequado é um passo fundamental para qualquer
procedimento analítico1. Essa é a etapa mais onerosa e demorada envolvida no processo
analítico, consumindo o maior tempo da análise, além de ser a etapa mais propensa a
ocorrência de erros, perdas de analitos e contaminações2. O uso de materiais adsorventes
é uma das estratégias mais empregadas nas técnicas de preparo de amostra, como a
extração em fase sólida e suas variantes. A escolha do material adsorvente adequado é de
extrema importância no desempenho do preparo de amostra, um dos adsorventes
estudados para esta finalidade são os materiais nanoestruturados3. Visando a separação
dos quatro fármacos em estudo paracetamol (PAR), nimesulida (NIM), naproxeno (NAP)
e diclofenaco (DIC), utilizou-se cromatrográfia líquida de alta eficiência (HPLC), a
detecção foi pelo monitoramento da absorbância das espécies na região do ultravioleta.
A separação cromatográfica foi realizada, pelo método de eluição isocrático com coluna
C18 5μm (250 x 4,6mm) à temperatura de 35°C, com um fluxo de eluição de 1 mL min1. Utilizou como fase móvel água (pH 3,5) e metanol nas proporções de 75% de 25%,
respectivamente. Os filmes de nanocompósitos foram sintetizados pelo método interfacial
e foram depositados em um suporte de vidro previamente tratado com NaOH, obtendose uma área de filme de aproximadamente 2 cm2. Após otimização das condições
cromatográficas, foi avaliado o desempenho de filmes nanocompósitos do tipo azul da
Prússia (AP)/nanotubos de carbono (NTC)/óxido de grafeno (OG) na extração e préconcentração de PAR, NIM, NAP e DIC. Parâmetros como a influência do pH do meio,
o tempo de adsorção e a concentração inicial foram estudados,o pH escolhido para a préconcentração foi de 2 com um volume de 200mL de (H2O), o pH da dessorção de 9 com
um volume de 25mL de (H2O+CH3OH. Os ensaios de adsorção foram realizados em
triplicata, sob agitação constante de 6rpm, com tempo de contato de 10minutos e
temperatura de 25 °C.Resultados demonstraram seletividade do material para a extração
de PAR, NIM, NAP e DIC . A partir das curvas analíticas determinou-se a equação da
reta e com ela obteve-se uma concentração ao final da adsorção em torno de 60%, e o
coeficiente de correlação de 0,989. Os quatro fármacos estudados todos foram extraídos
por completo da solução inicial ficando aderidos ao filme, na dessorção 3 dos fármacos
PAR, NIM e NAP foram extraídos, o material apresentou alto potencial de aplicação na
extração. Mediante aos dados obtidos pode-se concluir que os filmes de nanocompósitos
seria uma excelente estratégia para adsorção dos fármacos PAR, NIM, NAP e DIC em
possíveis amostras ambientais, como água de rio e água de abastecimento
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O IMPACTO DE ESTÍMULOS SEXUAIS NO COMPORTAMENTO
REPRODUTIVO E VALOR ADAPTATIVO DE MACHOS DE
MESABOLIVAR DELCLAROI (ARANEAE: PHOLCIDAE)
AUTORES: FERNANDES, Julia De Agostini – juliadaf13@gmail.com
MOREIRA SUL, Vanessa Stefani – vastefani@hotmail.com
RESUMO: Os machos de aranhas utilizam diversas estratégias para estimular as
parceiras durante a cópula e garantir a sua duração, aumentando assim as chances de uma
prole com os seus genes. O presente estudo buscou analisar a funcionalidade das certas
retrolaterais presentes nos machos de Mesabolivar delclaroi (Pholcidae), uma vez que,
durante a cópula, ele as fricciona no abdômen da fêmea. As aranhas foram coletadas no
Parque Bosque John Kennedy, em Araguari – MG, e foram levadas para o Laboratório
de História Natural e Reprodutiva de Artrópodes (LHINRA), onde foram mantidas em
recipientes individuais e alimentadas três vezes por semana. Durante os experimentos
foram utilizados machos com e sem cerdas. Estas foram retiradas manualmente com o
auxílio de uma pinça de ponta ultrafina. Após esse procedimento, os machos eram
observados durante uma semana para garantir que a retirada dessas estruturas não
prejudicaria seus hábitos. Os resultados mostraram que, ao contrário do que era
imaginado, a ausência das cerdas ocasionou um maior tempo de cópula. Esse fator,
porém, não se encontrou associado a um maior número de ovissacos. Acredita-se,
portanto, que essas estruturas possam auxiliar no aumento do atrito durante a cópula
favorecendo a conexão entre o pedipalpo e reduzindo a sua duração, além de atuar como
um importante fator de seleção sexual pela fêmea.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E POSICIONAMENTO DE
PATOLOGIAS DE FACHADAS REGISTRADAS NUM CONJUNTO DE
EDIFÍCIOS NA CIDADE DE UBERLÂNDIA
AUTORES: MARTINS VALE ARAÚJO, Júlia – juju_mva@hotmail.com
CABANA GUTERRES, Paulo Roberto – paulo.guterres@ufu.br
RESUMO: O presente trabalho de pesquisa científica visou identificar as patologias e
demais inconformidades instaladas, naqueles edifícios de maior relevância histórica, que
constituem prédios tombados e/ou inventariados. Por meio da identificação e registro das
anomalias instaladas nas fachadas das edificações, suas características, tipologias, grau
de incidência, localização bem como suas prováveis causas, foi desenvolvido um
mapeamento das anomalias registradas. Com base na posição geográfica das mesmas e
das características de uso do edifício e de seu entorno, foi elaborado um diagrama de
correlações para a proposta de uma metodologia de avaliação e de um diagnóstico
genérico das patologias identificadas; gerando assim, um modelo prático, inicial, de
identificação das anomalias, das possíveis causas desencadeadoras dos processos
degradadores e recomendações de ações às futuras recuperações da edificação. Através
dos estudos de caso ficou evidenciado que a origem dessas lesões identificadas está, em
sua maior parte, associada ao uso de materiais inadequados, em seguida, aos erros
cometidos durantes às fases de projetos e execução. Toda intenção que procure reabilitar
ou conservar um edifício danificado necessita de uma análise eficiente para ser realizada
com circunspecção, segurança e sucesso. Por fim, o estudo propõe-se em aproximar a
Secretária da Cultura, responsável pela demanda de restauração desses bens, ao meio
científico da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia com
a finalidade de reduzir custos ao proporcionar uma durabilidade maior dos trabalhos
recuperatórios que serão realizados.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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MARCADAS PELO MERCADO: INSERÇÃO PROFISSIONAL E
CARREIRA DE MULHERES TRANSEXUAIS E TRAVESTIS
AUTORES: SANTOS, Karolyn Marilyn de Oliveira – karolynmarilyn@hotmail.com
OLIVEIRA-SILVA, Lígia Carolina – ligiacarol1987@gmail.com
RESUMO: Mulheres transexuais e travestis enfrentam barreiras relacionadas à transição
de gênero que incidem diretamente sobre sua empregabilidade e inserção no mercado
formal de trabalho, além de afetar seu planejamento de carreira. O planejamento de
carreira se trata de um construto complexo que dialoga com vários outros conceitos
relacionados com o desenvolvimento profissional, tais como a percepção de autoeficácia,
percepção de barreiras na carreira, suporte na carreira e realização profissional. A falta de
capacitação profissional dessa população reforça as barreiras encontradas no mercado de
trabalho. É dificultada a inserção em empregos fora das categorias habituais de atividade
profissional em que são aceitas, como por exemplo, a indústria do sexo e a indústria da
estética. Neste sentido, este estudo teve como objetivo investigar a inserção profissional,
a percepção de barreiras e planejamento de carreira de mulheres transexuais e travestis.
Foram entrevistadas cinco mulheres em fases distintas de carreira, inseridas em profissões
diversas. A partir da análise de conteúdo de entrevistas individuais constatou-se a
percepção de múltiplas barreiras na carreira em função do gênero, como transfobia,
homofobia, dificuldades financeiras e falta de oportunidades, além de barreiras presentes
no cotidiano, como assédio sexual, problemas com nome social e preconceito. Ademais,
observou-se a ausência de planejamento de carreira devido à falta de suporte. Os
resultados dessa pesquisa contribuem para o mapeamento das barreiras existentes para o
desenvolvimento de carreira deste público, assim como para enfatizar a necessidade do
suporte a ser dado a essa população para que tenham melhores condições de inserção no
mercado de trabalho.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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INFILTRAÇÃO MARGINAL E PENETRABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE
MATERIAIS SELANTES EM MOLARES
AUTORES: RIBEIRO, Kássia Gabriela Silva – kassiagribeiro@outlook.com
BICALHO, Aline Arêdes – alinearedesbicalho@ufu.br
RESUMO: Os materiais mais comumente utilizados como selantes oclusais são resinas
compostas fluídas e ionômeros de vidro, agindo na diminuição da incidência de cárie ao
proteger as regiões de fissura, fossas e sulcos de dentes posteriores. Inibir as chances de
ocorrência de fendas e fraturas marginais é decisiva para um selamento bem-sucedido.
No entanto, materiais fotoativados apresentam contração de polimerização que podem ser
decisivos na integridade marginal dos selantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
integridade marginal e a penetrabilidade de três materiais seladores resinosos utilizados
no sulco oclusal de dentes molares (N = 5) : Prev, Prevent (FGM); Fbf, Filtek Bulk Fill
Flow (3M ESPE) e Vit, Vitremer (3M ESPE). Para isso, foram utilizados o Raio-X digital
e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), através de seis etapas: seleção e inclusão
das amostras, confecção dos selantes, aquisição das radiografias digitais, corte das
amostras, metalização das amostras e aquisição das imagens por MEV. As imagens
obtidas pelo raio x digital foram analisadas qualitativamente, e os três grupos não
apresentaram diferenças entre si. As imagens obtidas pelo MEV foram analisadas
quantitativamente pelo software Image J no aumento de 7000 X, e os valores obtidos de
média e desvio padrão para fendas ou descolamentos na interface e fundos de sulco em
micrometros para cada grupo foram: Fbf, 4,651 (0,684) B; Prev, 4,368 (0,981) B; Vit,
3,292 (0,610) A. Conclui-se que o raio x digital não é um método adequado para avaliação
de integridade marginal e penetrabilidade em selantes oclusais, e que o grupo Vit é o
selante que apresenta menores fendas e descolamentos da interface quando comparados
aos grupos como Prev e Fbf.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ACENDE LAMPIÃO: OS FOLHETOS POPULARES E AS
REPRESENTAÇÕES DO MASCULINO NO SERTÃO DA PRIMEIRA
REPÚBLICA, 1900-1920
AUTORES: REIS, Kathleen Loureiro Santana dos. – kathleenlouriro@outlook.com
RAMOS, Ana Flávia Cernic. E-mail: afcramos@yahoo.com.br
RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo analisar as representações do masculino
nos folhetos populares, produzidos nos estados da Paraíba e Pernambuco, entre os anos
de 1900 a 1920, produzidos por Leandro Gomes de Barros (1865-1918) e Francisco das
Chagas Batista (1882-1930). Os folhetos versavam, entre outras coisas, sobre histórias e
práticas do cotidiano, e favoreciam a construção de um imaginário tanto sobre o Nordeste,
quanto sobre o papel do masculino naquela sociedade. A partir da leitura, fichamento e
analise dos folhetos, investigou-se de que maneira os poetas populares apresentavam a si
próprios e a sua relação com as outras. Metodologia: Examinou-se os folhetos
disponíveis
virtualmente
na
plataforma
Cordelteca, do Centro Popular de Cultura Nacional, no Acervo Digital da Fundação
Joaquim Nabuco e no Acervo de Literatura Popular em Versos, da Fundação Rui
Barbosa. Dividiu-se a pesquisa em três fases de análise: 1º- encaixam-se as fontes de
intelectuais da época, produzidas para compreender o que é o Nordeste, o Brasil e o
Homem; 2º- dos folhetos que tratam sobre moralidade e comportamento referindo-se aos
homens; e 3º- dos folhetos que tratam sobre moralidade e comportamento dos não
homens. Resultados e conclusões: As aventuras de Juvenal e o Dragão e outros
personagens da literatura popular nos revelam um tipo regional nordestino. Os folhetos,
lidos e ouvidos em vias públicas funcionavam como uma cartilha, levando consigo
sempre um teor didático e moralizante, fortemente influenciado pela religiosidade. O tipo
cabra macho/homem de fibra ainda não é citado nos versos dos poetas, contudo, o
sertanejo aparece como aquele que enfrenta a seca e se endurece, aquele tem a capacidade
de enfrentar as mais diversas adversidades. Por outro lado, fugindo da lógica determinista,
a força semiárida do sertão não invade totalmente os corações e os corpos de seus filhos.
O homem sertanejo possui na literatura popular a oportunidade de chorar, de sentir
saudade, de se doar por amor, de suspirar sem o rígido e violento falo em frente ao seu
quadril. Os tipos nordestinos difundidos por esses folhetos puderam se mostrar tão
complexos e diversos, e foram analisados em três grupos: o homem; os não homens e o
mito.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE DEGRADAÇÃO RÁPIDA
PARA AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE FASES ESTACIONÁRIAS
LAB-MADE PARA HPLC
AUTORES: GOMES, Kátia Alcaide – katiaalcaide21@gmail.com
FARIA, Anizio Marcio de – anizio@ufu.br
RESUMO: A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é umas das principais
ferramentas analíticas nos processos de controle de qualidade de diversos setores da
indústria. A CLAE emprega uma coluna de aço inox recheada com fases estacionárias,
costumeiramente o octadecilsilano (C18), para a separação e quantificação dos solutos.
No entanto, muitas análises exigem o uso de soluções tampão nas fases móveis para
garantir uma separação eficiente. Estas fases móveis podem reduzir drasticamente a vida
útil da coluna devido à degradação das fases estacionarias, uma vez que estes materiais
possuem estabilidade química limitada. Neste contexto, colunas recheadas com fase C18
comercial foram submetidas a uma mistura teste, avaliando diversas condições de fase
móvel que levassem a destruição do leito cromatográfico. Foram avaliados pH, tipo e
concentração do tampão da fase móvel e temperatura da coluna, monitorando a eficiência
de coluna (número de pratos) e o fator de retenção dos compostos da mistura teste. No
método de degradação rápida proposto nesse trabalho, pode-se observar que soluções
tampão de sais inorgânicos são mais drásticas que sais orgânicos para as fases C 18. De
forma similar, concentrações de tampão >50 mmol L-1 reduzem a vida útil das colunas
em aproximadamente 75%, enquanto em concentrações de 1 mmol L-1 a durabilidade da
coluna é estendida. A proporção do solvente aquoso tamponado na fase móvel indicou
que na mistura com MeOH, a fase móvel aumenta ligeiramente o pH da solução,
acelerando a degradação da fase. Assim, a fase móvel com 60% de metanol e 40% de
tampão fosfato a pH 10 foi a que levou à degradação mais rápida do material, no entanto,
permitindo determinar a vida útil das fases estacionárias sem geração de volumes grandes
de resíduos e com menor tempo de uso do equipamento.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE RETENÇÃO E APLICABILIDADE
DA FASE ESTACIONÁRIA DE POLI(GLICIDOXIPROPILMETIL-CODIMETILSILOXANO) PARA CLAE
AUTORES: MOURA, Laís Bife Castilho – lais.castilho@ufu.br
FARIA, Anizio Marcio de – anizio@ufu.br
RESUMO: Apesar da melhoria da separação de compostos polares com o advento da
cromatografia líquida de interação hidrofílica, as separações nesta modalidade da
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) requerem fases móveis (FM) > 85% de
solvente orgânico, gerando grandes volumes de resíduos pós-análise. Neste trabalho,
buscou-se desenvolver uma nova fase estacionária (FE), capaz de separar de forma
eficiente compostos polares empregando FM mais aquosas. A FE foi preparada a partir
da adsorção do poli(glicidoxipropilmetilsiloxano) (PGPMS) sobre partículas de sílica,
seguida de tratamento térmico a 90 °C por 12 h em estufa. O PGPMS apresenta
características polares advindas do grupo epóxi de sua estrutura. O material foi submetido
a remoção do polímero não imobilizado e, posteriormente, ao enchimento de colunas de
aço inox sob alta pressão (9000 psi). A coluna recheada com a FE foi acoplada ao
cromatógrafo para avaliação das suas propriedades de retenção e capacidade de separação
de compostos polares. Através da separação da mistura teste proposta pelo protocolo
NIST SRM 870®, observou-se que a FE Si(PGPMS) possui baixas seletividades
hidrofóbica e silanofílica, confirmadas pela separação das misturas do protocolo de
Tanaka. Através deste protocolo foi possível observar que a FE Si(PGPMS) apresenta
interações hidrofílicas úteis para separar compostos polares. A fase Si(PGPMS) foi
aplicada na separação de misturas de fármacos polares, apresentando separação total de
seis fármacos polares com FM contendo 90% de água. Essa seletividade está associada
ao grupo glicidóxi do PGPMS. A fase Si(PGPMS) foi capaz de separar também misturas
de pequenas moléculas polares, em tempos relativamente curtos com fases móveis
aquosas. Em suma, a fase Si(PGPMS) apresenta características de fase reversa, porém
requer FM aquosas (>70%) para separação eficiente de compostos hidrofóbicos e
hidrofílicos, devido à contribuição do grupo glicidóxi, qualificando-a para a separação de
compostos polares difíceis de serem separados em materiais comerciais.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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URGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS: A SEXUALIDADE[S] EM CENA.
LINGUÍSTICA E ARTES
AUTORES: PIRES, Lara dos Santos. – lara.vsshp@gmail.com
TELLES, Narciso – narcisotelles@ufu.br
RESUMO: A pesquisa de IC, vinculada ao Projeto ‘O artista cênico em desalinho’, parte
dos estudos sobre a sexualidade dentro da linha binária de gênero, tem como mote o
erotismo, o hibridismo e a feminilidade no processo de entendimento do “ela” artista,
usando como metodologia o estudo do corpo e do movimento em um processo de
investigação criação e a auto etnografia como modo de escrita. A pesquisa busca
relacionar as diversas definições de sexualidade, o corpo feminino e a contemporaneidade
e tem como ponte investigativa os feminismos contemporâneos e a herança do feminino.
Com objetivo de compor cenicamente algo subjetivo, as indagações e questionamentos
do tempo, o que vamos chamar de urgências contemporâneas, foram disparadores no
processo de investigação para o desenvolvimento de uma obra cênica. A pesquisa teórica
compõe com a prática procurando estabelecer uma relação com as questões femininas, as
políticas sociais como exemplo de urgências contemporâneas, permitindo que a mulher
seja interlocutora de si no processo investigativo e de criação cênica. Como resultado da
investigação desenvolvemos uma criação dramatúrgica, na qual dada a voz e movimento
para uma produção feminina da região central de Minas Gerais, com um texto que tem
como referência “MEDEIA” de Eurípedes e alguns intertextos sobre os desastres
ambientais da região de MG, conectando o ancestral feminino e as urgências
contemporâneas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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INFLUÊNCIA DA DEGRADAÇÃO DO AGREGADO NA
PERMEABILIDADE DE LASTROS FERROVIÁRIOS
AUTORES: DUTRA, L.R. – larissa.lrd@hotmail.com
LEANDRO, R.P. – rodrigo.leandro@ufu.br
RESUMO: A principal função da estrutura ferroviária é fornecer estabilidade e
segurança para que o transporte ferroviário opere de maneira eficiente. Os principais
elementos constituintes dessa estrutura são o sublastro, o lastro, os dormentes e os trilhos.
O lastro é a camada granular posicionada entre os dormentes e o sublastro, sendo suas
principais funções a estabilidade dos dormentes, a distribuição de esforços e a drenagem
da superestrutura. No entanto, os esforços de impacto provocados pela passagem dos trens
podem provocar a degradação do agregado, resultando na formação de finos prejudiciais
à drenagem da via permanente. Uma drenagem ineficaz pode levar ao aparecimento de
defeitos na superestrutura como a corrosão dos trilhos, o deslocamento dos dormentes e
o desnivelamento da via devido à ocorrência de deformações permanentes nas camadas
geotécnicas. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência da
degradação do lastro sobre sua capacidade drenante. Para isso, em uma primeira etapa,
foram realizados ensaios de caracterização do material. Estes ensaios resultaram na
verificação da adequabilidade do agregado para utilização em lastros ferroviários na
região do Triângulo Mineiro. O método experimental utilizado consistiu na degradação
acelerada de amostras de basalto no tambor de abrasão Los Angeles. Em seguida,
realizou-se a avaliação da permeabilidade deste material em cilindro de pequena
dimensão. Pode-se verificar a relação entre os fenômenos de colmatação e permeabilidade
do lastro limpo para o lastro altamente colmatado. Evidenciou-se que a fração de
agregado de 19,1mm sofreu maior degradação, contribuindo para o acréscimo de finos
no sistema, mostrando-se responsável pelo fenômeno de colmatação, representando
elemento nocivo no que tange a drenagem do lastro ferroviário.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E IDEAÇÃO SUICIDA ENTRE JOVENS
UNIVERSITÁRIOS
AUTORES: BARBOSA, Leonardo. – barbosaesilva.leonardo@gmail.com
SIQUEIRA, Laura. – laura-pazini@hotmail.com
RESUMO: Pesquisas têm revelado um número preocupante de estudantes em situação
de sofrimento emocional, em especial de ideação suicida. Diante desta situação, esta
pesquisa objetivou levantar o perfil do discente da UFU com ideação suicida e as ações
de enfrentamento executadas pela universidade, buscando cotejar ambos. Com efeito, a
metodologia necessária para atingir o objetivo passou, necessariamente, pela pesquisa
bibliográfica, seguida da pesquisa documental, com levantamento de resoluções e análise
de banco de dados a partir do uso de software estatístico. Também se fez uso de pesquisa
de campo, com aplicação de questionário semiestruturado para entrevista com a gestão
da política de saúde da UFU. Trabalhou-se com a hipótese de que este é um fenômeno
pouco estudado, com um perfil característico de discentes que expressam vários outros
marcadores sociais de vulnerabilidade para o qual a Universidade Federal de Uberlândia
ainda não dispõe de vasto instrumental de enfrentamento. A pesquisa concluiu que, a
despeito do que indica a OMS, o atual perfil do estudante com ideação suicida não se
identifica com o dueto transtorno mental ou do consumo abusivo de álcool
e outras drogas. Há forte presença de solidão, distância da família, carga
horária excessiva de trabalhos estudantis, violências, conflitos de valores ou religiosos,
situações de discriminação e preconceito, dificuldades financeiras e
problemas relacionais com os professores. Também concluiu que a Universidade Federal
de Uberlândia ainda não dispõe de um vasto instrumento de enfrentamento e de
diagnóstico, dificultando a eficácia das políticas públicas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ANÁLISE DA FERRAMENTA HARMONIC RESPONSE DA
PLATAFORMA ANSYS WORKBENCH APLICADO A ESTRUTURAS DE
CONCRETO
AUTORES: OLIVEIRA, Laura Rodrigues de. – laura_r.oliveira@hotmail.com
CASTILHO, Vanessa Cristina de. – vanessa.castilho@ufu.br
RESUMO: o desenvolvimento de programas computacionais trouxe inúmeros benefícios
à Engenharia, pois as simulações permitem uma modelagem simples e refinada, de modo
que se aproximam do comportamento real das estruturas. O ANSYS Workbench é um
software de simulação que utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF) para a
realização de suas análises. O MEF é um procedimento numérico utilizado para análise
estrutural baseado no conceito de discretização, que visa manipular objetos complexos de
maneira simplificada através da aplicação de malhas de elementos finitos. Considerando
a ferramenta Harmonic Response na plataforma ANSYS Workbench, este projeto
apresenta o objetivo de analisar os modos de vibração que mais contribuem na resposta
dinâmica das estruturas. O problema estudado será a simulação estrutural de um trecho
fictício de uma passarela de concreto, submetida às ações de vento e carga móvel.
Destaca-se que todo sistema vibra livremente em determinada frequência natural, que lhe
é particular ao modo como esse é elaborado, dependendo da massa e da rigidez do
sistema. A análise modal estuda a influência dessas propriedades sobre uma estrutura, a
fim de encontrar períodos em que a mesma pode, naturalmente, entrar em ressonância. A
partir disso, com a análise harmônica as vibrações são forçadas, atuando sob a ação de
carregamentos externos. A resposta desta análise permite avaliar os deslocamentos
nodais, valores de tensões e deformações.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE DEGRADAÇÃO RÁPIDA
PARA AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE FASES ESTACIONÁRIAS
LAB-MADE PARA HPLC
AUTORES: GOMES, Kátia Alcaide – katiaalcaide21@gmail.com
FARIA, Anizio Marcio de – anizio@ufu.br
RESUMO: A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é umas das principais
ferramentas analíticas nos processos de controle de qualidade de diversos setores da
indústria. A CLAE emprega uma coluna de aço inox recheada com fases estacionárias,
costumeiramente o octadecilsilano (C18), para a separação e quantificação dos solutos.
No entanto, muitas análises exigem o uso de soluções tampão nas fases móveis para
garantir uma separação eficiente. Estas fases móveis podem reduzir drasticamente a vida
útil da coluna devido à degradação das fases estacionarias, uma vez que estes materiais
possuem estabilidade química limitada. Neste contexto, colunas recheadas com fase C18
comercial foram submetidas a uma mistura teste, avaliando diversas condições de fase
móvel que levassem a destruição do leito cromatográfico. Foram avaliados pH, tipo e
concentração do tampão da fase móvel e temperatura da coluna, monitorando a eficiência
de coluna (número de pratos) e o fator de retenção dos compostos da mistura teste. No
método de degradação rápida proposto nesse trabalho, pode-se observar que soluções
tampão de sais inorgânicos são mais drásticas que sais orgânicos para as fases C 18. De
forma similar, concentrações de tampão >50 mmol L-1 reduzem a vida útil das colunas
em aproximadamente 75%, enquanto em concentrações de 1 mmol L-1 a durabilidade da
coluna é estendida. A proporção do solvente aquoso tamponado na fase móvel indicou
que na mistura com MeOH, a fase móvel aumenta ligeiramente o pH da solução,
acelerando a degradação da fase. Assim, a fase móvel com 60% de metanol e 40% de
tampão fosfato a pH 10 foi a que levou à degradação mais rápida do material, no entanto,
permitindo determinar a vida útil das fases estacionárias sem geração de volumes grandes
de resíduos e com menor tempo de uso do equipamento.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO SAZONAL DA CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO NO TERMINAL
CENTRAL DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG
AUTORES: RODRIGUES, Leonardo Borges – leonardo-rodrigues@hotmail.com
CARBONE, Samara – samara.carbone@ufu.br
RESUMO: O foco deste trabalho está no estudo das concentrações de ozônio (O3) que é
um poluente secundário, ou seja, é formado a partir de reações fotoquímicas de poluentes
precursores emitidos para atmosfera. O gás O3 é prejudicial à saúde humana quando é
formado na baixa troposfera e afeta principalmente os grupos mais sensíveis de pessoas
como crianças, idosos e pessoas com debilidades cardiorrespiratórias. Metodologia- As
medidas foram feitas na área externa do terminal central de ônibus, no centro de
Uberlândia - MG, no ano de 2017. Para a coleta dos dados de concentração de O3 foi
utilizado o monitor de O3 portátil da série 200 da empresa Aeroqual Limited. Para a
análise dos dados amostrados será utilizada uma técnica de análise exploratória de dados:
o box-plot. Resultados - Durante o ano de 2017 observa-se uma variação na média de
concentrações de 3 µg/m³ em fevereiro e 106 µg/m³ em outubro. Períodos chuvosos foram
os que se obtiveram as menores concentrações, como em dezembro (6-54 µg/m³), janeiro
(11-72 µg/m³) e fevereiro (3-82 µg/m³), já os meses de primavera foram os que se
registraram maiores concentrações, principalmente outubro (54-106 µg/m³) e novembro
(22-101 µg/m³). Conclusões – A chuva a melhora da qualidade do ar como um todo e
reforça a sua qualidade de limpante atmosférico. Com a análise desses dados de
concentração, não houve ultrapassagem do limite estabelecido pelo CONAMA 491/18 de
140 μg/m3 de ar nos horários medidos.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS COMO MEDIDA DE EFICIÊNCIA
DAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DE CITRUS NO BRASIL
AUTORES: NAGIB, Leonardo de Rezende Costa – leonardonagib@hotmail.com
TAVARES, Marcelo – mtavares@ufu.br
RESUMO: A atividade citrícola é uma importante atividade agrária na qual o Brasil se
destaca, principalmente no cenário internacional, onde é responsável por boa parte da
fatia de mercado na comercialização de produtos cítricos. Entretanto, como toda atividade
agrária a produtividade é dependente de fatores internos e externos à gestão do agricultor.
Dentre as variáveis que podem impactar na produtividade estão os custos. Dessa maneira,
o presente estudo tem como objetivo medir a eficiência produtiva das principais regiões
produtoras de citrus no Brasil. Para tal, utilizou-se a Análise de Dados Envoltória (DEA).
Os resultados apontam que são consideradas, em ordem, as regiões mais eficientes na
produção de citrus no Brasil as localidades de Bebedouro (SP), Minas Gerais e Limeira
(SP). Adicionalmente, evidenciou-se que as os custos variáveis podem ser mais bem
geridos ao passo que permitirá o aumento do nível de eficiência frente a esse fator.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO DO IHRF NO BRASIL
AUTORES: MENDONÇA, Leônidas Rodrigues. – leonidasrm@ufu.com.br
GUIMARÃES, Gabriel do Nascimento. – gabriel@ufu.com.br
RESUMO: O estudo e a compreensão dos aspectos geodinâmicos globais requerem
referencias geodésicos com uma ordem de acurácia melhor do que a magnitude dos
efeitos e com consistência e confiabilidade em todo mundo. A Associação Internacional
de Geodésia é responsável pela infraestrutura geodésica para o monitoramento do
sistema Terra, mais especificamente por fornecerem sistemas confiáveis para a análise e
modelagem consistente de fenômenos e processos globais que afetam o campo de
gravidade da Terra. Neste sentido, a definição, a realização e a manutenção de um
sistema de referência de altitudes internacional (International Reference Height Frame IHRF) tem sido um dos desafios atuais para a Geodésia. Face ao exposto, este projeto
de pesquisa tem como objetivo contribuir para o estabelecimento do IHRF no Brasil.
Para tanto, calculou-se o valor do potencial para as seis estações no território brasileiro
a partir do método da colocação. Isso posto, foram utilizados dados de medições
terrestres e satelitais. Além disso, a priori, realizou-se uma análise quantitativa da
distribuição das estações gravimétricas entorno de cada estação de refêrencia. Os
resultados obtidos foram comparados com os encontrados por Matos e Blitzkow (2018)
através de métodos diferentes. Vale salientar que apenas a estação de Imbituba apontou
valor divergente nas comparações feitas. Sendo assim, é necessário que a mesma seja
analisada em trabalhos futuros.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE CHUMBO
UTILIZANDO AMBERLITE IR-120 E QUANTIFICAÇÃO POR
VOLTAMETRIA DE REDISSOLUÇÃO ANÓDICA
AUTORES: FERNANDES, Leticia Baldissera – leticia_baldissera@hotmail.com
TAKEUCHI, Regina Massako – regina.takeuchi@ufu.br
RESUMO: Inúmeros métodos para a quantificação de íons metálicos foram
desenvolvidos nas últimas décadas. Neste trabalho, a resina catiônica Amberlite® IR120
foi utilizada para extrair chumbo em meio aquoso. O metal foi quantificado por
voltametria de redissolução anódica empregando um eletrodo de carbono vítreo
modificado com filme de bismuto. Basicamente, o método consiste em duas etapas:
inicialmente, 20 mg de resina previamente tratada com HCl 1 mol L-1 permaneceram em
contato com 100 mL de uma solução 10 nmol L-1 de Pb2+. Após 24 h, a resina foi
transferida para a célula eletroquímica contendo 10 mL de tampão acetato 0,1 mol L-1. O
sinal voltamétrico do chumbo foi registrado após diferentes tempos de contato (Figura 1).
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Figura 1. Voltamogramas de onda quadrada registrados após diferentes tempos de
contato da resina com a solução tampão. A) Perfil do pico do Bi3+ e do Pb2+ B) Ampliação
do sinal do Pb2+. Intervalo de tempo (˗) 5 (˗) 15 (˗) 25 (˗) 45 min. Edeposição = -1,3V, tdeposição
=
180
s,
f
=
25
Hz,
∆E
=
50
mV,
3+
-1
∆Es = 2 mV. Concentração de Bi na célula eletroquímica de 10 µmol L .
A Figura 1B mostra o aumento gradual do sinal do Pb2+, indicando que o metal foi
extraído da solução e detectado na célula eletroquímica. A porcentagem de recuperação
foi de (33 ± 8) % e (32 ± 11) % (N=3) para as soluções contendo 10 e 50 nmol L -1 de
Pb2+, respectivamente. Pode-se concluir que o método desenvolvido é capaz de extrair
Pb2+ de soluções aquosas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE DE MAMÍFEROS
TERRESTRES DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO CERRADO
AUTORES: BENAVALLI, Letícia – lebenavalli@gmail.com
TÔRRES, Natália Mundim – n.torres@jaguar.org.br
RESUMO: Há uma necessidade crescente de informações basais ecológicas para
compreender a distribuição das espécies nos ambientes. Pesquisas baseadas em dados de
armadilhas fotográficas proporcionaram um grande avanço no monitoramento de
mamíferos terrestres e podem ser usadas para múltiplos fins de conservação. Aqui
apresentamos uma compilação de registros de mamíferos terrestres de médio e grande
porte no Cerrado, buscando (1) sumarizar dados que podem ser utilizados para esforços
futuros de conservação, (2) identificar possíveis lacunas a respeito de padrões ecológicos
de comunidades e (3) divulgar dados de ocorrência de mamíferos em um hotspot de
biodiversidade brasileira. Todos os dados foram obtidos de duas fontes principais: revisão
bibliográfica (e.g. artigos, teses e dissertações) e contato com organizações conhecidas
por realizarem estudos com armadilhas fotográficas no Cerrado. Obtivemos um total de
122 estudos que amostraram 259 áreas de ocorrência de 52 espécies, cobrindo todas as
fitofisionomias do bioma. O banco de dados compreende um esforço amostral total de
96.789 dias, capturando registros de 8 ordens, 17 famílias e 37 gêneros. Todas as espécies
ocorrem em pelo menos duas áreas de estudo dentre todas as unidades amostradas. Os
registros de espécies mais frequentes foram de Puma concolor, Cerdocyon thous,
Leopardus pardalis e Chrysocyon brachyurus. Este conjunto de dados representa um
grande esforço para entender a dinâmica e a composição da comunidade de mamíferos de
médio e grande porte no Cerrado, ajudando a identificar padrões macroecológicos, além
de compreender a relação entre abundância local e distribuição regional deste grupo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO DE SISTEMA DE LIMPEZA CIP: DETERMINAÇÃO DA
CINÉTICA DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS VISANDO A MINIMIZAÇÃO
DOS GASTOS COM ÁGUA & INSUMOS
AUTORES: CONCEIÇÃO RODRIGUES ALVES, Letícia – leticiaalvesrc@hotmail.com
GEDRAITE, Rubens – rgedraite@gmail.com

RESUMO: O projeto teve como objetivo realizar a automação de coletas de dados de
vazão, nível e condutividade de um típico sistema de limpeza Clean-In-Place (CIP) –
que consiste na limpeza em circuito fechado sem que aja desmonte do equipamento –
buscando entender a cinética do processo, visto que o conhecimento da dinâmica de
enxágue do detergente alcalino empregado em processos de limpeza CIP de laticínios
é de fundamental importância para planejar o tempo de parada e reduzir o consumo de
água nesta etapa. O protótipo utilizado tem a intenção de simular uma tubulação comum
em indústrias de laticínios de aço inoxidável. A aquisição de dados foi obtida através
do hardware Arduino UNO® com a utilização de sensores de nível e vazão, enquanto
os dados de condutividade foram coletados com o auxílio de um condutivímetro de
bancada. Os resultados obtidos são considerados aceitáveis visto que simulam bem o
efeito físico, portanto a aquisição automática de dados está satisfatória. Além disso, por
meio da investigação da dinâmica experimental do enxágue de hidróxido de sódio com
diferentes vazões 5,0; 6,0; 7,0 e 8,0 L/min, avaliou-se a diferença dos volumes gastos
em cada configuração a fim de se estimar o tempo necessário para completar esta etapa.
Os resultados demonstraram que os volumes médios utilizados em tais configurações
são estatisticamente diferentes e que o aumento da vazão favorece a economia de água,
reduz a carga de efluente gerada e ainda reduz o tempo necessário na etapa de enxágue.
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ERROS DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA PERSPECTIVA DE
MÉDICOS RESIDENTES
AUTORES: ALVES, Letícia da Silva – let.alves_@hotmail.com
SILVA, Carlos Henrique Martins – carloshmed@gmail.com
RESUMO: Erros de prescrição são comuns durante o processo de utilização de
medicamentos, tendo o potencial de danos ao paciente e de elevar os gastos do sistema
de saúde. Médicos residentes são mais propensos a cometerem erros quando comparados
aos mais experientes e compreender fatores subjacentes aos erros é um passo importante
para o desenvolvimento de estratégias para reduzi-los. Método: entrevistas
semiestruturadas com 34 médicos residentes do primeiro (R1) e segundo ano (R2) do
Programa de Residência Médica da Faculdade de Medicina de Universidade Federal de
Uberlândia, onde os participantes refletiram sobre suas experiências de prescrição e erros
vivenciados. Resultados: Foram relatados 105 erros, sendo a maioria relacionados a atos
inseguros na execução, seguidos por equívocos no planejamento e violações. Deslizes por
falha na atenção, enganos por desconhecimento e violações de regras foram os atos
inseguros mais frequentes. Dentre as condições relacionadas aos erros, destacaram-se:
múltiplas tarefas, carga horária excessiva, quantidade de pacientes e cansaço. Apesar de
avaliado como bom, o sistema eletrônico de prescrição foi considerado como um fator de
risco para erros de prescrição pela maioria dos residentes. Conclusão: Reafirmando
estudos internacionais, os resultados mostraram a relevância dos erros de prescrição em
hospitais escola, com grande impacto da cultura de exploração de residentes no
suprimento de lacunas do funcionamento dos serviços de saúde pública, combinada com
o sistema de prescrição e treinamento inadequados. O sistema de saúde deficiente pode
ser o principal causador de sobrecarga de trabalho e, pela dificuldade de melhorias a curto
prazo, sugere-se como ação imediata desencorajar a cultura de exploração do trabalho do
residente, priorizando seu aprendizado. Outros estudos devem ser realizados para
pesquisar aspectos culturais importantes na compreensão das causas de erros de
prescrição no Brasil e em outros países.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PUBLICIDADE E HIPERVULNERABILIDADE INFANTO-JUVENIL:
CONTROLE JURÍDICO DA FORMAÇÃO VOLITIVA PARA O
CONSUMO
AUTORES: SILVA, Letícia Guardiano Ribeiro – le.grs@live.com
FERREIRA, Keila Pacheco – keila.ufu@hotmail.com
RESUMO: A sociedade pós-moderna que vivemos, estudada a fundo por diversos
sociólogos, é qualificada e identificada como uma sociedade de consumo. Este consumo
é individualizado não somente por suprir as necessidades essenciais da população, mas
sim pelo exagero promovido por uma produção em extensão pela indústria. Consumir na
contemporaneidade, tornou-se em meio para buscar uma felicidade mais palpável,
atrelada ao status que este ato propicia. Neste contexto, grandes empresas utilizam de
diversas técnicas mercadológicas – destacando-se a publicidade – para garantir o
escoamento abundante de seus produtos, mantendo um alto padrão de consumo. Nas
últimas décadas, o público infanto-juvenil vem se destacado no que tange à publicidade:
no período de um ano o público infantil influenciou 700 bilhões de dólares dos gastos
totais dos consumidores nos Estados Unidos. Este público, facilmente manipulável por
sua compreensão diminuta da realidade, vem ganhando voz nas famílias contemporâneas.
O uso da publicidade, por sua vez, é protegido constitucionalmente no Brasil por garantir
o livre exercício de uma atividade econômica e a liberdade de expressão. O consumidor
e a criança, todavia, também possuem proteção pelo nosso ordenamento jurídico por
serem vulneráveis em uma relação de consumo. A criança, ainda, quando inserida na
relação de consumo – e perante suas publicidades – tem sua vulnerabilidade agravada
pelo seu pequeno discernimento da realidade, sendo considerada por diversos estudiosos
como hipervulnerável. Assim, através de uma análise das mudanças dos paradigmas do
direito civil brasileiro e do estudo dos vulneráveis no Brasil, o presente estudo propõe
investigar o panorama da publicidade voltada para o público infanto-juvenil e o controle
– não somente jurídico – vigente, tal como sua real eficácia. Uma breve análise jurídica
e do atual cenário francês neste tema foram ensejados, na perspectiva de comparar e
buscar soluções jurídicas para a conjuntura brasileira.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E FATORES
ASSOCIADOS EM UBERLÂNDIA, MG, 2013-2018
AUTORES: BOAVENTURA, Leticia Pereira – leticiapboaventura@hotmail.com
LIMONGI, Jean Ezequiel – jeanlimongi@gmail.com
RESUMO: A doença pulmonar obstrutiva crônica é um grande desafio para a saúde
pública, sendo considerada prevenível e tratável, mas que, atualmente, é a quarta causa
de morte no mundo, com projeções de se tornar a terceira causa em 2020. Métodos:
Foram pesquisados 731 prontuários de pacientes residentes no município de Uberlândia,
que foram internados por DPOC, ou que possuíssem DPOC, no período entre maio de
2013 e maio de 2018. Resultados: A maioria dos pacientes residiam na zona urbana
(99,2%), do sexo masculino (61,9%) e com média de idade de 71,4 ± 11,7 anos. Os
pacientes eram fumantes (36,3%), ex-fumantes (56,4%) e não fumantes (7,3%). Os CIDS
encontrados foram J44.9 (86,8%), J44.1 (11,7%) e J44.8 (1,36%). Pacientes com CID
J44.1 tiveram maiores chances de serem internados (OR=4,70), maior número de
internações (OR=2,47), de sintomas no momento da internação (OR=7,95) e estiveram
mais associados à presença de cardiopatias (OR=3,63). O óbito esteve mais associado ao
CID J44.1 (OR=3,86) e à dispneia (OR=2,19). Conclusões: A DPOC constitui-se em
problema de grande magnitude para a saúde pública, sobretudo para a população mais
velha, com história prévia ou hábito de tabagismo. Pacientes com o CID J44.1 estiveram
associados a quadros mais graves da doença, que demandaram maior assistência
terapêutica e maiores chances de óbito.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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INSERÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DE UBERLÂNDIA
AUTORES: RODRIGUES, Letícia Ramos – ltcia.ramos@hotmail.com
TAVARES, Giselle Helena – gi_htavares@yahoo.com.br
RESUMO: Dentre estas ações do Sistema Único de Saúde, a Unidade Básica de Saúde
da Família (UBSF), é responsável pela atenção primária. O Profissional de Educação
Física (PEF) é incluído no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O objetivo do
estudo foi verificar como é inserida a Atividade Física (AF) nas UBSF de Uberlândia.
Metodologia: Foi utilizado um questionário e entrevistas semiestruturadas onde buscouse entender como são realizadas as AF e a percepção do PEF atuantes nas UBSF. Para
análise dos dados utilizou-se a Análise de Conteúdo Temático. Foram consideradas as
respostas de nove unidades para a descrição dos resultados. Resultados: Em geral as
gestoras e gestores são Enfermeiras ou do serviço social, a forma de inserção nas unidades
em que trabalham foram por Concurso Público (2), Contratados (4), Processos Seletivos
(2) e CLT – FMMS (1), um possui doutorado o restante somente especialização. Quatro
das unidades não possuem o PEF. Somente cinco unidades, possuem o PEF à frente das
atividades. A educação em saúde está presente em todas unidades e somente quatro delas
envolvem o PEF. Seis das Unidades confirmam existir espaço para a realização das AF,
dessas somente 4 acreditam que esse espaço é suficiente. Os gestores destacaram que não
possuem estrutura adequada e somente duas das unidades possuem materiais próprios. A
participação do PEF no planejamento de atividades das UBSF é feita somente em cinco
unidades. A maioria diz não saber informar sobre a capacitação específica do PEF, com
exceção de uma gestora que afirma ter a capacitação pela Secretaria Estado de Saúde.
Conclusões: Foi possível concluir que ainda se faz muito necessária o entendimento tanto
da sociedade quanto dentro do sistema de saúde pública a importância do aprimoramento
dos programas de AF nas UBSF.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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MODELAGEM FUZZY DA RELAÇÃO ALOMÉTRICA ENTRE PESO E
COMPRIMENTO DA ESPÉCIE DE PEIXE PLAGIOSCION
SQUAMOSISSIMUS
AUTORES: SCHWETTER, Letícia Rocha Facury – leticiafacury@gmail.com
BERTONE, Ana Maria Amarillo – amabertone@ufu.br
RESUMO: Este estudo pretende modelar a relação alométrica entre peso e comprimento
da espécie de peixe Plagioscion squamosissimus, comumente conhecida como corvina.
Para tornar a modelagem mais condizente com a realidade, utiliza-se uma ferramenta
importante da teoria fuzzy: o Princípio de Extensão de Zadeh. Dessa forma, se incorpora
um grau de pertinência à relação alométrica determinística. Metodologia: Para esta
pesquisa, foram utilizados 99 dados de peso e comprimento da espécie Plagioscion
squamosissimus. Estes dados foram coletados pela equipe do projeto Peixe Vivo, da
CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, que tem como objetivo efetuar
medidas morfométricas de peixes que habitam usinas hidrelétricas da região do cerrado
brasileiro. A simulação da construção do modelo fuzzy para a relação alométrica é
realizada considerando o valor de l como um controle delizante, ferramenta préconstruída do software GeoGebra. Isso porque o uso do controle deslizante possibilita
causar variações em objetos, seja manualmente ou automaticamente, podendo também
assumir a função de uma variável. Tal variável pode estar associada a um objeto
matemático, o que permite a transição contínua entre estados intermediários do objeto
estudado. Resultados: A curva determinística é mostrada no plano loP juntamente com
os dados. A superfície azul representa as associações do modelo alométrico fuzzy obtido
em cada valor de l pelo princípio de extensão Zadeh. Além disso, foi criada uma
simulação dinâmica da superfície alométrica. Esse resultado pode ser observado na Figura
1.

Figura 1: A superfície alométrica fuzzy obtida após o refinamento da escala do controle
deslizante. (Fonte: Autoras, 2018).
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A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL RELACIONADA COM AS VIAS DE
NASCIMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA –
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
AUTORES: PAIVA, Lígia – ligiappaiva@gmail.com
FAQUIM, Juliana Pereira da Silva – julianafaquim@ufu.br
RESUMO: A assistência pré-natal tem como propósito assegurar a evolução normal
da gravidez, preparar a mulher gestante para o parto, puerpério e lactação normais e
identificar o mais rápido possível as situações de risco para o binômio mãe-bebê.
Dessa maneira, o pré-natal pode ser indicativo da qualidade dos serviços, possuindo
indicadores formais para monitoramento, como número de consultas de pré-natal,
exames e testes laboratoriais solicitados. Assim, o adequado acompanhamento da
gestante, com o número de consultas de pré-natal preconizadas pelo Ministério da
Saúde, pode contribuir para a diminuição da morbimortalidade materna e perinatal. O
objetivo desse projeto foi realizar um estudo transversal, retrospectivo para tentar
relacionar as vias de parto (variável independente) com dados relacionados a idade,
cor, primiparidade, número de cesáreas anteriores, número de partos vaginais em
gestações prévias, idade gestacional, local e número de consultas de pré-natal e
frequência em curso de pré-natal (variáveis dependentes), por meio de coleta e análise
de prontuários de partos localizados no Arquivo Médico do Setor de Pesquisa do
Hospital de Clínicas de Uberlândia durante o período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2016. Os dados coletados procuraram associar essas variáveis e foram analisados
pela estatística descritiva em frequência absoluta e relativa, sendo apresentados por
meio de tabelas. As variáveis primiparidade, via de nascimento, frequência em curso de
pré-natal e número de consultas de pré-natal chamaram a atenção devido aos altos índices
de parto cesariana que demonstraram quando relacionadas com a via de nascimento. O
maior número de consultas de pré-natal não foi associado com maior número de partos
vaginais, o que era esperado deste estudo, devido às orientações adequadas nos meses que
antecedem a parturição. Concluiu-se com este estudo a notoriedade dos altos índices de
cesárea realizados no HCU-UFU, e que são poucas as variáveis que contrariam essa via
de nascimento.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS COM BACTÉRIAS PROMOTORAS DE
CRESCIMENTO E BIOCHAR NA CULTURA DO MILHO (Zeamays L.)
AUTORES: OLIVEIRA, Lírian França – lirian.franca@yahoo.com.br
FERREIRA, Adão de Siqueira – adaoferreira@ufu.br
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar as potencialidades das bactérias
promotoras de crescimento de plantas (BPCPs) em melhorar a eficiência de uso de
nitrogênio (uréia) usando várias fontes alternativas de adubos minerais, orgânicos e
organo-mineral. O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao
Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no campus
Umuarama, Uberlândia-MG. Foram semeadas 5 sementes do híbridoVÍPTERA 2Syngenta à uma profundidade de 3 cm, em vasos com capacidade de 1,5 kg de solo, sendo
estes dispostos de acordo com o delineamento experimental inteiramente casualizado
(DIC). Foram realizados oito tratamentos com quatro repetições, e um tratamento
adicional constituído pela testemunha, conforme a seguir explicitado: T1 – N P K; T2 –
2N P K; T3 – Biochar (N P K); T4 – Biochar (2N P K); T5 – N P K + Isolado; T6 – 2N P K
+ Isolado; T7 – Biochar (N P K) + Isolado; T8 – Biochar (2N P K) + Isolado; T9 –
Testemunha (solo sem nutriente). Foram realizadas três avaliações de altura (14, 21, 28
dias após a semeadura), após a última avaliação, foram avaliadas as seguintes
carecterísticas como: diâmetro de caule (DC), de massa fresca de parte aérea (MFPA), de
massa seca de parte aérea (MSPA) e de massa seca de raiz (MSR). Os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA), em um delineamento inteiramente
casualizado (DIC). Os valores obtidos nos vários tratamentos foram comparados pelo o
teste de Tukey, com 5% de significância. A resposta do milho ao biochar não foi
eficiente para o aumento da altura total e diária, diâmetro de caule, MSR, MFPA e
MSPA, nas condições experimentais empregadas. Os melhores resultados para o
isolado foram obtidos nos tratamentos em conjunto com a adubação mineral (NPK e
2NPK). A duplicação da dose de nitrogênio não influenciou na resposta do milho.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTUDO DE LAYOUTS EFICIENTES PARA O TERMINAL DE CARGAS
DO AEROPORTO DE CONGONHAS (SP)
AUTORES: BELLINI MACHADO, Lucas – lucasbellini27@gmail.com
CARRARA LAZZARINI, Camilla Miguel – camillacarrara@ufu.br

RESUMO: A globalização introduziu nas organizações uma maior exigência quanto à
logística de distribuição de produtos. O modal aéreo de transporte de cargas no Brasil,
embora com valor de frete elevado, mostra-se viável para determinados tipos de produtos,
como os de alto valor agregado e de grande urgência. Assim, verifica-se que há um
crescimento de demanda por movimentações de cargas pelo modal aéreo, o que tem
tornado imprescindível o uso de terminais de carga (TECA) nos aeroportos. A cidade de
São Paulo, como sendo o principal centro econômico do país é o foco desse estudo, no
qual se avaliou configurações eficientes de layouts para o Aeroporto de Congonhas,
visando analisar se a área destinada ao terminal de cargas presente no aeroporto comporta
o volume atual e o futuro a partir de estimativas de crescimento. O valor aproximado de
área encontrado pelo software Google Earth, 3.689 m², é maior que todos os resultados
dos métodos atualmente vigentes para cálculo de área para TECA. Portanto, é conclusivo
que o terminal do Aeroporto de Congonhas consegue comportar a carga total transportada
atualmente. Porém, utilizando o método de Ashford (2011) se conclui que o espaço atual
do TECA consegue comportar uma carga anual de 49,8 toneladas por ano. Por
conseguinte, a área não atenderá à previsão de tonelagem anual estimada para 2037 de
77,58 toneladas por ano, que pelo método aplicado anteriormente precisaria de 5.747 m²,
o que resulta em uma expansão necessária do terminal de cargas atual em 2058 m².
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA CURVA DE
CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM INDENTAÇÕES
ISOLADAS E SUPERPOSTAS
AUTORES: SILVA JUNIOR, Washington Martins da – washington.martins@ufu.br
HENI MADEIRA, Lucas dos Reis – henireisnr@gmail.com
RESUMO: No âmbito cientifico e de pesquisa é de vital importância ter confiança nos
dados obtidos, para retirar conclusões verdadeiras. Neste intuito realizou-se, na primeira
metade da Iniciação Cientifica PIBID, testes de indentação instrumentada em amostras
de aço, alumínio e cobre almejando identificar o comportamento da captação de dados
durante o teste de indentação. Após, os testes houve o tratamento dos dados e a confecção
dos gráficos de força pelo deslocamento do penetrador. As análises mostraram que houve
coleta da força e do deslocamento em todos os pontos. Todavia, as curvas de
descarregamento expressaram um comportamento não esperado. Então, realizou-se
adequações no programa de controle do equipamento, assim como, modificações físicas
e uma série de testes em diferentes condições de carga para tentar identificar a origem do
problema e corrigi-lo. Dentre as possíveis explicações para este comportamento
inesperado estão a escolha errada da curva de calibração do sensor na etapa de
descarregamento, o desnivelamento da mesa de fixação das amostras e a falta de rigidez
da célula de carga. Após as aplicas as medidas corretivas, referentes a cada uma destas
possíveis causas, os testes finais foram realizados em amostras de aço 1020, aço
ferramenta, alumina e alumínio comercialmente puro. As cargas utilizadas foram de 5N,
10N, 20N e 30N. Realizou-se testes de indentações isoladas e superpostas. Pôde-se
verificar que houve uma considerável melhora na qualidade dos dados obtidos. Com
destaque para materiais com durezas menores, como é o caso do aço ABNT 1020 e do
alumínio comercialmente puro. Seus gráficos apresentaram curvas mais bem ajustadas e
aspecto suavizado Além de curvas que agora são condizentes com o comportamento
físico esperado, tanto no carregamento, quanto no descarregamento. Isto, para cargas até
35N. Já para alumina, com dureza elevada, o comportamento, a suavidade das curvas e
até a repetibilidade apresentadas não foram boas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ANÁLISE BIOFOTOMÉTRICA SOBRE A AMPLITUDE DE
MOVIMENTO DE OMBRO E SUA RELAÇÃO COM A
FUNCIONALIDADE EM MASTECTOMIZADAS
AUTORES: GALAVERNA, Lucas dos Santos – lucas_galaverna98@hotmail.com
CARVALHO, Eliane Maria – elianemc@faefi.ufu.br
RESUMO: Os procedimentos cirúrgicos no câncer de mama são agressivos e ocasionam
consequências negativas à mulher, como a redução da amplitude de movimento (ADM)
de ombro e funcionalidade. A biofotometria é um recurso capaz de avaliar a biomecânica
e suas implicações na postura, mostrado fidedignidade, precisão e reprodutibilidade.
Objetivos: Averiguar as características cinesiológicas do ombro e relacionar com a
funcionalidade em mulheres mastectomizadas. Método: Pesquisa quantitativa transversal,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (parecer 2.731.732),
com 27 mulheres em acompanhamento no Hospital do Câncer de Uberlândia, as quais
foram submetidas à avaliação biofotométrica com marcações em pontos específicos e
padronizados nos membros superiores (MMSS) para análise de ADM em vista frontal e
perfil e aplicação do questionário de disfunção de braço, ombro e mão (DASH) antes e
após quatro meses de intervenção fisioterapêutica. Resultados: Em relação à ADM,
observou-se que todos os movimentos dos MMSS encontram se alterados, a abdução e
flexão do ombro homolateral, antes e após quatro meses foram de 130,3º±31º e
149,4º±21º (p=0,002) e 128,1º±36º e 140±21º (p=0,008), respectivamente. O escore do
DASH diminuiu de 38,1±24,8 para 32,1±23,3 (p=0,047), mostrando aumento da
funcionalidade e nas questões que envolvem abdução e flexão de ombro, houve maior
aumento da porcentagem de respostas no item “nenhuma dificuldade”, com média de
23,08% para 42,9%. Conclusão: Todos os movimentos encontram-se alterados no
membro homolateral à cirurgia, principalmente a abdução e flexão do ombro,
repercutindo na funcionalidade, entretanto, houve melhora da ADM e significativa
melhora da funcionalidade após quatro meses de intervenção.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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USO DE ESPECTROMETRIA MIR E SELEÇÃO DE VARIÁVEIS NO
CONTROLE DE QUALIDADE DE MAFURRA EM DIESEL
AUTORES: Costa, Lucas Gustavo – lucasgustavodacosta@gmail.com
Borges Neto, Waldomiro – waldomiro@ufu.br
RESUMO: A espectroscopia MIR junto à regressão por PLS é o método oficial para
monitorar a quantidade de biodiesel em diesel comercial brasileiro. Entretanto, este
método utiliza solventes e um grande número de amostras. Neste estudo, buscando
desenvolver um método não destrutivo, diminuir a quantidade de amostras e fazer uso de
uma única curva de calibração, utilizou-se a mafurra (Trichilia emética) para a produção
de biodiesel metílico e da análise por PLS para determinar seu teor em misturas com
diesel na faixa de concentração de 1,00 a 30,00 (% v/v). Complementarmente, métodos
de seleção de variáveis foram empregados intuindo melhorar os valores de RMSEP,
RMSECV e RMSEC. Foram preparadas 45 amostras da mistura biodiesel-diesel para o
conjunto denominado calibração e 30 para o conjunto de previsão. Os espectros MIR
foram obtidos no equipamento Shimadzu – IRPrestige-21, pertencente ao Laboratório
Multiusuário, do Instituto de Química, da Universidade Federal de Uberlândia. Os dados
foram tratados em ambiente MATLAB versão R2015a, gerando a matriz para análise com
tamanho de 75 amostras por 2549 variáveis. Os modelos PLS, iPLS, biPLS e siPLS foram
construídos usando os softwares iToolbox e PLS_Toolbox. O modelo PLS, Figura 1 (a),
obteve RMSEC = 0,47 (% v/v), RMSECV = 0,83 (% v/v) e RMSEP = 0,69 (% v/v). Entre
os métodos de seleção de variáveis, o siPLS obteve melhor resultado, gerando o modelo
apresentado na Figura 1 (b), usando 76 variáveis, com RMSEC = 0,20 (% v/v), RMSECV
= 0,46 (% v/v) e RMSEP = 0,42 (% v/v).

Figura 2 - Curvas de calibração multivariada da mistura biodiesel metílico de mafurradiesel obtidas através de: (a) regressão por PLS e (b) método siPLS
O método desenvolvido se mostrou eficiente para a determinação do teor de biodiesel
metílico de mafurra em diesel, reduzindo o número de amostras e minimizando a geração
de resíduos. O modelo gerado através do siPLS foi bem sucedido na diminuição da faixa
espectral e na melhora dos valores de erros.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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DESEMPENHO DE PAINEL FOTOVOLTAICO EM FUNÇÃO DO SEU
POSICIONAMENTO
AUTORES: RESENDE, Lúcio Carlos – luciocarlosresende@gmail.com
ATARASSI, Roberto Terumi – robertota@ufu.br
RESUMO: Para reduzir o consumo de recursos naturais para a geração energética, fontes
alternativas, como a solar, são excelentes opções. Uma das principais tecnologias para o
aproveitamento da energia solar é o uso de painéis fotovoltaicos, que transformam a
radiação solar em energia elétrica. Tais painéis solares apresentam melhor desempenho
quando estão orientadas de maneira perpendicular aos raios incidentes, que podem ser
otimizadas por meio de sistemas de rastreamento e posicionamento solar. O
desenvolvimento do projeto envolvia a construção de uma infraestrutura física de suporte
para o painel fotovoltaico e o desenvolvimento de um código de programação em
comunicação com um circuito eletroeletrônico que permitissem a movimentação
adequada do módulo solar. Foi utilizado um módulo de pequeno porte (10 WattsPico –
Wp), suportado, no eixo horizontal, por bases de aço inox e, no eixo vertical, por bases
de alumínio. A movimentação rotacional dos eixos foi permitida pela utilização de
rolamentos de cubo de bicicleta. Um microcontrolador Arduino Uno R3 foi utilizado para
a programação dos algoritmos de controle do sistema de rastreamento e posicionamento
solar. Tal codificação foi dividida em diversas funções, chamadas dentro do loop
principal, de maneira sequencial. A partir dos sinais analógicos enviados por
potenciômetros e LDR’s, o algoritmo do microcontrolador realizava o acionamento de
motores de passo, que permitia a movimentação dos eixos de rotação para uma posição
desejada. O controle dos motores de passo foi realizado pelo driver DRV8825 ligado a
um sistema optoacoplador MOC3020 – TIC122, o qual permitia a comutação entre os
motores de passo de cada eixo. As medições em campo da irradiância solar nos painéis,
a partir da qual serão feitas as comparações de desempenho energético em diferentes tipos
de configuração, ainda serão realizadas no Campus Glória. O armazenamento das
informações será feito através do coletor de dados CR-10X, que estabelecerá
comunicação com o Arduino.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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O CONCEITO DE IMAGINAÇÃO NA OBRA FILOSÓFICA DE RENÉ
DESCARTES E OS SEUS DESDOBRAMENTOS METAFÍSICOS
AUTORES: GUERREZI, L – lucasguerrezi@hotmail.com
SILVA NETO, S. A – sertorioneto@gmail.com.
RESUMO: Pretendemos demonstrar nesta pesquisa o modo pelo qual a faculdade
imaginativa pode ser ambiguamente tratada nas obras cartesianas. A partir de uma análise
dos pensamentos metafísico e científico/matemático de Descartes, esperamos ter
evidenciado as grandes diferenças no tratamento dessa complexa faculdade. É de fácil
percepção que a faculdade imaginativa não adquire, para ele, Descartes, um destaque
muito positivo em se tratando da metafísica, ciência dedicada ao estudo da imaterialidade
de Deus e da alma humana. Diversamente do que se observa na metafísica, no campo das
matemáticas a imaginação mereceria uma outra atenção, já que de seu uso rigoroso
dependeria a geometria. A pouca consideração dedicada especificamente ao tema da
imaginação em Descartes chama, também, a atenção, já que ele nos oferece, como
mostram alguns estudiosos, um caminho a ser seguido para a investigação da sua Física,
que é amplamente dependente das figuras, suposições e hipóteses, do uso das analogias e
das máquinas, que, por sua vez, pressupõem uma certa atuação da faculdade de imaginar.
Devido a uma consolidada tradição de estudos mais atenta à metafísica que a outros
aspectos da obra cartesiana, tornou-se comum encarar a imaginação e os conhecimentos
adquiridos através dessa faculdade como inválidos, quase exclusivamente fontes de erros.
De certo modo, os próprios estudos sobre Descartes evidenciam essa ambiguidade no
tratamento da faculdade imaginativa na sua vasta obra: um papel secundário e
praticamente descartável para sua metafísica; um papel não só importante, mas
fundamental para os estudos que envolvam a extensão, como a Física e a geometria.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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CORRELAÇÃO ENTRE ANTICORPOS ANTI- BABESIA BOVIS, BABESIA
BIGEMINA E ANAPLASMA SPP. DE VACAS RECÉM PARIDAS E AS
IMUNOGLOBULINAS SÉRICAS OBTIDAS PELO COLOSTRO NOS
BEZERROS
AUTORES: DIAS, Luiza Gonçalves – luizagdias1@gmail.com
CURY, Márcia Cristina – marcia.cury@ufu.br
RESUMO: Foram analisados pela técnica de ELISA, soros de 25 vacas e de 25 progênies
destas, da raça Holandesa e cruzamentos. As colheitas das amostras sanguíneas das vacas
ocorreram 72 horas antes do parto e no dia do parto; e nas bezerras, no dia do nascimento
e até os 84 dias de vida (intervalos de 14 dias), com a finalidade de correlacionar os níveis
de anticorpos anti-Babesia bigemina, Babesia bovis e Anaplasma marginale das vacas
paridas e as imunoglobulinas séricas obtidas pelo colostro nos bezerros do nascimento ao
desmame. Foram avaliados os parâmetros hematimétricos e confeccionadas extensões
sanguíneas para detecção de estágios evolutivos dos parasitos, assim como, para
determinar a parasitemia das vacas e das bezerras positivas. Não constatou-se alterações
nos parâmetros hematimétricos. Nas extensões sanguíneas 04 vacas apresentaram
corpúsculos compatíveis com Babesia bigemina, não sendo observada a presença de B.
bovis e Anaplasma. As bezerras não apresentaram positividade. A parasitemia individual
observada nos animais positivos pela microscopia foi de 0,2%, 0,3%, 0,5%, 0,5%,
totalizando 1,5%. No ELISA, 04 vacas foram soropositivas para Babesia bigemina, 02
para B. bovis e nenhuma para Anaplasma marginale. Nenhuma bezerra apresentou
soropositividade. Todas as vacas soropositivas para B. bigemina apresentaram extensões
sanguíneas com merozoítos desta mesma espécie, porém com baixa parasitemia. Não foi
observada correlação positiva e significante entre os níveis de anticorpos das vacas e as
imunoglobulinas das respectivas crias. Embora, a presença de espécies de Babesia
tenham sido detectadas na propriedade, os animais apresentavam baixa infectividade,
sendo insuficiente para transferir imunidade passiva pelo colostro para as crias. Esses
animais, por não possuírem imunidade, ao entrarem tardiamente em contato com o
parasito poderão desenvolver doença severa, sob condições de instabilidade endêmica. O
elevado número de animais não reagentes, provavelmente se deve ao tipo de manejo, que
reduz o contato do carrapato com o hospedeiro.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTUDO HEDÔNICO DOS PREÇOS DE EQUINOS DA RAÇA
MANGALARGA MARCHADOR COMERCIALIZADOS EM LEILÕES
AUTORES: MARQUEZ, Mahara Moreira – maharamoreiramarquez@gmail.com
RAINERI, Camila – camilaraineri@ufu.br
RESUMO: Ao contrário de outros produtos agropecuários, equinos não são commodities.
Cada indivíduo possui atributos peculiares, com preços implícitos e valores marginais de
mercado. O objetivo deste trabalho foi identificar características que influenciam nos
preços de animais da raça Mangalarga Marchador em leilões e estimar uma função
hedônica de preços para determinar o valor marginal de cada atributo. Foram coletados
dados de animais da raça Mangalarga Marchador comercializados em leilões online entre
setembro de 2017 e fevereiro de 2018. As características intrínsecas aos animais
consideradas foram: i) número de premiações dos animais em competições; ii) idade; iii)
sexo e situação fisiológica; iv) cor da pelagem; v) genealogia (pai, mãe e avós); e vi)
criatório de origem. Foi coletado também o número de lances recebidos por cada animal
e seu preço de venda. O modelo utilizado foi o de regressão linear múltipla, tendo o preço
como variável dependente e as características intrínsecas ao animal e o número de lances
como variáveis explicativas. Os números de premiações (P < 0,01) e de lances (P < 0,05)
apresentaram efeito significativo sobre os preços, bem como o sexo e a cor da pelagem.
O preço implícito para cada premiação foi de R$ 316,03, e para cada lance R$ 393,62.
Em relação a machos castrados, animais não castrados e fêmeas gestantes receberam
penalizações de R$ 1.477,27 e R$ 1.684,67, respectivamente. Em relação a animais
alazões, as pelagens baia, preta e tordilha foram penalizadas em R$ 2.331,28, R$ 410,92
e 1.009,29, e as colorações castanha e pampa foram valorizadas em R$ 915,59 e R$
1.752,53, respectivamente. A partir da função hedônica estimada e dos preços implícitos
de cada característica é possível fornecer subsídios para criadores e demais vendedores
planejarem suas estratégias de criação e oferta dos animais, de modo a obterem valores
mais recompensadores por eles. Mais estudos são necessários nesta área, devido à
escassez de informações e de dados.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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O QUE É E O QUE NÃO É EMPREENDEDORISMO SOCIAL: UM
ESTUDO MULTICASO EM INSTITUIÇÕES DE UBERLÂNDIA-MG
AUTORES: SILVA, Marcela Ribeiro – silvamarcela0155@gmail.com
CARRIJO, Michelle de Castro – michellecarrijo@ufu.br
RESUMO: O empreendedorismo social surge como uma alternativa de melhoria da
condição de vida daqueles que são desfavorecidos, por meio da tentativa de inclusão
social e redução da desigualdade. Entretanto, é possível verificar diversas instituições que
buscam auxiliar nessa questão, mas que não se encaixam na definição de
empreendedorismo social, acarretando em uma pluralidade de nomenclaturas e
concepções acerca do tema. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo analisar as
atuais organizações situadas em Uberlândia-MG sob a ótica do empreendedorismo social,
verificando se as mesmas realmente possuem as características, identificadas na literatura,
que são necessárias para serem classificadas dentro dessa categoria. Algumas
nomenclaturas utilizadas para a comparação dentro desse estudo foi Empreendedorismo
Social, Responsabilidade Social, Economia Solidária, Organizações não governamentais
(ONG), Negócios 2.5. Quanto à metodologia, a pesquisa é caracterizada como qualitativo
sendo um estudo de caso múltiplo. Foram utilizados de roteiros semiestruturados junto às
organizações de empreendimentos sociais e por fim, realizada uma análise de conteúdo.
Os resultados encontrados a partir do desenvolvimento deste artigo, demonstraram que
as instituições não possuem uma ideia definida da classificação em que as mesmas se
enquadram, gerando uma ideia errônea das atividades desenvolvidas pelas mesmas. Com
isso, pode-se inferir a necessidade de desenvolver projetos que auxiliem no entendimento
das organizações a respeito dos diversos setores do empreendedorismo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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AVALIAÇÃO DO USO DE AMORTECIMENTO VARIÁVEL EM
SUSPENSÕES DE VEÍCULOS
AUTORES: REZENDE, Marcos Carvalho – marcoscarrez@gmail.com
DOS SANTOS, Marcelo Braga – marcelo.bragadossantos@ufu.br
RESUMO: O presente trabalho consiste na avaliação de parâmetros fundamentais no
amortecimento de perturbações em suspensões veiculares, atuando na implementação de
métodos de amortecimento variável e validação por meio de modelagem matemática
numérica em software. Para isto busca-se a otimização de tais variáveis, sendo a principal,
o fator de amortecimento (ξ), a fim de ter a máxima eficiência de uma suspensão
simultaneamente com o uso de tecnologias já existentes. O princípio de estudo está na
análise de um modelo físico com três graus de liberdade que consiste na dinâmica vertical,
e partir dos parâmetros obtidos construiu-se um modelo matemático numérico de modo a
comparar os resultados em busca de parâmetros que otimizem a resposta dinâmica do
carro. Assim, com tais resultados acrescentou-se na análise uma força normal variável
cuja fonte é o atrito o que caracterizará o uso de um sistema semiativo. A construção do
modelo experimental ocorreu por meio da utilização de Funções de Transferência (FT),
sendo a principal utilizada, a Função Resposta de Frequência (FRF), neste caso,
caracterizada como uma função de receptância. De maneira a corroborar com o estudo,
um modelo matemático numérico em software Matlab® foi realizado, o qual replica
diferentes perturbações atuantes em uma suspensão em diferentes faixas de velocidade
sendo possível observar o deslocamento da suspensão juntamente com o baricentro dos
passageiros.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).

104

FATORES DE RISCO PARA PRESENÇA DE ENDO E ECTOPARASITOS
DE GALINHAS CAIPIRAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES NA
REGIÃO DE UBERLÂNDIA-MG
AUTORES: SOARES, Maria Cecília – ceci.soares18@gmail.com
FONSECA, Belchiolina Beatriz. – biafonseca@ufu.br
RESUMO: no Brasil, a criação de galinhas caipiras é uma tradição, mesmo em meio
urbano. O livre acesso a áreas externas facilita a infestação por agentes parasitários. Este
trabalho objetivou identificar os principais endoparasitas e ectoparasitas de galinhas,
associando sua presença aos fatores de risco observados, em pequenas propriedades na
região de Uberlândia. Metodologia: Foram selecionados plantéis de 30 a 900 galinhas.
Realizou-se contenção e inspeção visual das penas e inspeção dos ninhos para pesquisa
de ectoparasitas. Os parasitas encontrados foram conservados em formol a 10% ou álcool
70% para posterior identificação. Em indivíduos com lesões características de sarna,
realizou-se raspado cutâneo profundo. Foram coletadas três amostras por propriedade
para análise coprológica, mantidas sob refrigeração e processadas por flutuação em
solução saturada de cloreto de sódio de Willis-Molay para identificar larvas e ovos de
endoparasitas dos tratos digestório e respiratório. Para pesquisa de ovos pesados e larvas,
utilizou-se o método de sedimentação espontânea com água destilada. Essas amostras
foram colocadas em lâminas e visualizadas em microscopia óptica. Resultados: Das 17
propriedades selecionadas (totalizando 51 amostras), 12 apresentaram aves parasitadas
(70,58%). O coccídeo do gênero Eimeria foi mais prevalente, estando em 10 das 17
propriedades (58,3%). O segundo achado mais numeroso foi de oocistos de cestóides, em
7 das 17 propriedades (41,6%). Apenas duas propriedades apresentaram suspeita de sarna,
confirmando-se a presença do ácaro Knemidokoptes sp, nos raspados de pele. Nenhuma
propriedade realizava qualquer tipo de manejo ou prevenção contra parasitoses.
Conclusão: A alta positividade para endoparasitas está provavelmente relacionada à falta
de manejo sanitário específico. Exames de pesquisa de ovos e oocistos nas fezes devem
ser incentivados, pois apresentam baixo custo e fácil execução, sendo uma boa alternativa
à necropsia nos casos em que não há óbitos, por permitir a avaliação de um número maior
de indivíduos do plantel.
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INFLUÊNCIA DA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN SOBRE O
CONTEÚDO DE MICRO-RNA DE ESPERMATOZOIDES BOVINOS
AUTORES: ALMEIDA, Mariana de Oliveira – mary_oalmeida@outlook.com
BELETTI, Marcelo Emilio – mebeletti@ufu.br
RESUMO: A criopreservação convencional do sêmen pode alterar algumas características dos
espermatozoides, influenciando sua capacidade de fertilização do ovócito e interferindo no
desenvolvimento embrionário inicial. Porém, ainda não foi avaliada a influência do processo de
congelamento de sêmen sobre o conteúdo de miRNAs no espermatozoide. Objetivo: Avaliar se o
processamento de congelamento e preservação do sêmen bovino influencia o conteúdo de
miRNAs nos espermatozoides. Metodologia: Utilizou-se o ejaculado de cinco animais, que foram
divididos em duas alíquotas e submetidos a seleção por gradiente de Percoll (90/45%). As
primeiras alíquotas foram encaminhadas para o procedimento de extração de miRNAs com o Kit
de isolamento para miRNAs MirVana (Sigma-Aldrich) e armazenada no estabilizador de miRNA
RNA stable (Sigma-Aldrich). As segundas foram criopreservadas com meio crioprotetor Trisgema-glicerol e após duas semanas em nitrogênio líquido foram descongeladas e submetidas ao
mesmo processo de extração de miRNAs das primeiras alíquotas. Os miRNAs extraidos foram
submetidos a sequenciamento semiquantitativo. Os dados foram avaliados utilizando o programa
miRDeep. Por fim, foi realizada o teste “t” pareado para verificar se o conteúdo de miRNAs dos
espermatozoides é afetado pelo congelamento e descongelamento do sêmen. Resultados: A partir
dos dados obtidos, notou-se que houve diferenças significativas no perfil de tamanho dos miRNAs
antes e depois do processo de criopreservação convencional. Como podemos analisar no gráfico
abaixo.
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Conclusão: A criopreservação convencional influencia significativamente o conteúdo de
miRNAs do espermatozoide, o que pode influenciar negativamente sua capacidade de
fertilização do ovócito e podendo interferir no desenvolvimento embrionário inicial.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE PREPARAÇÕES COM O FRUTO
JATOBÁ (HYMENAEA SPP.)
AUTORES: BORGES Mariana Farias – maryfariasborges@hotmail.com
ROSA Fernanda Ribeiro – fernandarr.nut@gmail.com
RESUMO: Há vários relatos na literatura científica que demonstram uma associação
positiva entre o consumo de hortaliças e frutas e a prevenção das Doenças Crônicas não
transmissíveis (DCNTs), o que está relacionado à presença de fibras e composto
antioxidantes desses alimentos. Muitos frutos brasileiros apresentam alta atividade
antioxidante comprovada com testes in vitro e in vivo, incluindo os frutos do Cerrado.
Um deles é o Jatobá (Hymenaea spp.), uma espécie de leguminosa, com polpa seca e
sabor bem peculiar, que se destaca tanto pela atividade antioxidante, quanto pelo alto teor
de fibras. Objetivos: desenvolver um produto nutritivo com a farinha de Jatobá e realizar
análise sensorial, nutricional e química, buscando contribuir para a utilização do fruto no
enriquecimento de preparações que possam auxiliar na prevenção primária e redução dos
agravos de algumas DCNTs, e ainda incentivar o consumo sustentável e valorizar o bioma
do Cerrado. Metodologia: Foi elaborado um pão vitamínico com farinha de Jatobá (12%)
e frutas (mamão e banana). Aplicou-se uma escala hedônica de nove pontos com 50
provadores para avaliação sensorial. Foi realizada a composição química do pão
(carboidratos, proteínas, lipídeos, umidade, cinzas, atividade antioxidante e valor
energético). Resultados: O pão apresentou boa aceitabilidade em todos os atributos
avaliados (cor, sabor, textura e avaliação geral), dando destaque à textura que obteve a
maior média de notas (8,32). Foi verificado alto teor de fibras (9,18 g.100g-1) e baixa
atividade antioxidante (IC5084, 62 μg.mL-1). Conclusão: A adição de 12% de farinha de
Jatobá apresentou boa aceitabilidade no pão, e se apresentou como alternativa para o
consumo de um produto de panificação com boa composição nutricional.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO E AEROELÁSTICO DE
LAMINADOS COMPÓSITOS FABRICADOS POR TOW STEERING
AUTORES: CRUZ, Mateus Alves Araújo – cruz_mateus@hotmail.com
SAAD, Núbia dos Santos – nubia.saad@gmail.com
RESUMO: A utilização de compósitos laminados em estruturas aeronáuticas tem ficado
cada vez maior em razão dos seus benefícios estruturais. O aprimoramento de técnicas de
manufatura tem viabilizado o desenvolvimento de processos eficientes para a deposição
das fibras em material composto, contribuindo para efeitos aeroelásticos. A
aeroelasticidade trata-se de um problema acoplado no qual as cargas aerodinâmicas
provocam deformações na estrutura, acarretando alterações nas forças aerodinâmicas
resultantes. Neste âmbito, a tecnologia Tow Steering foi desenvolvida a partir do conceito
de deposição de fibras com ângulos variados. Com o controle das propriedades de rigidez,
é possível melhorar as características de flambagem e conseguir uma redistribuição
eficiente de carga. De forma a estabelecer e quantificar os ganhos devido ao emprego da
tecnologia de deposição de fibras de orientação variada, será estabelecida uma
comparação entre um modelo numérico utilizando a tecnologia tow steering em sua
construção e outro modelo construído convencionalmente, de mesma constituição e
dimensões. Para uma mesma condição de contorno em ambos os modelos, isso é, engaste
na raiz da asa e uma força de mesma magnitude na ponta da asa, temos dois resultados
distintos para os modelos. Percebe-se uma diminuição dos valores aos quais a asa está
submetida quando empregado a nova tecnologia. São aferidos um alívio de 14,45%,
quando comparado as deflexões, e redução da rotação em 15,93%. Verifica-se, após
análises numéricas dos dois modelos, que o fabricado por tow steering possui efeitos
aeroelásticos mais brandos, ou seja, menores taxas de deflexão e rotação, diminuindo os
efeitos aeroelásticos prejudiciais à operação da aeronave.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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A CARACTERIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DA MICRORREGIÃO
GEOGRÁFICA DE ITUIUTABA-MG NO ANO DE 2016: UMA ANÁLISE
A PARTIR DA CARTOGRAFIA TEMÁTICA
AUTORES: BORGES, M. A. – matheusalfaiate@yahoo.com
BARBOZA. R. C. – rbcastanho@gmail.com
RESUMO: O Brasil, se encontra entre um dos maiores produtores agropecuários e
versado exportador de produtos agrícolas no mundo em atualidade, se destaca pelo
fornecimento de bases de produção primária em grãos, fruticulturas, carnes e couros de
origem bovina, suínas e aves, entre outros. Neste sentido, a Microrregião Geográfica de
Ituiutaba (MG), localizada no Estado de Minas Gerais, mais sucintamente na Mesorregião
Geográfica do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, composta pelos municípios de
Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa vitória, apresentam
fatores favoráveis para o potencial agrícola e pecuário em sua dimensão territorial, em
vista aos baixos preços de terras na região, bem como, o clima, localização geográfica,
fortalecendo a expansão das monoculturas. O objetivo geral da pesquisa corresponde na
elaboração de mapas temáticos, assim representando graficamente o volume de produção
e quantidade em toneladas de atividades agropecuárias na Microrregião Geográfica de
Ituiutaba (MG) no ano de 2016, tendo como foco, culturas de arroz, cana-de-açúcar,
milho, sorgo, soja, laranja, bem como, criação de bovinocultura, suinocultura e avicultura
(galináceos). Os procedimentos metodológicos que nortearam esta pesquisa foram
divididos em algumas etapas: a) Levantamento bibliográfico, b) Coleta e tabulação de
dados censitários, c) Organização e síntese dos dados, d) Reambulação no recorte espacial
condizente a pesquisa e pôr fim a análise dos resultados obtidos. O apoio da cartografia
temática como uma das ferramentas que auxiliaram na execução dessa pesquisa através
dos mapas, foi de grande importância, pois tornou-se possível a visualização das
produções em intervalo de classes, proporcionando observar-se quais culturas obteve
aumento ou queda na quantidade ou em volume de produção no ano 2016. Portanto,
conclui-se que a Microrregião Geográfica de Ituiutaba, com sua forte aptidão para o setor
agropecuário, apresenta uma diversidade bastante significativa, tanto de produção, quanto
de área destinada aos mais variados produtos primários. Entende-se que do ponto de vista
de organização do espaço produtivo primário, a MRG passou a se desenvolver a partir da
cultura do arroz e milho, na qual demonstrarão índices elevados de produtividade,
principalmente no município de Ituiutaba, sede da MRG. Dessa forma, nota-se que ao
decorrer do tempo a MRG passou por metamorfoses, alicerçando a novos ditames para
com a região, como por exemplo, cana-de-açúcar e bovinocultura. Vale ressaltar, que o
apoio cientifico, a disponibilidade de insumos modernos, técnicas e objetos técnicos,
políticas agrícolas, garantiu com que a agropecuária aumentasse a produtividade da terra,
do trabalho e do capital ao decorrer dos anos.
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ESTUDO TEÓRICO DA INIBIÇÃO DO TRANSPORTADOR DE
DOPAMINA PELA GLICOSE: COMPARAÇÃO DO EFEITO NARCÓTICO
DO AÇÚCAR COM DROGAS ILÍCITAS
AUTORES: SILVA, Mírian Chaves Costa – mirian.chaves3@gmail.com
FRANCA, Eduardo de Faria – eduardofranca@ufu.br
RESUMO: Docking Molecular foi realizado para analisar o possível efeito tóxico do
consumo demasiado de açúcar comparado às drogas ilícitas como: LSD, cocaína, entre
outras, e com isso, visando reforçar a hipótese de que a glicose é capaz de inibir os
neurotransmissores da dopamina. Estudos recentes mostraram que a glicose em excesso
estimula o cérebro da mesma forma que drogas ilícitas, como cocaína e anfetaminas. O
alvo principal dessas drogas são os neurotransmissores de dopamina, serotonina e
noradrenalina. Assim, o mecanismo que resulta do mecanismo de recompensa e
dependência química é a inibição do transportador de dopamina (dDAT), cujo papel é
remover a dopamina das sinapses. Esta inibição aumenta a concentração de dopamina no
cérebro e em um estímulo excessivo do mesmo, podendo gerar uma mudança irreversível
das funções nativas da dDAT. No intuito de verificar o possível efeito nocivo do alto
consumo de açúcar, este trabalho comparou as energias de interação e a constante de
inibição entre a glicose e a dDAT, para confirmar se esse monossacarídeo no organismo
é capaz de induzir um efeito narcótico, como as drogas ilícitas descritas na Tabela 1.

I.

Substância

Dopamina
Glicose
Metanfetamina
Cocaína
LSD

ΔG (kcal mol-1)

Ki (μM)

-5,30
-2,61
-5,55
-8,81
-9,08

131,0
12,2 103
85,30
0,349
0,222

Tabela 1. Energias de ligação (ΔG) e constantes de inibição (Ki) de diferentes substâncias
no sítio de interação da dDAT.
Os cálculos de docking molecular, realizados através software AutoDock 4.0, mostraram
que a glicose é capaz de inibir a enzima DAT e reforça a hipótese de que o açúcar em
excesso pode causar dependência como a cocaína.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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USO DO ESPAÇO POR RHIPIDOMYS MASTACALIS (RODENTIA:
CRICETIDAE) NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PANGA, UBERLÂNDIA,
BRASIL
AUTORES: MACHADO, Pamella Melo Silva Ferreira – pamella2050@gmail.com
LEINER, Natália Oliveira – naleiner@gmail.com
RESUMO: Os padrões de uso do espaço refletem estratégias para maximizar sucesso
reprodutivo e sobrevivência dos indivíduos, e possuem implicações sobre a dinâmica
populacional das espécies. Fatores como tamanho corporal, disponibilidade de recursos e
diferenças comportamentais entre os sexos são os principais determinantes dos padrões
de uso do espaço de pequenos mamíferos. Esse estudo descreve o uso do espaço do roedor
Rhipidomys mastacalis, uma espécie arborícola que habita o cerrado brasileiro. Para tal,
as seguintes hipóteses foram testadas: 1) machos apresentam maior área de vida (AV) e
maior distância média movida (DMM) do que as fêmeas, 2) há uma correlação positiva
entre métricas de uso do espaço (AV e DMM), 3) as métricas de uso do espaço variam
sazonalmente, com valores maiores na estação seca, e 4) há uma relação positiva entre
massa corporal dos indivíduos e métricas do uso do espaço. Desde janeiro de 2012,
capturas mensais na Estação Ecológica do Panga permitiram estimar a área de vida de 16
indivíduos (7 machos e 9 fêmeas) de R. mastacalis, através do método do mínimo
polígono convexo (95%) para indivíduos com 5 ou mais capturas. A distância média
movida foi estimada através da distância euclidiana entre capturas sucessivas para 28
indivíduos (N = 3 ou mais capturas). Os resultados apontaram uma correlação positiva
entre DMM e AV, mostrando que essa métrica de distância pode ser uma alternativa em
estudos com espécies que apresentam baixa taxa de capturas, como é o caso de R.
mastacalis. Ao mesmo tempo, observamos que machos apresentam maior área de vida
do que fêmeas, porém não houve efeito da estação climática ou da massa corporal de R.
mastacalis sobre as métricas do uso do espaço avaliadas. Dessa forma, a maior AV dos
machos parece ser explicada como uma estratégia para maximizar o encontro de parceiras
reprodutivas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ANÁLISE NUMÉRICA DA INFLUÊNCIA DA REDUÇÃO DO DIÂMETRO
DE PLACA EM PROVA DE CARGA DIRETA SOBRE TERRENO DE
FUNDAÇÃO
AUTORES: OLIVEIRA, Pedro Henrique – phenrique2395@gmail.com
GARCIA, Jean Rodrigo – jean.garcia@ufu.br
RESUMO: O adequado dimensionamento de um projeto de fundações de qualquer
estrutura da engenharia civil, necessita do emprego de técnicas conhecidas para
prospecção e determinação dos parâmetros do solo. Nesse aspecto, se destaca a prova de
carga direta sobre terreno de fundação que é realizada por meio da aplicação de carga
sobre uma placa rígida de aço. A norma brasileira preconiza placa com diâmetro mínimo
de 80cm, correspondente a 0,5m². Entretanto, em outros países se utilizam diâmetros
inferiores ao utilizado no Brasil. A exemplo, tem-se a norma americana e alemã,
empregando placas circulares com diâmetro entre 162 a 760mm. Nesse sentido,
pretendeu-se analisar os efeitos da redução do diâmetro da placa nos parâmetros obtidos
pela realização deste ensaio. Para tanto, foram ensaiadas placas com diâmetro de 80, 70,
60, 50, 40 e 30 cm por meio de uma ferramenta computacional baseada no método dos
elementos finitos, software RS2 da Rocscience. A validação do modelo foi realizada por
meio da comparação com resultados experimentais disponíveis na literatura,
apresentando boas aproximações e resultados coerentes com a bibliografia revisada.
Constatou-se que para baixos níveis de tensões existe um comportamento linear do
recalque aumentando-se o diâmetro de placa para um mesmo nível de tensão. A análise
da tensão admissível variou com os critérios de ruptura adotados, sendo que alguns destes
critérios não apresentaram um crescimento linear da tensão, como é previsto em modelos
teóricos. O coeficiente de reação vertical do solo apresentou um comportamento não
linear decrescente com o aumento do diâmetro de placa. Por fim foi observado que o
efeito escala do ensaio não ocorre para baixos níveis de tensões.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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AVALIAÇÃO DO BALANÇO REDOX, INFLAMAÇÃO E EFEITO
ANTIADIPOGÊNICO DO NITRATO E NITRITO EM ADIPÓCITOS 3T3L1
AUTORES: ANDRÉ, Pedro Henrique Gonçalves – pedrohgand–re@gmail.com
BOTELHO, Françoise Vasconcelos – francoise.botelho@ufu.br
RESUMO: A obesidade resulta da hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos. A
diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos maduros (adipogênese) é de suma
importância para a compreensão da gênese da obesidade. O pré-adipócito 3T3-L1 pode
ser diferenciado in vitro em adipócito maduro. Os ânions inorgânicos nitrato e nitrito
são considerados produtos do metabolismo do óxido nítrico podendo sofrer
bioconversão a óxido nítrico e a outros óxidos de nitrogênio bioativos. Pesquisas com
roedores mostram que o nitrato apresenta características antiobesidade. Está envolvido
na perda de peso, redução da gordura corporal, reversão da lipodistrofia e melhora na
homeostase da glicose e da insulina. Estudos demonstram que o nitrito pode atenuar a
expressão da óxido nítrico sintase em camundongos e reduz a geração de superóxidos
em humanos. O objetivo geral foi avaliar o balanço redox e efeito antiadipogênico do
nitrato e nitrito em pré-adipócitos 3T3-L1. A metodologia se baseia na obtenção e
cultivo das células, verificando a capacidade de diferenciação das células com a
coloração Vermelho Nilo e Hoechst 33342. Os tratamentos foram soluções dos sais
nitrato de sódio e nitrito de sódio a 10-2M, as quais foram diluídas no meio adipogênico
com as células. Foi colocado um tratamento com cloreto de sódio na mesma
concentração, para verificar se o Na+ seria o responsável pelo efeito. O controle positivo
era com o meio adipogênico e o negativo com o meio DMEM. A viabilidade celular foi
avaliada pelo ensaio MTT. Foi realizada a coloração Oil Red O, bem como a atividade
de catalase e os níveis de glutationa reduzida. Foi determinada a capacidade
antioxidante dos tratamentos em meio adipogênico pela capacidade de redução do ferro.
O estudo constatou que os tratamentos, em comparação com o controle, não
promoveram efeito antiadipogênico nem combateram o estresse oxidativo nas
condições (tempo de tratamento e concentração) utilizadas no trabalho.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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MUDANÇAS DE USO DA TERRA NA MESORREGIÃO DO
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA MG
AUTORES: MOREIRA, Priscila Araujo – priamoreira1990@gmail.com
ROSENDO, Jussara dos Santos – jussara.rosendo@ufu.br
RESUMO: O monitoramento do uso e cobertura da terra permite compreender os padrões
de organização do espaço ao longo do tempo e suas transformações. De 2003 a 2013, o
CANASAT monitorou anualmente as safras no Centro-Sul do Brasil utilizando imagens
de satélite disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
– INPE. Entretanto, o encerramento de sua versão pública deixou uma lacuna no
fornecimento dessas estimativas. Assim, a importância desse tema está na necessidade de
suprir a carência de dados anuais, confiáveis e atualizados da produção canavieira em
MG, auxiliando as pesquisas e as políticas públicas para o setor. Portanto, o objetivo desta
pesquisa foi analisar as Mudanças de Uso da Terra ocorridas na Mesorregião do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba-MG, entre os anos 2002 e 2018. Para tanto, especificamente
objetivou-se: Mapear a área cultivada com cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba no recorte temporal especificado; Avaliar as diferentes categorias de uso da
terra presentes em 2002 e convertidas em cana-de açúcar no ano de 2018; e Analisar os
possíveis impactos ambientais e econômicos causados pelas possíveis alterações do uso
da terra na área pesquisada. A metodologia envolveu revisão bibliográfica; elaboração da
base cartográfica da área de pesquisa; aquisição dos produtos e manipulação das imagens
(OLI/Landsat 8), mapeamento da cana-de-açúcar na mesorregião do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba do ano de 2018; Mapeamento da conversão de uso da terra em cana-deaçúcar de 2002; e Trabalhos de campo. Os resultados demonstraram que a expansão da
cana-de-açúcar tem substituído principalmente as culturas agrícolas e pastagem,
ocupando em menor proporção a vegetação nativa e reflorestamento. Conclui-se, essa
expansão tende a ocupar áreas anteriormente desmatadas e que já tiveram outro uso no
passado. E que as ferramentas e técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento,
são importantes instrumentos para monitoramento das mudanças de uso da terra.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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FOTOGRAFOS ATUANTES NO CENÁRIO ARTÍSTICO DE
UBERLÂNDIA A PARTIR DOS ANOS 2000
AUTORES: ANDRADE, Marco Antônio Pasqualini de. – marcodeandrade@uol.com.br
OLIVEIRA, Rafael Antonio Rattis de. – faelnext@gmail.com

RESUMO: Esse estudo faz parte do projeto de pesquisa “Arte fora dos eixos” que busca
suprir a falta de documentação histórica do cenário de Artes, promovendo a construção
de instrumentos para possibilitar a compreensão da História das Artes Visuais no
Triangulo Mineiro e entorno. O objetivo foi analisar a atuação de fotógrafos que
apresentaram seu trabalho no circuito artístico da cidade de Uberlândia, especialmente
nas galerias Ido Finotti, Mercado Municipal, Casa da Cultura, Oficina Cultural e Museu
de Arte Universitário, após os anos 2000.A pesquisa foi de caráter exploratório e baseada
na coleta de dados documental, de forma qualitativa, além de encontros realizados para
catalogação de obras de alguns desses fotógrafos. Como resultado, verificou-se que a
cidade teve como média anual quatro fotógrafos ocupando esses espaços culturais,
número considerado pouco expressivo se levarmos em conta que a cidade possui até
mesmo um fotoclube. Nesse sentido, foi realizado o registro das imagens das obras e dos
folders daqueles artistas que se propuseram a disponibilizar esse conteúdo, de modo a
promover a documentação e sistematização dessa produção, através da construção de um
banco de imagens e de dados online. Entende-se que a utilização da internet e as
tecnologias digitais podem potencializar a divulgação dos materiais gerados, e assim
fomentar no público a apreciação e o cultivo de gosto pelos produtos culturais.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).

115

ANÁLISE DA LACUNARIDADE DA VAZÃO DO RIO ARAGUARI NA
ESTAÇÃO CAPIM BRANCO I
AUTORES: SILVA, RAPHAEL SÚSSIA – raphaelsussia@gmail.com
GUIMARÃES, Ednaldo Carvalho – ednaldoufu@gmail.com
RESUMO: Conhecer e prever o comportamento da vazão de um rio é de extrema
importância para proporcionar o uso racional da água tanto na área urbana como na área
rural. Assim a análise estatística do comportamento temporal da vazão se baseia em
procurar uma relação de dependência temporal entre os dados, sendo de grande utilidade
para o planejamento de utilização do recurso natural água e realizar estimativas com
maior precisão sobre o índice de vazão. Dentre as metodologias estatísticas, para este tipo
de análise, tem-se a análise de lacunaridade, que buscar avaliar padrões de
comportamentos temporais de vazões de interesse do usuário. Neste trabalho aplicou-se
a análise de lacunaridade aos dados de vazões do Rio Araguari, na Estação Capim Branco
I. A série histórica utilizada compreendeu o período de janeiro de 1931 a dezembro de
2014 conforme registros do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Foram utilizados os
limiares de vazão correspondentes ao primeiro e segundo quartil da série histórica. Os
resultados permitiram concluir que, para uma vazão fixa, quanto maior a janela de análise
(período), menor o valor de lacunaridade e, portanto, maior é a homogeneidade do
número de vazão abaixo desse valor fixo. Considerando diferentes limiares, o valor do
expoente β que determina as lacunas, aumenta se o limiar também aumenta, indicando
que, para uma janela fixa, ocorre maior heterogeneidade na dinâmica temporal da vazão
quando o valor do limiar é maior.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO DO CONHECIMENTO POPULAR E UTILIZAÇÃO DE
PLANTAS MEDICINAIS E DE PANCS POR IDOSOS EM UBERLÂNDIAMG
AUTORES: HONORATO VIEIRA, Rafaela – rafaelahonoratovieira@gmail.com
MARQUES, Karina do Valle – Karina@ufu.br
RESUMO: Neste trabalho pretendemos verificar o conhecimento popular de idosos nas
práticas e uso de plantas medicinais e plantas alternativas comestíveis (PANCs). O uso
de plantas por essa população é considerado intenso e tradicionalmente é disseminado.
Hoje várias pesquisas, cursos e as políticas públicas de saúde Ministério da Saúde, o SUS
(Sistema Único de Saúde) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). O objetivo do
presente trabalho é fazer um levantamento e analisar as práticas dos idosos relacionadas
ao uso de plantas medicinais, pancs e fitoterápicos, verificando em quais momentos estas
plantas são mais utilizadas, associando o consumo, ao significado medicinal e uso
alimentar. O estudo caracteriza-se por ser qualitativo e de caráter exploratório-descritivo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTUDO DA ESTEREOQUÍMICA DOS ALCALOIDES PIPERIDÍNICOS
ISOLADOS DE SENNA SPECTABILIS
AUTORES: NOVAIS, Raul Marques – raultetra@yahoo.com
PIVATTO, Marcos – mpivatto@gmail.com
RESUMO: Os produtos naturais são utilizados desde a antiguidade como uma forma de
cura ou prevenção dos males humanos. Ao longo da história, os compostos obtidos de
fontes naturais têm despertado grande interesse devido à complexidade das arquiteturas
moleculares relacionada às disposições tridimensionais dos carbonos assimétricos e
atividades biológicas associadas. Assim, por muito tempo, fármacos sintéticos foram
inspirados nas estruturas de compostos de origem natural e que frequentemente são
quirais, os quais foram produzidos na forma de racematos, ignorando as possíveis
diferenças de atividade biológica que os diferentes estereoisômeros poderiam causar.
Dentro deste contexto, temos investido no estudo dos alcaloides piperidínicos presentes
em Senna spectabilis, os quais possuem centros estereogênicos e comprovada atuação
sobre o sistema nervoso central, além de apresentarem diversas atividades biológicas
como, leishmanicida, antimalárica e anticolinesterásica. Para esse fim, foi realizada a
purificação dos alcaloides piperidínicos obtidos das flores da Senna spectabilis. O extrato
etanólico foi submetido à extração líquido-líquido, que resultou nas frações hexano e
diclorometano, sendo a fração CH2Cl2 aquela com maior concentração de alcaloides. Essa
fração foi submetida a diferentes procedimentos de cromatografia, de onde foram isolados
os alcaloides homólogos (−)-cassina e (−)-espectalina, já descritos anteriormente em S.
spectabilis, além de dois novos compostos também homólogos, cujas análises
cromatográficas e espectrométricas realizadas até o momento indicam ser
diastereoisômeros dos alcaloides (−)-cassina e (−)-espectalina. A partir desses compostos
diastereoisoméricos foram preparados derivados acetilados, tanto o derivado sintetizado
quanto as espécies de partida foram submetidas a ensaios biológicos visando
compreender seu comportamento enquanto inibidores da acetilcolinesterase.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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EFEITOS DA TERAPIA POR LASER INFRAVERMELHO DE BAIXA
INTENSIDADE NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ARTICULAR
INDUZIDA POR ZYMOZAN
AUTORES: SANTOS, Rinara de Almeida – rinara.almeida@hotmail.com
TOMIOSSO, Tatiana Carla – tatianatomiosso@gmail.com
RESUMO: Artrite é uma inflamação articular que resulta em edemas e dores durante
a movimentação. Tal inflamação pode ser devido a desgaste geral da
articulação (cartilagem e osso) e, depósito de cristais, doença autoimune ou por
infecção bacteriana ou viral. Neste estudo, avaliamos o efeito do laser de baixa
intensidade em inflamação articular tíbio-társica induzida por Zymosan. Após a
aprovação pelo Comitê de Ética em Uso de Animais (039/2014), 30 camundongos da
linhagem C57 foram subdivididos em 5 grupos: grupo Co (controle), Zy (animais com
inflamação articular induzida por Zymosan), Zy+Dexa (inflamação induzida e tratada
com dexametasona), Zy+30 J (inflamação induzida e submetida a terapia por laser de
30J/cm2) e L30 (apenas exposição da articulação a terapia por laser infravermelho 30
J/cm2). Foi administrado Zymosan na
concentração
de 200 ug em
cada articulação e após 5h, iniciou-se o tratamento diário por dexametasona (via
intraperitoneal) e a exposição ao laser. A quantificação de colágeno total
foi realizada em fotomicrografias de
lâminas
da região
articular coradas
com Picrosirius Red. Foram avaliados 10 campos por lâmina/ animal e a quantificação
foi realizada pelo programa Image J. Os grupos Zy+ Dexa e Zy+ L30 apresentaram
maior quantidade de colágeno depositado sobre a articulação tíbio-társica em relação ao
grupo Zy. A terapia por laser de baixa intensidade aumenta o colágeno na região articular
de forma semelhante ao observado com o tratamento por dexametasona, o que pode
indicar uma melhora na resposta inflamatória. Avaliações de outros parâmetros que
envolvem o processo inflamatório são necessários para melhor compreensão sobre os
efeitos desta terapia.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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COLETA SELETIVA EM UBERLÂNDIA: AVALIAÇÃO E DIRETRIZES
PARA SEU APERFEIÇOAMENTO
AUTORES: FILHO, Roberto Porto – betodm0@gmail.com
MELO, Nágela Aparecida de – nagela@ufu.br
RESUMO: O presente trabalho trata sobre o Programa Coleta Seletiva de Uberlândia,
tendo em vista a sua caracterização e a sua avaliação, a partir de indicadores de
sustentabilidade, para os anos de 2015, 2016 e 2017, e a proposição de diretrizes para sua
melhoria. Para a elaboração desse estudo, utilizou-se a matriz de indicadores de
sustentabilidade de coleta seletiva de Fechine e Moraes (2015). Os dados foram obtidos
por meio de publicações no Banco de Dados Integrados de Uberlândia (BDI) e por meio
de entrevistas com servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Uberlândia (DMAE). A análise do desempenho do Programa foi realizada através de uma
matriz SWOT, identificando suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. A
proposição de diretrizes de melhoria foi apresentada através de scorecards, utilizando o
modelo de gestão de estratégia Balanced Scorecard. Os resultados ressaltaram que o
Programa avaliado apresentou um baixo grau de sustentabilidade nos anos de 2015 e
2016. Entretanto, houve uma melhoria no ano de 2017, quando atingiu médio grau de
sustentabilidade. As diretrizes para o aperfeiçoamento do Programa foram divididas nas
dimensões Institucional/Operacional, Ambiental e Sociocultural. Como medidas
propostas destaca-se a criação de um banco de dados integrado, a expansão da área de
abrangência do Programa, a análise anual sobre a sustentabilidade do Programa a partir
de indicadores operacionais, ambientais, econômicos e sociais, o estudo sobre a
viabilidade da implantação de outros sistemas de coleta de resíduos nos bairros, e a
mensuração da adesão da população ao Programa.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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STENODON NAUDIN (MELASTOMATACEAE) EM GOIÁS:
DOCUMENTAÇÃO, TAXONOMIA E CONSERVAÇÃO
AUTORES: ALVES, Rodolfo Ferreira – rodolfoalvesbio@gmail.com
ROMERO, Rosana. – rosanaromero@ufu.br
RESUMO: A família Melastomataceae é composta de 170 gêneros e ca. de 5400
espécies. Dentre as tribos reconhecidas na família, Microlicieae com sete gêneros e cerca
de 300 espécies se destaca pela representatividade nas formações campestres brasileiras,
apresentando alto grau de endemismo no Cerrado. O gênero Stenodon, considerado
endêmico de Goiás, é representado por S. suberosus Naudin e S. gracilis Berg. ex Triana.
Desde a Flora brasiliensis, onde constam descrições das duas espécies, são poucos os
trabalhos que abordam o gênero, havendo assim carência sobre quais características
morfológicas circunscrevem as espécies, bem como dados de ocorrência e conservação.
O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo taxonômico abrangente do
gênero Stenodon baseado em coleções feitas nos últimos 50 anos. Inicialmente foram
analisadas amostras depositadas nos herbários CEN, HEPH, HUFU, UB e UFG. A fim
de complementar a coleção e conhecer as espécies em seu habitat natural foram realizadas
coletas e observações no estado de Goiás. Também foram feitas consultas às bases de
dados online da Flora do Brasil 2020, Herbário Virtual REFLORA e speciesLink, e
análise de imagens dos tipos nomenclaturais dos binômios reconhecidos atualmente para
o gênero, além de consulta às obras originais. Com base na análise de 112 coleções de
Stenodon, verificou-se que as características morfológicas apresentam um gradiente de
variação nestes dois binômios e que, por isso não sustenta o reconhecimento de duas
espécies distintas. Por ser mais antigo, o binômio S. suberosus é aceito enquanto que, S.
gracilis é considerado sinônimo. Também foi encontrada em meio às coleções
examinadas uma nova espécie de Stenodon. O presente estudo fornece chave de
identificação para as espécies, descrições detalhadas, comentários taxonômicos, dados de
ocorrência e de conservação, além de pranchas com imagens das características
diagnósticas das espécies, e das plantas no campo e relação de todo material examinado.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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ESTUDOS TAXONÔMICOS EM MICROLICIA D. DON
(MELASTOMATACEAE) DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA, MINAS GERAIS
AUTORES: BRITO, Rodrigo Valentim – rodrigovalentim70@yahoo.com
ROMERO, Rosana – rosana.romero@ufu.br
RESUMO: Com 151 espécies, Microlicia é um gênero bem representado no Cerrado
atingindo sua maior diversidade nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. O gênero
foi estabelecido originalmente para abrigar espécies com hipanto globoso, cálice com
cinco sépalas persistentes, cinco pétalas, dez estames, anteras oblongas, obliquamente
deiscentes por poro simples e conectivo longamente filiforme com base calcarada.
Frequentemente as espécies de Microlicia são de difícil compreensão/delimitação, uma
vez que são extremamente variáveis com relação à morfologia vegetativa. Diante da
diversidade de Microlicia no estado de Minas Gerais e a falta de estudos sobre o gênero
no Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, o presente estudo teve por objetivo inventariar e
descrever as espécies de Microlicia nestas regiões, além de fornecer mapas de distribuição
das espécies. Após o levantamento do número de exsicatas de Microlicia na plataforma
speciesLink, estas foram analisadas e sua identificação revisada e validada. Foram
inventariados um total de 17 táxons de Microlicia, dos quais 11 já descritos, duas novas
espécies para a ciência, e quatro morfotipos identificados parcialmente. Com a realização
de algumas expedições de coleta verificou-se que esse número de espécies pode aumentar,
considerando que algumas das espécies coletadas são de difícil identificação e necessitam
de mais estudos para que seja feita sua correta identificação ou descrição. As descrições
morfológicas das estruturas reprodutivas e vegetativas foram feitas utilizando
estereomicroscópio e todas as medidas das estruturas foram tomadas com uso de escala
milimétrica acoplada ao estereomicroscópio ou com uso de paquímetro digital.
Comentários taxonômicos, assim como dados de floração e frutificação, distribuição
geográfica e habitat foram fornecidos. Novos locais de ocorrência de algumas espécies
também foram observados como é o caso de M. viminalis e M. canastrensis que foram
coletadas em Patrocínio.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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PRODUÇÃO DAS INTERLEUCINAS 6 E 12 FRENTE AO DESAFIO COM
LIPOPOLISSACARÍDEO EM CULTURAS DE ENDOMÉTRIOS CANINOS
EX VIVO COM DIFERENTES ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS
AUTORES: BARBOSA, Sara Pedrosa Franco – sarapf_vet@outlook.com
SAUT, João Paulo Elsen – jpsaut@ufu.br
RESUMO: As interleucinas 6 (IL6) e 12 (IL12) são citocinas pró-inflamatórias que
estimulam a síntese de outros mediadores inflamatórios e promovem a ativação e
maturação de células de defesa. Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs),
como o lipopolissacarídeo (LPS), se ligam aos receptores toll-like (TLR), ativando vias
que levam à síntese dessas citocinas e de outras moléculas inflamatórias que participam
de forma conjunta da resposta imune contra agentes infecciosos. O útero, em especial o
endométrio, pode ser infectado por microrganismos que desencadeiam resposta
inflamatória mediada por células do sistema imune inato. Em cadelas, algumas afecções
uterinas como piometra, hiperplasia endometrial cística e endometrite têm grande
relevância clínica. A hipótese do presente estudo é de que endométrios acometidos por
alterações histológicas, como hiperplasia ou inflamação, apresentem resposta imune
comprometida frente ao desafio com LPS, predispondo o estabelecimento de infecção
uterina. O objetivo consistiu em avaliar o efeito da hiperplasia e da inflamação
endometrial sobre a produção de IL6 e IL12 em culturas ex vivo de endométrios caninos
desafiadas com LPS. Para isso as amostras uterinas, obtidas utilizando-se punch de
biopsia, foram histologicamente classificadas em três grupos: controle, hiperplasia
endometrial e inflamação. Foi realizado Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
sanduíche com o sobrenadante das culturas de endométrios caninos ex vivo tratadas com
meio de cultivo controle e com meio de cultivo contendo LPS (1µg/ml), a fim de
determinar as concentrações de IL6 e IL12 produzidas pelas amostras de cada grupo.
Dentre as amostras avaliadas, 39,02% (16/41) foram incluídas no grupo controle, 26,83%
(11/41) no grupo hiperplasia endometrial, e 34,15% (14/41) no grupo inflamação. Os
resultados do ELISA revelaram que, nos três grupos, o desafio com LPS (1μg/mL)
desencadeou maior produção de IL6 e IL12 no sobrenadante das culturas de endométrios
caninos ex vivo, em comparação ao tratamento controle, sendo que não houve diferença
entre os grupos. Assim, verificou-se que a presença de alterações histológicas, como
hiperplasia e inflamação, no endométrio de cadelas clinicamente saudáveis não exerce
efeito sobre a produção de IL6 e IL12 em culturas de endométrios caninos ex vivo
desafiadas com LPS.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE DEPENDENTE DO TEMPO:
FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES A HAMILTONIANOS MODELOS
AUTORES: SILVA, Saula Cecília Antunes de Souza – saula.cecilia@hotmail.com
ODASHIMA, Mariana Mieko – mmodashima@ufu.br
RESUMO: A teoria do funcional da densidade (DFT) foi proposta por Walter Kohn, na
década de 60 e é utilizada em física e química para tentar solucionar problemas
relacionados a sistema de muitos corpos (many-body problem). A TD-DFT também é
uma teoria quântica de muitos corpos, para investigar propriedades dinâmicas de sistemas
eletrônicos na presença de campos dependentes do tempo. Seu formalismo foi proposto
na década de 80, generalizando o teorema Hohenberg-Kohn da DFT. Ambas teorias são
áreas relativamente novas dentro da Mecânica Quântica, mas muito promissoras, que
podem também ser aplicadas no cálculo de energias de excitação, propriedades ópticas
de moléculas grandes, e em dinâmica molecular, para citar alguns exemplos. O objetivo
desde projeto é investigar o formalismo da teoria do funcional da densidade (DFT) em
sua versão dependente do tempo (TD-DFT) e aplicá-la a alguns modelos. Iniciamos o
projeto realizando uma revisão bibliográfica a partir de artigos de revisão e de livrostexto. Estudamos as bases de ambas teorias, estática e dependente do tempo, através de
um estudo dirigido ao longo de uma revisão bibliográfica sobre os fundamentos da DFT
e TD-DFT, e reproduzindo as demonstrações dos teoremas. Para ajudar na compreensão
das aplicações práticas dessas teorias, analisamos uma utilização da DFT em simulação
de supernovas e estrelas de nêutrons. A partir dessa análise, verifica-se que a teoria do
funcional possui aplicações modernas não só na física de matéria condensada mas
também na astrofísica.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “NATIONAL HEALTHCARE SAFETY
NETWORK” EM NEONATOS CRÍTICOS
AUTORES: MELO, Sávia Gonçalves Oliveira – savia_ptu@hotmail.com
RÖDER, Denise Von Dolinger de Brito. – denise.roder@ufu.br
RESUMO: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde representam eventos
infecciosos graves e são responsáveis pelo aumento da morbimortalidade e dos custos
hospitalares. O objetivo do estudo é analisar a taxa de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) bem como
avaliar a ocorrência de síndromes infecciosas, principais fatores de risco e agentes
etiológicos; Metodologia: Foi realizada uma vigilância epidemiológica pelo sistema
“National Healthcare Safety Network” no período de agosto de 2018 a maio de 2019. Os
neonatos foram monitorados diariamente, e foi preenchida uma ficha para cada inclusão.
Os resultados dos testes de antibiograma foram recuperados nos prontuários. Resultados:
Houveram 232 neonatos internados com tempo médio de permanência de 23,9 dias.
Destes, 63 (27,2%) desenvolveram infecção. A síndrome infecciosa mais frequente no
período de estudo foi infecção de corrente sanguínea (n=36/ 50%). Cento e dezenove
micro-organismos foram isolados, sendo Staphylococcus epidermidis o mais
predominante (n=37/ 31,1%), seguido por Staphylococcus aureus (n=11/ 9,2%) e Serratia
marcescens (n=11/ 9,2%). Cento e sessenta e oito neonatos (72,4%) fizeram uso de ao
menos um tipo cateter venoso central (CVC): 143 (61,6%) Cateter Central de Inserção
Periférica, 80 (34,5%) cateter umbilical, 12 (5,2%) flebotomia e 4 (1,7%) intracath. Dos
168 neonatos que usaram CVC, 37 (22%) desenvolveram sepse. Trinta neonatos foram à
óbito (12,9%). Conclusões: A vigilância epidemiológica na UTIN permite o
conhecimento dos agentes etiológicos, sítios de infecção, principais fatores de risco e
síndromes infecciosas. Assim é possível a adoção de medidas de prevenção e controle das
infecções nesse ambiente.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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APETITE AO SÓDIO EM RATOS CONSUMIDORES DE SACAROSE
AUTORES: VARANDA, Tais – tais_varanda@hotmail.com
VIEIRA, Alexandre Antonio – alexandre.vieira@ ufu.br
RESUMO: A sacarose é um carboidrato altamente consumido, principalmente em
alimentos industrializados. Seu consumo exagerado pode estar associado ao
desenvolvimento da Síndrome Metabólica, e de doenças cardiovasculares, que também
são conhecidas por terem relação direta com consumo de sódio elevado. Esse estudo
objetivou verificar o apetite ao sódio em animais consumidores crônicos de sacarose, e
parâmentros cardiovasculares, como: Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Frequência
Cardíaca (FC). Os experimentos foram aprovados pela Comissão de Ética na Utilização
de Animais (registro 033/18). Ratos Wistar foram divididos em dois grupos: Controle (n
= 5) - tratados com ração e água ad libitum, e Experimental (n = 10) - tratados com ração
e solução de sacarose 20 % em substituição à água, ad libitum, por quatro meses após o
desmame. Os testes foram realizados após dois e quatro meses de tratamento. Para
indução do apetite ao sódio, os animais foram submetidos ao protocolo Privação HídricaReidratação Parcial, que consiste em: privação hídrica por 24 horas, oferta de água por
duas horas, oferta de NaCl 1,5% concomitantemente com a água por duas horas. No final
dos experimentos, os tecidos adiposos epididimal e peri-renal foram pesados. Os
resultados obtidos em ambos os períodos foram uma maior ingestão de NaCl 1,5 % pelos
animais controle (14±1.5 e 14.4±2.5 ml, respectivamente), quando comparados ao grupo
Experimental (6.3±1.8 e 7±1.4 ml, respectivamente). No grupo Experimental foi
verificada elevação da PAS (129±5.1 mmHg vs controle: 108±5.6 mmHg) e da FC
(431±15 bpm vs controle: 384±12 bpm), porém, essas elevações apareceram apenas aos
dois e não aos quatro meses de tratamento. Foi observado acúmulo de tecido adiposo
epididimal nos ratos consumidores de sacarose. Pode-se concluir que em ratos tratados
com sacarose 20 % ocorre diminuição permanente do apetite ao sódio e da ingestão de
ração, com elevação apenas inicial da PAS e FC.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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RELAÇÃO ENTRE IDADE NA PRIMEIRA COBERTURA DA MARRÃ E
NÚMERO DE MUMIFICADOS
AUTORES: RIBEIRO, Tatiane Marquini – tatiane_m_r@hotmail.com
ANTUNES, Robson Carlos – robson.antunes@ufu.br

RESUMO: No Brasil a produção de suínos está em crescimento, objetivando obter
potencial máximo de produtividade com mínimo custo, faz-se necessário integrar
genética com nutrição, manejo reprodutivo e sanitário aplicado durante toda a fase de
produção (CYPRIANO, 2008). Os leitões mumificados e representam parte importante
das mortes (PANDOLFI et al. 2017), o presente estudo busca relacionar idade na primeira
cobertura (IPC) com mumificados. Metodologia: realizou-se coleta de dados (125 fêmeas
PenArlan até 4º parto) numa granja em Uberlândia/MG; análise descritiva; regressão
logística e discussão pela significância (p<0,05). Resultados: Pelo Modelo de Regressão
Binomial Link Logito aplicado aos mumificados nos quatro partos, constatou-se que
existe relação significativa entre mumificados e IPC. Para cada dia de acréscimo na IPC
3,6% a mais de chance de ter mumificados, chegando até a 91% quando cobertas com
302 dias de idade; enquanto fêmeas cobertas mais jovens possuem menores chances de
mumificação, 36% quando cobertas aos 221 dias. As fêmeas PenArlan são
hiperprolíferas, logo fêmeas cobertas mais velhas possuem maior espaço uterino para
acondicionar maior número de fetos, logo, aqueles embriões que morreriam na fase
embrionária por falta de espaço chegam à fase mais avançada da gestação, alguns
morrendo mais velhos e tornando-se mumificados. Conclusão: Aumento na IPC leva mais
mumificados, portanto, cobrir a marrã mais jovem mostra-se efetivo.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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NOVOS MATERIAIS DE MASTODONTE (MAMMALIA:
PROBOSCIDEA) EM MINAS GERAIS: DESCRIÇÃO, DATAÇÃO E
ECOLOGIA ALIMENTAR
AUTORES: MACHADO, Tawane Carvalho Fonte Boa – tawanecfbmachado@gmail.com
RIFF, Douglas Santos – driff2@gmail.com

RESUMO: Os proboscídeos foram representados no registro fossilífero brasileiro pela
espécie Notiomastodon platensis, presente na maioria dos estados federativos. Dois
materiais atribuídos ao grupo, advindos dos municípios mineiros de Montes Claros e
Campina Verde, foram estudados neste trabalho. O primeiro trata-se de um fragmento da
porção direita de uma mandíbula, associado a um terceiro molar bunodonte
pentalofodonte parcialmente preservado, procedido das cercanias de Montes Claros e
depositado na Universidade Federal de Ouro Preto. Já o espécime registrado em Campina
Verde e incorporado à coleção do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal
de Uberlândia, diz respeito a um 3º molar esquerdo inferior bunodonte pentalofodonte,
com coroa praticamente completa e sem raízes preservadas. Deste último, além da
descrição, amostras de esmalte foram enviadas ao Centro de Estudos Isotópicos
Aplicados da Universidade da Geórgia, Estados Unidos, para datação absoluta e análise
de isótopos estáveis de carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O). A interpretação da razão
isotópica de carbono foi feita com base em valores estabelecidos na literatura. Ademais,
foi realizado um teste de correlação entre os valores de δ13C e δ18O através do software
PAST 3.24, utilizando os dados publicados por Dantas et al., 2017 para comparação. A
idade atribuída ao material foi de aproximadamente 19.890 anos, situando-o no final do
Pleistoceno e aproxima-se dos valores médios obtidos da datação de espécimes advindos
da Região Intertropical Brasileira (~21 mil anos). A razão isotópica de carbono obtida foi
de 0,53‰, o que o coloca na posição de pastador, com uma dieta baseada em plantas C4.
O resultado da razão isotópica de oxigênio foi de -6,00‰. O teste estatístico demonstrou
uma fraca correlação entre os valores de δ13C e δ18O (R2 = 0,024, p < 0.05), o que indica
que as plantas ingeridas pelo indivíduo não contribuíram para a composição isotópica da
sua água corporal.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FATORES DE VIRULÊNCIA DO
PARASITO TOXOPLASMA GONDII NO RECONHECIMENTO INATO
POR MACRÓFAGOS PELA ANÁLISE TRANSCRIPTÔMICA
AUTORES: FONTES, Tayane Trindade – tayanetfontes@gmail.com
MINEO, Tiago Wilson Patriarca – tiago.mineo@ufu.br
RESUMO: Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório pertencente ao filo
Apicomplexa, causador da toxoplasmose que acomete humanos e animais
homeotérmicos. É caracterizado pela presença do complexo apical, composto por
micronemas, roptrias e grânulos densos, utilizadas pelo parasito durante o processo de
adesão e invasão da célula hospedeira. O desenvolvimento de ferramentas moleculares
tem sido aplicado como estratégia para melhor compreender esse sistema de invasão e
replicação do hospedeiro e da interação parasito-hospedeiro. Este trabalho teve como
finalidade identificar os possíveis fatores de virulência do parasito T. gondii responsáveis
por controlar a resposta imune do hospedeiro, onde a análise de transcriptoma por meio
do programa Galaxy e os mapas de calor (heatmaps), demonstraram o papel crucial das
moléculas imunes inata do hospedeiro MyD88 e Caspase 1/11 na regulação da expressão
de genes fundamentais na sua patogênese. A maioria dos genes do parasito apresentaram
um aumento da sua expressão quando infectados nas células depletadas geneticamente
por MyD88 e Caspase 1/11, indicando a importância dessas moléculas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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AGROECOLOGIA: QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NO
ASSENTAMENTO CELSO LÚCIO MOREIRA DA SILVA
AUTORES: OLIVEIRA, Taynara Laís Martins – taynaralais13@hotmail.com
JUNQUEIRA, Maria Beatriz Fernandes – mariabeatrizjunqueira@gmail.com
RESUMO: O objetivo deste projeto é contribuir para a melhoria condições
socioambientais do Assentamento Celso Lúcio Moreira da Silva por meio de proposições
e práticas educoagroecológicas. A Agroecologia vem se destacando como um padrão
técnico agronômico capaz de orientar as diferentes estratégias de desenvolvimento rural
sustentável, avaliando as potencialidades dos sistemas agrícolas sob uma perspectiva
social, econômica e ecológica. A Educação Ambiental, por outro lado, na sua vertente
crítica tem sido considerada elemento indispensável na construção de saberes e valores
capazes de orientar relações mais humanas e sustentáveis e garantir um ambiente sadio
para todos os homens e tipos de vida existentes na Terra. Para tanto, serão realizados
trabalhos de campo com o propósito de averiguar os usos da terra, qualidade do solo e da
água, bem como também as condições das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) e
elaboração de mapas. A área de trabalho será analisada por meio de observações e análises
gerais das condições de saneamento ambiental existente. E os princípios da pesquisa-ação
para envolver os sujeitos sob uma ótica microssocial, estará norteando as práticas
formativas socioambientais tais como: palestras, oficinas para elaboração de propostas e
efetivação de ações que promovam as iniciativas educoagroecológicas, a fim de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos assentados.
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ESTRUTURAS DE INDEXAÇÃO BASEADAS EM MAPEAMENTOS
UNIDIMENSIONAIS PARA OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS POR
SIMILARIDADE
AUTORES: ALVES JÚNIOR, Tércio de Melo – tercioz_jr@hotmail.com
RAZENTE, Humberto – humberto.razente@ufu.br
RESUMO: Para a realização eficiente de consultas por similaridade é necessário
armazenar os dados em métodos de acesso apropriados para a realização de consultas
baseadas em distâncias. Para tanto, são empregadas árvores B+ para indexar
mapeamentos unidimensionais obtidos a partir de conjuntos estáticos de pivôs para
melhorar o desempenho de consultas aos k-vizinhos mais próximos. A desigualdade
triangular é empregada para eliminar porções de dados que certamente não fazem parte
da resposta. A partir da implementação dos métodos Omni-BForest, iDistance e
GroupSim percebeu-se que o gargalo está na recuperação dos elementos candidatos a
fazerem parte do conjunto resposta por meio de um arquivo de acesso aleatório (ORAF).
Para a eliminação desses acessos, propõe-se armazenar os objetos indexados nas
respectivas árvores B+. Metodologia: Com tal propósito o primeiro passo foi criar uma
arvore que pudesse ser criada com nós e folhas de tamanhos distintos, para que os objetos
serializados pudessem ser armazenados nas folhas. Tendo feito isso, o próximo passo foi
mudar o argumento de adição de novos elementos de um número, que representava o
offset em um arquivo sequencial, para o objeto serializado em si. Resultados: Com tais
mudanças o número de acessos as páginas de disco foram diminuído consideravelmente,
tendo em vista que esse processo, por ser um processo mecânico é demorado (pode chegar
a 12ms), diminuiu-se o tempo de recuperação dos objetos armazenados na arvore b+.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, VALOR DE MERCADO,
DESEMPENHO EMPRESARIAL E RISCO: UM ESTUDO SOBRE OS
BENEFÍCIOS DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS SOBRE O VALOR DA
FIRMA
AUTORES: OLIVEIRA, Thaissa de – thaissa.de.oliveira@gmail.com
PEIXOTO, Fernanda Maciel – fmacielpeixoto@gmail.com
RESUMO: Em decorrência da intensa competitividade empresarial presente no Brasil,
ocorreu um aumento na preocupação relativa ao relacionamento das empresas com os
stakeholders. Este cenário exige das empresas maior transparência e que as mesmas
busquem continuadamente por práticas de sustentabilidade que auxiliem no processo
estratégico para a obtenção de vantagens competitivas. Por conseguinte, depreende-se a
importância da reflexão sobre os resultados que atividades sustentáveis geram no alcance
de valor a longo prazo, assim como na eficiência do desempenho organizacional e na
redução do risco da firma. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar a influência
da sustentabilidade empresarial no valor de mercado, risco e no desempenho empresarial
de companhias brasileiras no período de 2010 a 2018. Para associar as variáveis de
interesse, foi desenvolvida uma pesquisa empírica, de caráter quantitativo, com coleta de
dados secundários por meio do site da B3, da CVM e na base Economatica. O método de
regressão com dados em painel por meio do software estatístico Stata e a seleção das
variáveis foi realizada com base na literatura nacional e internacional sobre o tema. Os
resultados permitiram aceitação das hipóteses do estudo em função da significância
estatística de três das variáveis dependentes deste trabalho. Portanto, há evidências que
práticas sustentáveis de empresas participantes do ISE possam influenciar positivamente,
de modo geral, em seu desempenho, valor e risco.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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CARACTERES QUALITATIVOS DAS LÂMINAS FOLIARES DE
CONVERT HD364®
AUTORES: SILVA, Vinícius Pereira – silvapvinicius@gmail.com
BARBERO, Leandro Martins – leandro.barbero@ufu.br
RESUMO: Diferentes alturas de manejo, modificam a arquitetura estrutural da planta,
alterando a proporção de tecidos e o valor nutricional da forragem. O objetivo deste
estudo foi avaliar a resposta da anatomia foliar e o desaparecimento do tecido foliar após
a incubação in situ de proteína (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em
detergente ácido (FDA) e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de Brachiária
ssp. Convert HD364® simulando lotação contínua. Os tratamentos consistiram de quatro
alturas de manejo, mantidas em 10, 20, 30 e 40 cm, em delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições. Quanto à anatomia foliar, verificou-se que as alturas
de 10 e 20 cm apresentaram a menor proporção de tecido lignificados, o que resultou em
maior desaparecimento dos tecidos mais digeríveis, mesófilo e floema. Em relação aos
níveis de PB, FDN, FDA e DIVMS, que foram o foco principal do trabalho, as parcelas
manejadas a 10 cm foram as que apresentaram os maiores níveis de PB, menores níveis
de FDN e FDA e, consequentemente, maior DIVMS. Portanto, conclui-se que a altura de
dossel de 10 cm apresentou o melhor valor nutricional e menor proporção de tecidos
lignificados e a menor preservação dos tecidos menos digestíveis após degradação in situ.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE NANOCRISTAIS DE TIO2
PUROS TRATADOS COM DIFERENTES TEMPERATURAS E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO MESMO
ASSOCIADO A GELEIA REAL
AUTORES: BITTAR, V.P. – viniciusp.bittar@gmail.com
TEIXEIRA, R.R. – renatarolandt@gmail.com
RESUMO: É de fato científico que o estresse oxidativo pode causar diversas doenças no
organismo, isso faz com que aumente a necessidade de compostos antioxidantes, capazes
de inibir a oxidação das células e consequentemente inibir a morte celular e não trazer
malefícios para o organismo. O desenvolvimento de novos compostos e fármacos a base
de nanopartículas teve um aumento significativo nos últimos tempos, dando maior ênfase
na área da nanotecnologia relacionada a medicina. De acordo com esses fatos, a utilização
de nanopartículas pode ser um novo meio promissor antioxidante para as células que
sofrem estresse oxidativo, atuando como um inibidor de oxidação no organismo, mas para
realizar tal feito, novos estudos com nanopartículas precisam ser realizados para elucidar
seu real mecanismo no organismo. Nanopartículas de TiO2 foram caracterizadas
fisicamente e sua característica antioxidante foi testada in vitro, através de metodologias
antioxidantes como FRAP, ORAC e DPPH. Além de isoladas, as nanopartículas foram
testadas associadas a geleia real, para descobrir se existe alguma interação entre a
biomolécula e a nanopartícula. As nanopartículas de TiO2 não possuem características
antioxidantes, porém in vitro elas atrapalharam a atividade antioxidante da Geleia Real,
pois o titânio possivelmente possui uma forte ligação com os carboidratos da geleia,
fazendo com que a geleia perca sua função antioxidante no meio em que está. O uso
inadequado das nanopartículas é grave, pois existem poucos estudos com essas
nanopartículas no organismo, e elas são bastante utilizadas em diversos produtos do dia
a dia, como protetores solares e cremes dentais.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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STAKEHOLDERS NA SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
AUTORES: BRGA, Vítor Gomes – vitorgbraga@hotmail.com
ORANGES, Luciana Cezarino – lcezarino@gmil.com
RESUMO: A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um papel
central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se
configuram. Diferentes sistemas como países, organizações e grupos têm elaborado novas
estratégias de desenvolvimento sustentável ou ao menos têm mais consciência do tema.
Dessa forma, os sistemas passam a ter que desempenhar suas atividades com objetivos
diferentes, focando em um menor gasto de materiais, menos poluição, menor risco
ambiental, mais cuidado com o ser humano entre outros. Por sua vez, o transporte se
configura como uma atividade pré-histórica que, ao longo dos anos, veio se
desenvolvimento em torno da eficiência e eficácia das operações. Quando se trata do
sistema global e a necessidade de diminuir o impacto do desenvolvimento tradicional o
transporte assume um papel relevante, haja vista que as externalidades são múltiplas, com
diferentes impactos para o ambiente e sociedade. Esse papel transformador se define pela
realocação de recursos e estratégias organizacionais, levando a posições futuras
superiores, são desenvolvidas por diferentes stakeholders. Sendo assim, esse trabalho
pretende analisar o papel dos stakeholders para sustentabilidade no transporte rodoviário,
por meio de método qualitativo do estruturalismo. Como resultados os stakeholders
analisados, percebe-se que mesmo com diferentes níveis de poder, urgência e
legitimidade dentro do transporte viário cada ator possui seu papel no desenvolvimento
sustentável a fim de garantir um pleno funcionamento e qualidade, ou seja, assegurar um
sistema que seja bom para todos os seus interessados nos vieses financeiros, social e
ambiental.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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(IN)EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE VERBAS PÚBLICAS
REPASSADAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO NOVO MARCO
REGULATÓRIO DA LEI 13.019/14 A PRÁTICA NO ÂMBITO
MUNICIPAL
AUTORES: GHELLI, Vitória Mendonça Bragança. – vitoria.ghelli@gmail.com
MELO, Luiz Carlos Figueira – figueiramelo@uol.com.br
RESUMO: A Lei 13.019/2014 que regulamenta o sistema de parcerias entre a
Administração Pública e o Terceiro Setor constitui relevante avanço na busca pela
segurança jurídica e eficiência, as quais estavam ameaçadas e fadadas à desconfiança com
as fraudes no repasse de recursos às Organizações da Sociedade Civil no ano de 2007,
durante a vigência do anterior marco regulatório. A nova regulamentação buscou
incorporar as recomendações e exigências doutrinárias, jurisprudenciais e
governamentais para que as parcerias sejam feitas com respeito aos princípios básicos da
Administração Pública e, principalmente, assegurando a transparência no uso e controle
das verbas públicas. O desenvolvimento de mecanismos reguladores evidencia-se como
um importante incentivo para a cidadania na busca pelo bem-estar social. Todavia, essa
regulamentação deve também buscar a eficiência, a fim de não só “fazer”, mas “melhor
fazer”, de modo a atingir as finalidades precípuas nos âmbitos administrativo e financeiro.
Assim, embora a Lei 13.019/14 tenha dado os primeiros passos nesse sentido, mister se
faz o prosseguimento e evolução dessas práticas de controle e eficiência para melhor
desenvolvimento do interesse público. Enfim, vale mencionar ainda que o Marco Regulatório
em destaque estabeleceu, de forma expressa, em seu art. 8º, inciso I, que, ao decidir sobre a
celebração de parcerias previstas no referido instrumento legal, o administrador público deverá
considerar, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. Este

cenário normativo, certamente, contribuirá, em larga medida, para o aprimoramento
técnico e pragmático das Parcerias desenvolvidas entre Administração Pública e
Organizações Sociais permitindo, a um só tempo, a melhoria da qualidade de serviços
públicos destinados aos cidadãos e, sobretudo, a concretização do princípio da eficiência
administrativa, tão caro à vigente ordem constitucional, dentro do difundido modelo de
administração pública gerencial.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA IMPRESSORA 3D TIPO FDM
AUTORES: LIMA, Viviane da Conceição. – viviane.ptc@hotmail.com
PEREIRA, Adriano Alves. – aalvespereira664@gmail.com
RESUMO: A prototipagem rápida tem aumentado seu campo de aplicação, já que além
de ser utilizada nos setores automotivos e aeroespaciais, também vem ganhando espaço
na produção de utensílios médicos e odontológicos. Desta maneira, o domínio das
técnicas de manufatura aditiva representa um novo passo no desenvolvimento de diversos
setores, tais como a indústria, saúde, ensino e pesquisa. Assim sendo, este projeto de
pesquisa teve como objetivo a construção de uma impressora 3D do tipo FDM (Fusão e
Deposição de Material), já que a mesma tem recebido um maior interesse dos fabricantes
devido suas características de funcionamento (maior velocidade e altura de impressão).
A construção dessa impressora permitirá o estudo das técnicas dessa revolucionaria
tecnologia, com aplicação no: desenvolvimento de equipamentos de impressão 3D, a
otimização dos parâmetros de impressão e posteriormente a utilização da manufatura
aditiva voltada para a sociedade, especialmente na área da saúde. O processo de
desenvolvimento e construção da impressora 3D foi realizado nas dependências do
Laboratório de Planejamento Automático de Manufatura (MAPL), da Universidade
Federal de Uberlândia. O projeto foi desenvolvido em 7 etapas: Escolha dos materiais
utilizados na construção da estrutura, Análise do hardware, Verificação automática da
altura máxima, Análise do software e firmware, Escolha do material do filamento,
Calibração da impressora e o Teste de impressão. Para o teste de impressão 3D, a peça
escolhida foi um cubo de 20mm, impressa em filamento ABS. Ao final da impressão foi
medido o erro das dimensões do cubo impresso, a peça teve um erro máximo de 0,016cm.
A impressora 3D, modelo Delta do tipo FDM, desenvolvida nesta Iniciação Científica,
mostrou-se eficiente e com capacidade de imprimir peças com qualidade e precisão.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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PROJETO SUSTENTÁVEL PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG:
PANORAMA AMBIENTAL URBANO DO SETOR SUL – PARTE IV
AUTORES: SILVA RIBEIRO, Waleska Nayara – wal_eskanayara@hotmail.com
DAMIS VITAL, Giovanna Teixeira – giovannadamis@ufu.br
RESUMO: A pesquisa intitulada ‘Projeto Sustentável para a Cidade de Uberlândia –
MG: Panorama Ambiental Urbano do Setor Sul (Parte IV) ’, apresenta os resultados da
Iniciação Científica FAPEMIG/UFU (2018/2019). O conceito de ‘Projeto Sustentável
para a Cidade’ (VITAL, 2012) visa estabelecer uma nova abordagem para a elaboração
de projetos urbanos e, para isso, parte do princípio da Ecologia e Sustentabilidade,
compreendidos a partir do pensamento sistêmico (CAPRA e LUISI, 2014) e complexo
(MORIN, 1990). A pesquisa é desenvolvida por meio da aplicação da metodologia do
Diagrama de Unidade Complexa – DUC (VITAL, 2012), por meio de quatro dimensões
e onze categorias: 1. Dimensão Filosófica: busca compreender a estrutura social, o modo
como o ser humano se relaciona com o planeta e a preservação da vida (1 – Percepção
Sistêmica; 2 – Hierarquia Sistêmica; 3 – Ordem Sistêmica; e 4 – Ética Ecológica); 2.
Dimensão Ambiental: apresenta a análise da paisagem natural, os recursos hídricos, bem
com os links ecológicos (5 – Águas em Evidência: âncora da sustentabilidade urbana –
Layer azul; 6 – Mosaico Verde: sustentação da vida – Layer verde e Layer marrom; e 7 –
Mosaico de Microclimas: Layer cinza); 3. Dimensão do Ambiente Construído: estuda
tudo que é construído, suas características e impactos que geram no meio ambiente (8 –
Desenho Ambiental Urbano: Layer vermelho e 9 – Espacialização dos Elementos-chave
Estruturadores); e 4. Dimensão da Teia Urbana: analisa a dinâmica urbana na cidade (10
– Dinâmica Urbana: fluxos e conexões – layer violeta e 11 – Estratégia Chave e
Elementos-chave). Desse modo, por meio dos resultados da pesquisa, ou seja, do
levantamento das problemáticas e potencialidades dos bairros do Setor Sul, mapeado em
laminas gráficas, são analisados e propõem-se eixos norteadores e princípios que auxiliam
na elaboração de futuros projetos arquitetônicos e urbanísticos para a cidade de
Uberlândia, que visam a melhoria da qualidade ambiental urbana.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG).
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ESTUDO DA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METABÓLITOS POR
FOTOFERMENTAÇÃO POR MICRORGANISMOS
FOTOSSINTETIZANTES: BACTÉRIAS PÚRPURAS NÃO-SULFUROSAS
E CIANOBACTÉRIAS
AUTORES: CUNHA, Warlley Rosa – warlleyrcunha@gmail.com
FERREIRA, Juliana De Souza – julianasf@ufu.br
RESUMO: As cianobactérias e as bactérias púrpuras não-sulfurosas são bactérias
fototróficas facultativa capaz de crescer numa ampla variedade de condições ambientais
e através do processo de fotofermentação elas conseguem transformar compostos
orgânicos em hidrogênio, ácidos carboxílicos, álcoois e outros metabólitos. O presente
trabalho apresenta um estudo da produção de metabólitos produzidos por Rhodobacter
capsulatus e Rhodopseudomonas palustris em cultura pura e co-cultura, consumo de
açúcares e aumento na concentração celular quando cultivada em meio sintético RCV e
em efluente da fermentação escura (EFE). Além disso, verificou-se o sistema formado
por estas PNS com culturas de cianobactérias: Nostoc sp e Anabaena variabilis. Os
ensaios de fotofermentação foram realizados com suplementação de melaço de soja (20
g/L) e os respectivos meios. No ensaio com R. capsulatus utilizando meio RCV o
consumo de açúcares totais foi em torno de 32% e a produção de ácido acético e ácido
propiônico atingiu 1,01 g/L e 1,01 g/L, respectivamente, e a concentração celular atingiu
1,13 g/L. Utilizando o meio EFE o consumo de açúcares foi de 63% e a produção de ácido
acético atingiu 2,42 g/L. No ensaio com R. palustris utilizando meio RCV o consumo de
açúcares totais foi em torno de 45% e a produção de ácido acético e ácido propiônico
atingiu 1,08 g/L e 0,15 g/L, respectivamente. Utilizando o meio EFE a produção de ácido
acético atingiu 2,13 g/L. No ensaio de co-cultura de Rhodobacter utilizando meio RCV o
consumo de açúcares totais foi em torno de 55% e a produção de ácido acético e ácido
butírico atingiu 1,46 g/L e 0,47 g/L, respectivamente, e concentração celular ao final do
experimento de 2,03 g/L. Com base nisso, afirma-se que ambas bactérias produziram
ácidos acético e propiônico em cultura pura, sendo que a utilização do efluente da
fermentação escura favoreceu a produção destes compostos, o crescimento celular e o
consumo de açúcares em relação ao uso do meio sintético RCV. Já a co-cultura mostrou
a produção de ácido butírico e maior consumo da fonte de carbono.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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SISTEMA DE PRODUÇÃO BRASILEIRO NA VISÃO DOS SISTEMAS
COMPLEXOS: UMA ABORDAGEM SOBRE SUAS FERRAMENTAS
AUTORES: SOUZA, Weigner Ferreira – weignersouza@hotmail.com
MEDRANO, Lucio Abimael Castillo. – medrano@ufu.br
RESUMO: Da produção em massa visando maior lucro, à produção enxuta eliminando
os desperdícios, foram observadas tamanha engenhosidade para o êxito da produção
atual. Pensando na pluralidade dos trabalhadores, qualificação e o ganho para ambos, os
sistemas produtivos se mostram mais eficientes para os dois lados da moeda: indústria e
trabalhadores. O sistema de produção brasileiro tem adotado historicamente o formato de
modelos de produção estrangeiros, principalmente o modelo americano, conhecido como
sistema de produção tradicional, representado pelo Taylorismo e pelo Fordismo, e o
sistema japonês, conhecido como sistema de produção enxuto, representado pelo
Toyotismo. A implementação destes sistemas não gerou o impacto esperado no
desempenho organizacional, ao enfrentar barreiras culturais e particularidades da
produção brasileira. Com base neste cenário, este projeto visou propor um sistema de
produção de acordo com o perfil nacional de indústria, mas especificamente no item
Ferramentas, mapeando Métodos e Tecnologias de origem nacional, criadas ou
desenvolvidas dentro das organizações brasileiras. O estudo é enriquecido pela visão dos
Sistemas Complexos, conhecidos por uma abordagem de pensamento aberto, amplo e
flexível. A metodologia adotada se concentra numa pesquisa teórica conceitual, através
da pesquisa bibliográfica acerca dos temas abordados. Como conclusão da pesquisa,
foram realizadas comparações entre as ferramentas utilizadas em diferentes sistemas de
produção, sempre analisando seus resultados e objetivos finais. Desse modo, ao fim, foi
proposto algumas ferramentas que, de acordo com o cenário da indústria brasileira, se
encaixasse melhor, visando melhor performance dos processos e pessoas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA INTERAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA COM GORDURAS SATURADAS
E INSATURADAS (TRANS)
AUTORES: SOTÉ, William Oliveira – sotewilliam@gmail.com
FRANCA, Eduardo de Faria. – eduardofranca@ufu.br
RESUMO: A obesidade é um fator preocupante no Brasil e seus números são
expressivos. Em 2013, estudos estimaram um impacto econômico de R$110 bilhões pela
obesidade, equivalente a 2,4% do PIB. Em 2017, o percentual de obesos na população
adulta das capitais e do Distrito Federal era de 18,9% e, em excesso de peso, 54,0%. A
quitosana, derivado do biopolímero quitina, vem sendo estudada e amplamente utilizada
como suplemento alimentar com a finalidade de facilitar a perda de peso e prevenir ou
desacelerar a evolução da obesidade, devido sua biocompatibilidade, biodegradabilidade
e adsorção de gordura. O presente trabalho usou a metodologia de Dinâmica Molecular
para a criação de modelos representativos de gorduras de reserva e a elucidação, a nível
atomístico, do processo de interação presente entre estas e a quitosana. A validação dos
modelos criados de triestearina e trioleína se deu por análise de densidade, com um erro
relativo, em média, de 1,80 e 1,48% em relação a valores experimentais, respectivamente.
As análises de função de distribuição radial e de ligação de hidrogênio mostraram
correlação, podendo-se atribuir ao grupo amino protonado da quitosana e ao oxigênio da
carbonila dos triglicerídios os sítios de mais expressiva interação, cuja distância
interatômica média é de 0,28 nm. Os resultados são condizentes com observações
macroscópicas presentes na literatura.
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