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INSERÇÃO DO DESIGN NO SETOR MOVELEIRO DE UBERLÂNDIA/MG:  

POSSIBILIDADES EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE 

Blondin, L.S.; Nunes, V.G.A.¹ 

¹Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design/FAUED 

  

O setor moveleiro sob medida de Uberlândia/MG é importante fator para o desenvolvimento econômico da 

região, gerando oportunidades de trabalho para diversas áreas, dentre elas o Design. Porém, o setor também 

causa um grande problema ambiental com os resíduos gerados pela produção, devido à falta de 

planejamento no corte das peças e à falta de controle do descarte, na maioria das vezes realizado de maneira 

incorreta, em locais inapropriados. A pesquisa objetivou relacionar a produção sob medida a um sistema 

mais sustentável para o controle e reaproveitamento destes resíduos, a partir de diretrizes estratégicas de 

design. Para isso, associou a teoria e a prática em um processo de avaliação e proposição de soluções 

projetuais, buscando o melhor resultado junto das empresas. Os resultados constataram: uma falta de 

conhecimento sobre a gestão da empresa, a falta de interesse das empresas com as questões ligadas à 

sustentabilidade ambiental, a falta de apoio do governo local. Demonstraram, ainda, um aumento no volume 

de resíduos gerados em virtude: da dificuldade de reaproveitamento dos retalhos causada pelo desinteresse 

dos funcionários em organizar as sobras, resguardando a qualidade do material para ser reaproveitado e, 

ainda, pelo alto custo da mão-de-obra, em função da ausência de maquinário automatizado. Por fim, 

ressalta-se a urgência de mudanças comportamentais nas empresas, para reduzir o impacto ambiental 

decorrente de suas operações. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de uma Escala para Medir as Dimensões da Qualidade do Ensino 

Superior pelos Discentes: um Estudo em um Curso de Graduação de uma IES 

Pública 

Lorena, Flávia Fernandes Cunha. & Marcelo,Ruy. 

Universidade Federal de Uberlândia; Universidade Federal de Uberlândia 

 

O ensino superior é um serviço de extrema importância nas sociedades modernas. A qualidade é um dos 

fatores mais fundamentais para o serviço educacional. Assim, a criação de instrumentos de avaliação de 

qualidade educacional é uma questão chave que se apresenta às pesquisas acadêmicas. Há alguns 

instrumentos existentes para se medir a qualidade de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do ponto de 

vista de seus discentes. Entretanto, tais instrumentos cobrem uma gama muita extensa de aspectos da 

qualidade dos serviços educacionais. Owlia e Aspinwall (1996, 1998) propuseram uma escala voltada para 

medir apenas os aspectos acadêmicos e de ensino. Contudo, este instrumento ainda necessita ser submetido 

atestes empíricos adicionais para ser considerado válido, sendo este o objetivo da presente pesquisa. Esta 

escala foi aplicada em um curso de graduação de uma universidade federal do interior de Minas Gerais. Por 

meio de Análise Fatorial Confirmatória concluiu-se que a escala proposta não se ajustou bem aos dados 

coletados. Uma série de modificações foram executadas na escala, de forma que o ajuste final fosse 

satisfatório. Porém, testes adicionais em uma nova amostra independente são necessários para validar estas 

alterações. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LIGADOS AO SETOR CULTURAL: UM 

ESTUDO MULTICASOS NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG 

 

Dutra, M¹. & Oliveira, M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este artigo tem como objetivo compreender as principais dificuldades enfrentadas na gestão de 

empreendimentos sociais ligados ao setor cultural na cidade de Uberlândia – MG. Para atingir este objetivo 

foi feita uma pesquisa qualitativa e descritiva por meio de um estudo de casos múltiplos em quatro 

empreendimentos sociais. Mediante estudos identificados na literatura, foi criado um roteiro de perguntas 

semiestruturado com base em quatro categorias: (1) Caracterização do empreendimento, (2) Ferramentas, (3) 

Gestão do empreendimento/dificuldades e (4) Recompensas. A partir da análise das entrevistas, foi observado 

que a principal dificuldade enfrentada pelos empreendimentos analisados é a captação de recursos financeiros 

para suprir todas as demandas das instituições. Foi também compreendido que as dificuldades enfrentadas 

pelos empreendimentos podem estar muitas vezes ligadas à forma de gestão da organização. Além disso, 

foram verificados os impactos da atuação das instituições na sociedade, que já apresenta resultados concretos 

e extremamente positivos do trabalho realizado. 

 

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN COMO CONTRIBUIÇÃO PARA AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DAS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MOVELEIRAS DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 

Alves, Maria Gabriela Vieira¹ & Nunes, Viviane dos Guimaraes A. 

¹UFU;²UFU 

O Setor Moveleiro de Uberlândia (município situado na região do Triângulo Mineiro) têm contribuído para 

o crescimento econômico da região, devido ao acréscimo na procura de móveis sob medida, o que 

consequentemente gera problemas relacionados às questões organizacionais e de gestão, e devido ao uso 

pouco otimizado do material, que resulta em desperdício e descarte de um volume excedente de resíduos, 

afetando o meio ambiente. A pesquisa buscou elaborar ações efetivas a partir de conceitos de Design 

Estratégico e Responsabilidade Social Corporativa, para orientar práticas inovadoras e mais sustentáveis 

para o setor, no qual o designer apresenta um papel chave para construir esse caminho. Os resultados 

demonstraram os problemas enfrentados com relação às marcenarias envolvidas. Foram feitas análises 

SWOT individuais de cada empresa envolvida, gerando relatórios expondo as problemáticas no qual foram 

elaboradas diretrizes e ações para serem tomadas, essas que compuseram um manual de diretrizes chamado 

de “Manual de Boas práticas para o Setor Moveleiro”. Os documentos feitos, tanto os relatórios quanto o 

manual, foram diagramados com embasamento em pesquisas de diagramação, layout e cores estimulantes, 

foi adotado uma diagramação simples, de modo a facilitar a leitura pelos marceneiros e empresários, com 

vocabulário acessível e imagens para referência que foram diagramados de maneira dinâmica, fazendo com 

que o mesmo seja utilizado, e o usuário siga passo a passo as instruções. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS RELAÇÕES ENTRE ESTADOS UNIDOS E CUBA NO PERÍODO ENTRE 

OS ANOS DE 1961 e 2016: HEGEMONIA, EMBARGO E RESISTÊNCIA. 

 

Sofiatti, Maria Luisa Felicio1. & Mendonça, Filipe Almeida do Prado2. 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Instituto de Economia e Relações Intenacionais 

 

A influência estadunidense sobre Cuba teve seu fim com a revolução de janeiro de 1959 e a instauração de 

um sistema socialista liderado por Fidel Castro. Um dos maiores resultantes deste processo revolucionário 

foi o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba durante o governo de John F. Kennedy, 

um ponto essencial para entender a luta de poder político-econômica durante o período da Guerra Fria e o 

papel hegemônico que os Estados Unidos desempenha nas relações interamericanas. Durante a Guerra Fria 

a tentativa estadunidense de enfraquecer Cuba por meio de represálias econômicas destaca não apenas a 

ofensa interpretada pelos estadunidenses de que Cuba se apresentava como um novo disseminador das 

ideologias socialistas na região, mas também um interesse político norte-americano de tornar-se um país 

modelo para o restante do globo e, principalmente, manter sua hegemonia na própria América.   Este 

trabalho tem como objetivo principal reconhecer as principais estratégias utilizadas pelo governo dos EUA 

na tentativa de repreender a ilha de Cuba, utilizando de ideologias que surgiram ao longo do tempo e dos 

governos da época para moldar sua política externa em relação à América e, principalmente à luta contra a 

ameaça socialista que Cuba poderia representar.  Para tal, a trajetória entre os governos de John F. Kennedy 

e Barack Obama são importantes para a análise de amadurecimento do tratamento estadunidense à Cuba, 

marcando o inicio do Embargo Econômico e também o inicio das tentativas mais ferrenhas para disseminá-

lo, com a abertura da Embaixada Estadunidense em Cuba.  

Bolsa: CNPq  

                                                           
1 Graduanda de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Bolsista CNPQ 

2016-2017. 
2 Orientador. Professor Doutor em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE COMPLIANCE E LICITAÇÕES PÚBLICAS: MECANISMOS DE 

MITIGAÇÃO DE RISCOS EM EMPRESAS LICITANTES SOB A 

PERSPECTIVA DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

Figueiredo, M.J. & Pleti, R.P. 

Faculdade de Direito/FADIR-UFU 

 

O presente resumo busca trazer uma análise específica dos mecanismos existentes no combate à corrupção 

em empresas licitantes pela prática do compliance sob a égide da Lei 12.846/13. O problema central 

desenvolvido pela pesquisa é se a prática do compliance, em empresas que realizam contratação com a 

administração pública, é eficaz no combate à corrupção nas licitações. A gestão de riscos de compliance 

reflete um novo caminho para organizações desenvolvendo medidas e procedimentos para prevenir, 

detectar e combater fraudes e violações às normas que regem as atividades da empresa, assim como 

assegurar a observância de valores e diretrizes de conduta. Nesse viés, o presente trabalho propõe 

esclarecer, como objetivo geral, o papel do compliance empresarial na mitigação de riscos em licitações, 

assim como analisar os mecanismos que permitem o combate à corrupção de forma preventiva e a Lei 

Anticorrupção como parâmetro legal a esse cenário. Conclui-se que a prática compliance no Brasil pode 

ser um veículo eficiente de prevenção à crimes contra a administração pública, principalmente na corrupção 

em licitações, a qual será analisada por esta pesquisa em estudos de casos recentes de corrupção envolvendo 

tal contratação, apontando a eficácia dos mecanismos legais propostos pela  Lei 12.846/13. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL: 

ESTUDO COMPARATIVO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 294 E SEGUINTES 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 84 DA LEI 

12.529/11  

Shirlei Silmara de Freitas Mello¹. & Nathalia Ayres Cestari². 

¹FADIR - UFU; ²FADIR – UFU 

 

A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar de forma comparativa as medidas de urgência do 

Novo Código de Processo Civil  e o artigo 84 da Lei 12.529/11, a Nova Lei Antitruste. O procedimento 

metodológico utilizado foi o raciocínio dedutivo, com análise à legislação, que ofereceu a base legal, 

bibliografias, com os fundamentos teóricos imprescindíveis ao estudo, e análise as jurisprudências, que 

tornam o direito dinâmico e possibilitam que ele acompanhe a realidade social. O Processo Administrativo 

Antitruste visa garantir a atuação regular do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, respeitando as 

garantias processuais constitucionais como devido processo legal, contraditório, ampla defesa e eficiência, 

sendo essencial sua efetividade para a defesa dos interesses difusos e coletivos protegidos pela Lei 

12.529/11. Como nem sempre o processo consegue acompanhar a rapidez das relações econômicas, o 

perigo da demora natural do processo na resposta final pode prejudicar o interesse de toda coletividade, não 

tendo o processo, portanto, um resultado útil. Desta forma, as medidas de urgência podem ser essenciais 

para que o Processo Administrativo atenda a sua finalidade de garantir a prosperidade pública. Por 

conseguinte, respeitadas as peculiaridades do Processo Administrativo Antitruste, será demonstrada a 

possibilidade de aplicação da tutela de urgência quando necessária e preenchidos os requisitos presentes no 

Código de Processo Civil, afim de assegurar a efetividade de um provimento estatal a ser produzido em 

momento futuro, protegendo direitos ameaçados pela demora natural do processo. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DÍVIDA PUBLICA COMPARADA: UMA ANALISE COMPARATIVA ENTRE 

BRASIL E PAÍSES SELECIONADOS. 

 

Olívia Maria Soares Silva 

Universidade Federal de Uberlândia; Relações Internacionais. 

 

 O artigo realizado como Iniciação Cientifica tem por objetivo analisar o início da formação da 

dívida pública brasileira e explanar a maneira como seus dados são divulgados internamente, demonstrando 

como essas informações vem á público. Além disso trata-se também de como o neoliberalismo interfere 

nas economias dos países e uma comparação de alguns aspectos econômicos do Brasil com mais outros 

sete pré-selecionados, são eles: Rússia, África do Sul, China, Índia, Reino Unido, Turquia e Indonésia. A 

análise foi feita individualmente entre cada um e o Brasil, chegando a uma conclusão geral ao final. Para 

tal fim fora analisados dados de uma mesma fonte, para sua melhor comparação, dos anos 2012, 2013 e 

2014, culminando em uma reflexão das diferenças e semelhanças das economias em questão.  

 Ao fim do artigo foi elaborado um gráfico referente aos valores das dívidas dos países em 

questão, onde pode-se notar uma sincronia das  mesmas, fato interessante principalmente por tratar-se de 

países muito distintos em sua totalidade, isso ressalta a relevância que o mercado internacional tem sobre 

eles. 

 
 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISE DA RESILIÊNCIA E ADAPTABILIDADE EM 

CONJUNTOS HABITACIONAIS SOCIAIS ATRAVÉS DA APO: AMBIENTE 

NATURAL/CONSTRUÍDO E SUA INSERÇÃO URBANA 
Campelo, V. A ¹. & Garrefa, F². 

¹ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - FAUeD – UFU - vanessaacampelo@gmail.com; 

 ² Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - FAUeD – UFU - fgarrefa@faued.ufu.br 

As atuais mudanças sociais e climáticas requerem uma revisão urgente de estratégias de urbanização, a fim 

de reduzir o impacto ambiental e social, bem como desenvolver a resiliência de seu ambiente construído. 

Nos países em desenvolvimento, a baixa qualidade da arquitetura e do urbanismo aumentam a 

vulnerabilidade social que aflige milhões de pessoas com dificuldade de acesso à habitação. Quando os 

programas habitacionais do governo tentam resolver este déficit, os baixos padrões definidos levam a casas 

altamente inadequadas para seus habitantes, obrigando-os a fazer mudanças em edifícios que não estão 

necessariamente preparados para a adaptação, levando ao desperdício de material e ineficiência de recursos. 

Apesar disso, essas famílias continuam a adaptar suas casas e bairros, sobrevivendo ao inesperado, se 

adaptando e reinventando conforme suas necessidades, demonstrando sua capacidade de resiliência.  A 

pesquisa intitulada "Adaptabilidade e Resiliência em Empreendimentos de Habitação Social por meio da 

Avaliação Pós-Ocupação e Coprodução", é um projeto de cooperação entre o [MORA] pesquisa em 

habitação da FAUeD/UFU e [People, Environment and Performance] da SSoA da Universidade de 

Sheffield – TuoS, utiliza de técnicas de APO e Coprodução. O presente trabalho apresenta parte da pesquisa, 

com ênfase no ambiente natural e construído e sua inserção urbana e pretende mostrar os principais 

resultados da aplicação no Bairro Shopping Park, Uberlândia (MG). Objetiva-se, com os resultados, a 

disponibilidade de informações sobre conjuntos habitacionais de interesse social, identificando aspectos a 

serem melhorados em novos projetos ofertados pelo governo no intuito de ampliar a capacidade de 

adaptabilidade e resiliência do ambiente construído.  

BOLSA: CNPQ 2016 – VIGÊNCIA 01/08/2016 A 30/07/2017   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SOBREPESO NA ÓTICA DAS MÍDIAS DE NEGÓCIOS: 

UMA ANÁLISE SOBRE O PRECONCEITO NA MÍDIA E NAS 

ORGANIZAÇÕES 
Lopes, Vitória¹. & Medeiros, C². 

¹FAGEN; ²FAGEN 

 

Na sociedade contemporânea, enfatiza-se a interação do homem ocidental e seu corpo, que deve ser 

disciplinado para corresponder aos julgamentos e expectativas sociais. Os indivíduos com sobrepeso, por 

não se incluírem na ditadura da beleza, da magreza e da saúde, não obtêm o reconhecimento e a aprovação 

da sociedade. O corpo com excesso de peso é, portanto, estigmatizado como uma abominação e, de forma 

frequente, é visto como referência a personalidade ou comportamento do sujeito, que é considerado 

relaxado, preguiçoso, menos competente, incapaz e doente. Como mais de 50% da população brasileira se 

encontra na faixa de sobrepeso e obesidade (ABESO, 2015) é viável caracterizar os relatos publicados na 

mídia jornalística e de revistas de negócios acerca do corpo gordo como gerador de diferenças no ambiente 

de trabalho. Para tanto, realizamos uma pesquisa documental, de natureza qualitativa, em nove revistas 

eletrônicas com foco na área de negócios, no período de 2000 a 2016. Para a análise do material coletado, 

utilizamos a técnica de análise de conteúdo categorial, proposta por Bardin (2009). As categorias foram 

estabelecidas considerando a revisão da literatura sobre as práticas de gestão de diversidade e o processo 

de estigmatização do corpo obeso. Assim, apresenta-se o modo como a gordura corporal é geradora de 

preconceitos e discriminação do âmbito das organizações, além de buscar compreender os programas 

corporativos de emagrecimento. Observamos, a partir dos resultados, que a maioria dos funcionários com 

sobrepeso lida com o estigma, que afeta seu status e conquistas pessoais. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, FUNCIONAL E 

SENSORIAL DE BISCOITOS ENRIQUECIDOS COM FARINHAS DE 

BETERRABA E CHIA 

Amaral, A. B¹. & Tassi, E. M. M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Inúmeras pesquisas científicas mostram que a má qualidade da alimentação está intimamente relacionada 

ao aparecimento de doenças crônicas. A conscientização da população sobre este fato aumentou ao longo dos 

últimos anos, fazendo com que as indústrias alimentícias buscassem formas de fornecer produtos mais nutritivos 

para suprir as novas demandas do mercado consumidor.  

A introdução de fibras alimentares é uma das maneiras de agregar valor nutricional aos alimentos, pois, é 

comprovado que esta fração induz melhora nos quadros de diabetes, desconforto intestinal, dentre outros 

benefícios.  

Pensando nisso, objetivou-se produzir biscoitos que possuíssem na sua composição farinhas de beterraba e 

chia, em substituição parcial à farinha de trigo, de forma que apresentassem, no mínimo, 3,0g de fibras por porção 

do produto, possuindo, desta forma, alegação de funcionalidade de acordo com os padrões estabelecidos pela 

ANVISA. 

Os biscoitos foram submetidos às análises de composição centesimal e, posteriormente, verificou-se a 

aceitação sensorial dos produtos pelo público alvo, utilizando-se a escala hedônica estruturada de sete pontos. 

Os biscoitos enriquecidos com farinhas de beterraba e chia apresentaram 2,07g e 2,30g de fibras alimentares 

por porção, respectivamente, não se enquadrando nos parâmetros estabelecidos pela ANVISA para alegação de 

funcionalidade. Quanto ao índice de aceitabilidade dos produtos, o biscoito produzido com farinha de beterraba 

apresentou 86,29% de aceitabilidade, enquanto para o enriquecido com farinha de chia, esta foi de 70,57%.  

Conclui-se que as farinhas aqui descritas podem ser utilizadas como fontes enriquecedoras de formulações 

alimentares, uma vez que potencializam o valor nutricional das preparações em que são inseridas. 

 

BOLSA: Fapemig. O projeto está cadastrado na Diretoria sob n° FAPEMIG2015-SAU004.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

EFEITO DO TREINAMENTO NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 

CARDÍACA EM MULHERES OBESAS PÓS-MENOPAUSADAS 
 

Silva, B. B¹, Luz, S. Y², Cheik, N. C³. 

¹Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FAEFI 

 

Introdução: A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um instrumento utilizado para monitorar a 

modulação do sistema nervoso autônomo (SNA) sobre o nodo sinusal, tem ganhado destaque como uma 

medida simples e não-invasiva dos impulsos autonômicos, representando um dos mais promissores 

marcadores quantitativos do balanço autonômico. Objetivo: Analisar o efeito crônico do exercício físico 

na variabilidade da frequência cardíaca em mulheres obesas pós-menopausadas. Métodos: Foram avaliadas 

8 mulheres obesas pós-menopausadas com faixa etária de 45 a 65 anos, a coleta da VFC foi feita utilizando 

o relógio polar RS800 e a análise foi realizada no programa Kubios HRV 3.0.0 (Universidade de Kuopio, 

Finlândia). As voluntárias foram submetidas a 12 semanas de treinamento aeróbio, 3 vezes por semana 

durante 40 minutos. Foram realizadas medidas antropométricas e da modulação autonômica da frequência 

cardíaca, por meio da VFC, pelos índices de domínio do tempo (média RR, SDNN, rMSSD, pNN50, SD1, 

SD2, SD1/SD2) e da frequência (LF, HF e LF/HF) pré e pós treinamento. Resultados:  O estudo foi 

finalizado com 6 voluntárias com média de idade 54,7 ± 4,4 anos, massa corporal (MC) de 73,0 ± 5,2 kg, 

percentual de gordura corporal (PGC) de 43,2 ± 3,5 e relação cintura quadril (RCQ) de 1,0 ± 0,1, as 

voluntarias submetidas ao treinamento aeróbio, tiveram aumento estatisticamente significativo na VFC nos 

índices SDNN (p= 0,028) e SD2 (p=0,028), pós treinamento comparado ao pré treinamento. Conclusão: 

Considerando os resultados do estudo, demonstramos que 12 semanas de treinamento aeróbio aumentaram 

os índices da VFC, em mulheres obesas pós-menopausadas.    

 

BOLSA: CNPq   

http://lattes.cnpq.br/2879799494543129


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do pico de fluxo expiratório em gestantes submetidas a prática 

de exercício físico 

 Camila Macedo Lima1,  Nayanne de Paula Andrade2 , Vanessa Santos Pereira Baldon3, 

Eliane Maria de Carvalho3. 

1 Fisioterapeuta formada pela  Universidade Federal de Uberlândia, 2  Fisioterapeuta  

Residente no  Hospital de Clínicas  da Universidade Federal de Uberlândia, 3 Docente do 

Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo: A gestação é caracterizada por uma sequência de alterações dinâmicas e fisiológicas que causaram 

impacto em várias funções do corpo. No sistema respiratório ocorrem adaptações importantes e mudanças 

mecânicas e bioquímicas, responsáveis pelas alterações nos volumes e nas capacidades pulmonares. 

Objetivo: Analisar o pico de fluxo expiratório de primigestas submetidas à prática de exercício físico com 

método Pilates e exercício aeróbico durante o segundo e o terceiro trimestres gestacionais. Metodologia: 

Trata-se de um estudo experimental, longitudinal, onde participaram do estudo 67 mulheres as quais foram 

divididas em três grupos: grupo Pilates (GP), grupo exercício aeróbico (GE), grupo controle (GC). Todas 

as gestantes foram avaliadas no segundo trimestre (a partir da 12ª semana) e reavaliadas na terceira semana 

(34 a 36 semanas). Após a primeira avaliação foi iniciada a intervenção pela qual foi sorteada. Resultados: 

Não foram observadas diferenças entre as medidas de pico de fluxo expiratório. Quando correlacionado as 

variáveis se observou diferença entre a medida do PFE no pré grupo Pilates (p-0,00), grupo controle de 

valor predito (p=0,000), grupo exercício e predito (p= 0,011), medida do PFE no pós grupo Pilates (p-

0,051). Conclusão: O estudo mostrou aumento significativo do PFE após a intervenção no grupo Pilates. 

Não houve diferença entre fazer Pilates ou exercício aeróbico, revelando que a atividade física e benéfica 

para a gestante, independentemente da modalidade terapêutica.  

Bolsa: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INATIVIDADE FÍSICA E SEDENTARISMO ASSOCIADOS À SUPERVISÃO 

PARENTAL EM ADOLESCENTES BRASILEIROS  

 

Santana, C.P.¹; Nunes H.A.S.1; Azeredo, C.M². 
¹Estudante de graduação em Gestão em Saúde Ambiental- UFU; ² Professora adjunta da 

Faculdade de Medicina-UFU 

O objetivo desse artigo é descrever a associação entre supervisão parental e o sedentarismo e inatividade 

física em adolescentes brasileiros. Utilizou-se a amostra da Pense – 2012 formada por alunos do 9°ano do 

ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Os adolescentes que passaram 3 horas ou mais sentados 

por dia foram considerados sedentários e que praticaram menos de 420 minutos por semana de atividade 

física foram considerados inativos. A supervisão parental foi avaliada através de diversas perguntas que 

apontavam envolvimento parental com os adolescentes. Realizou-se o modelo de regressão logística 

múltiplo para descrever as características sociodemográficas e familiares associadas ao sedentarismo e a 

inatividade física. Dos adolescentes da amostra 62,0% foram considerados sedentários e 81,7% inativos. 

Os adolescentes em que os pais “sempre” verificaram o dever de casa tiveram menor probabilidade de 

serem inativos (20%) e de serem sedentários (42%). Os adolescentes apresentaram-se menos inativos 

quando “sempre” faltavam de aula sem a permissão dos pais (13%), quando os pais “sempre” sabiam o que 

eles faziam no tempo livre (24%), quando os pais “sempre” mexiam nas suas coisas (22%) e quando suas 

mães possuíam maior nível escolar (31%) e apresentaram-se menos sedentários quando os pais “sempre” 

entendiam seus problemas e preocupações (12%). Observou-se que os níveis de inatividade física e de 

sedentarismo podem ser influenciados positiva ou negativamente pela supervisão parental e que esses dois 

comportamentos de risco podem não estar relacionados entre si ou podem acontecer concomitantemente 

entre os mesmos adolescentes.  

BOLSA:  CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DAS PONTAS DIAMANTADAS DE 

UM SISTEMA CAD/CAM NA ADAPTAÇÃO DE COROAS 

CERÂMICAS EM DISSILICATO DE LÍTIO 

 

Ferraz, DC¹. & Raposo, LHA¹. 

¹Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 

 

Frequentemente, na prática clínica, peças protéticas são confeccionadas para restaurar a estrutura dental 

perdida. O sucesso dessas restaurações depende de uma série de fatores, entre eles a adaptação marginal 

das mesmas à estrutura dental. Sendo assim, este estudo objetivou avaliar a relação da qualidade das pontas 

diamantadas de um sistema CAD/CAM com diferentes regimes de uso na adaptação cervical das coroas 

totalmente cerâmicas produzidas em cerâmica reforçada por dissilicato de lítio. Isso foi executado por meio 

de análise qualitativa pelo estudo comparativo em microscopia eletrônica de varredura das pontas 

diamantadas utilizadas para fresagem, análise tridimensional quantitativa utilizando microtomografia 

computadorizada (Micro-CT) e análise descritiva numérica dos valores de desadaptação marginal das 

coroas obtidas. Os resultados observados foram uma diminuição progressiva dos grânulos de diamante das 

pontas diamantas. Como consequência os grupos experimentais apresentaram um aumento da desadaptação 

marginal de acordo com a evolução dos períodos de fresagem com as pontas diamantadas. Diante disso, 

conclui-se que a eficiência de corte das pontas diamantadas empregadas no sistema CAD/CAM avaliado 

reduziu de acordo com a fresagem sequencial dos blocos de cerâmica reforçada por dissilicato de lítio. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ADOLESCENTES E SUPERVISÃO 

PARENTAL  

Messias, P.N¹.; Nunes, H.A.S.1; Azeredo, C.M². 

¹Estudante de graduação em Gestão em Saúde Ambiental- UFU; ² Professora adjunta da 

Faculdade de Medicina-UFU 

O objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre supervisão parental e a hábitos alimentares saudáveis 

em adolescentes brasileiros. Utilizou-se a amostra da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2012 

formada por alunos do 9°ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Os marcadores de 

alimentação saudável foram as frutas, hortaliças, leite e feijão. A supervisão parental foi avaliada através 

de perguntas que demonstravam o envolvimento parental. Realizou-se o modelo de regressão logística 

múltiplo para avaliar características sociodemográficas e familiares associadas à alimentação saudável. Da 

amostra, 66,4% sempre faziam suas refeições acompanhados pelos pais, 44,9% consumiam frutas, 48,5% 

hortaliças, 60,5% leite e 74,5% consumiam feijão regularmente. Os escolares cujos pais sempre verificavam 

a lição de casa consumiam mais frutas (OR=1,44; IC95%=1,31-1,60), hortaliças (OR=1,40; IC95%=1,34-

1,46), leite (OR=1,19; IC95%=1,08-1,31) e feijão (OR=1,14; IC95%=1,06-1,21) comparado aos que nunca 

eram supervisionados; aqueles que sempre realizavam as refeições assistindo TV tinham menor 

probabilidade de consumirregularmente frutas (OR 0,92; IC95%= 0,88-0,96), hortaliças (OR 0,89; IC95% 

0,73-0,97) e leite (OR 0,91; IC95% 0,85-0,98), e aqueles que sempre almoçavam com os pais consumiam 

mais hortaliças (OR1,22; IC95% 1,17-1,28), frutas (OR 1,07; IC95%=1.02-1.14), leite (OR 1,20; 

IC95%1,09-1,32) e feijão (OR1,42 IC95% 1.30 -1.56). Por fim, adolescentes cujos pais sempre entendiam 

seus problemas consumiram mais frutas (OR1,08; IC95% 1,03-1,14), hortaliças (OR1,09; IC95% 1,03-

1,17) e feijão (OR1,17; IC95% 1,12-1,23). Concluimos que a maior supervisão parental está associada ao 

maior consumo de uma alimentação saudável. 

BOLSA:  CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AVALIAÇÃO  DA  RESISTÊNCIA  DE  UNIÃO  DE  DIFERENTES  

CIMENTOS  RESINOSOS A DENTINA  RADICULAR, POR MEIO DE TESTE 

MECÂNICO.” 

 

Melo, I.J.  & Quagliatto, P.S. 

Universidade Ferderal de Uberlândia- UFU; Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Uberlândia- FOUFU 

 

Tendo em vista que os pinos de fibra de vidro vieram no intuito de aprimorar os tratamentos reabilitadores, 

com características biomecânicas e estéticas, são necessários agentes cimentantes compatíveis com o pino 

e a dentina radicular. A grande diversidade de cimentos resinosos encontrados no mercado, com 

características que permitem uma maior agilidade do procedimento, torna cada vez mais importante à 

pesquisa desses materiais, quanto a sua eficácia para que torne uma escolha confiável para o profissional. 

Diante deste contexto gera-se a hipótese que  os diferentes agentes de cimentação podem interferir na 

resistência de união a longo prazo  à dentina radicular,  analisado por meio de testes in vitro. Dessa forma, 

este projeto visou avaliar, através de ensaio mecânico de micropush-out (μs), e microscopia eletrônica de 

varredura, o efeito de cimentos auto-adesivos  na resistência de união de pinos de fibra de vidro a dentina 

radicular bovina; com o intuito de viabilizar a inclusão ou não do protocolo de cimentação adesiva. 

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFEITOS DO TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL DA ESTEATOSE 

HEPÁTICA EM ADOLESCENTES OBESOS. 

 

Santos, M.B¹. & Cheik, N.C². 

¹Faculdade de Educação física e Fisioterapia; ²Faculdade de Educação Física e 

Fisioterapia. 

 

Esta é uma pesquisa de campo, experimental de caráter exploratório e segmento longitudinal, cujo objetivo 

foi avaliar as possíveis alterações promovidas por intervenção multidisciplinar nas variáveis metabólicas, 

inflamatórios e nos graus da esteatose hepática não alcoólica (EHNA) em adolescentes obesos. Foram 

avaliados 18 adolescentes na faixa etária entre 15 e 19 anos pós púberes de ambos os sexos. Os resultados 

mostram que houve redução na concentração circulante de insulina, interleucina 6 e melhora dos 

marcadores de resistência insulínica HOMA e QUICKI, estas alterações possivelmente auxiliaram na 

menor prevalência de EHNA observada  nos voluntários. Concluiu-se que este tipo de tratamento foi eficaz 

na melhora do quadro da resistência insulínica, no perfil inflamatório e no grau da esteatose hepática, 

colaborando para o controle da doença e suas co morbidades em adolescentes obesos.  

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO in vitro DA BIOCOMPATIBILIDADE DE DISCOS DE TITÂNIO 

ENRIQUECIDOS E MODIFICADOS POR IONIZAÇÃO (EDM) EM CULTURA 

DE OSTEOBLASTOS. 
LIMA, M.S.¹ CASTRO-FILICE, L.S². 

¹ FOUFU; ² FAMED 

O titânio (Ti) é o material mais utilizado na área de implantodontia, sendo que sua superfície possui a 

capacidade de receber diferentes tipos de tratamento com o objetivo de melhorar a interface. Diante disso, 

diversos tipos de condicionamento e modificações superficiais têm sido propostas, buscando melhorar a 

quantidade e qualidade da interface osso-implante e promover melhor e mais rápida osseointegração, tal 

como a tecnologia de enriquecimento do titânio por usinagem- EDM, por descargas elétricas. Sendo que 

essa proposta de modificação superficial baseia-se na capacidade desta superfície enriquecida 

quimicamente de favorecer os processos iniciais de cicatrização e interação entre as células. Neste trabalho 

foram utilizados 135 discos de liga titânio (Ti6Al4V) comercial puro grau IV ASTM B348 Grau V, 

modificados para 3 tipos diferentes de superfícies: discos de Ti6al4V, disco de Ti6al4V usinado e 

modificado por EDM e disco de Ti6al4V usinado e dopado com Ca10(PO4)6 (OH)2(Hidroxiapatita). 

Foram realizados testes de dosagem de MTT, proteína Total, fosfatase alcalina e vermelho de alizarina para 

avaliar crescimento e proliferação de células ósseas, a viabilidade celular destas e do potencial de formação 

óssea para analisar a biocompatibilidade desse material às células ósseas e capacidade dessa tecnologia em 

favorecer a osseointegração. Foi constatado que as diferentes superfícies implantares estudadas 

proporcionam condições favoráveis para o crescimento celular e proliferação de células ósseas embora com 

grau e complexidade distintos. Apesar disso, não houve diferenças significativas, em relação ao grau de 

mineralização, quando comparadas superfícies usinadas ou dopados com hidroxiapatita em relação às 

aquelas que não apresentavam modificações.  

BOLSA: CNPq   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA COM OS SINTOMAS 

CLIMATÉRICOS, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM MULHERES NO 

CLIMATÉRIO 

 Dias, P.A¹. & Puga, G. M1. 

¹Laboratório de Fisiologia Cardiorrespiratória e Metabólica, Faculdade de Educação 

Física, Universidade Federal de Uberlândia;  

 

O climatério é uma etapa significativa do envelhecimento feminino, marca a transição do período 

reprodutivo e não reprodutivo. Várias mulheres apresentam sintomas característicos deste período como, 

instabilidade emocional, humor depressivo, sintomas vasomotores.  Com isso, a atividade física atua como 

possível redutor desses sintomas, atuando como uma terapia alternativa. OBJETIVO: Analisar os sintomas 

do climatério, ansiedade e depressão com o nível de atividade física. MÉTODOS: Participaram do estudo 

142 mulheres no climatério com idade de 55±7 anos; 69±12 Kg de massa corporal e 27±4 Kg/m2 de IMC, 

não fumantes, não diabéticas. Foram realizados quatro questionários que avaliaram a qualidade de vida e 

sintomas do climatério. O Índice de Kupperman – Blatt, avaliou os sintomas do climatério, o nível de 

atividade física foi avaliado pelo International Physical Activity Questionnaire versão curta e os sintomas 

de ansiedade e depressão pelo Inventário de Ansiedade de Beck e Inventário de Depressão de Beck. Para 

verificar a associação dos questionários foi utilizado o teste qui-quadrado (x²). RESULTADOS: A análise 

do x2 mostrou que 98,7% (n=75) das mulheres com sintomas leve no Índice de Kupperman- Blatt, 

apresentaram ansiedade leve do BAI, com relação ao nível de depressão, 97,4% (n=74) das mulheres com 

sintomas leve no Índice de Kupperman-Blatt apresentaram depressão leve no BDI e 95,6% (n= 109) das 

mulheres com ansiedade leve no BAI apresentam depressão leve no BDI. Não houve associação dos níveis 

de ansiedade, depressão e sintomas do climatério com a atividade física e IMC. CONCLUSÃO: Mulheres 

com sintomas climatéricos leves apresentaram menor incidência de ansiedade e depressão. 

BOLSA:  Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ADOLESCENTES E SUPERVISÃO 

PARENTAL  

Messias, P.N¹.; Nunes, H.A.S.1; Azeredo, C.M². 

¹Estudante de graduação em Gestão em Saúde Ambiental- UFU; ² Professora adjunta da 

Faculdade de Medicina-UFU 

O objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre supervisão parental e a hábitos alimentares saudáveis 

em adolescentes brasileiros. Utilizou-se a amostra da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2012 

formada por alunos do 9°ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Os marcadores de 

alimentação saudável foram as frutas, hortaliças, leite e feijão. A supervisão parental foi avaliada através 

de perguntas que demonstravam o envolvimento parental. Realizou-se o modelo de regressão logística 

múltiplo para avaliar características sociodemográficas e familiares associadas à alimentação saudável. Da 

amostra, 66,4% sempre faziam suas refeições acompanhados pelos pais, 44,9% consumiam frutas, 48,5% 

hortaliças, 60,5% leite e 74,5% consumiam feijão regularmente. Os escolares cujos pais sempre verificavam 

a lição de casa consumiam mais frutas (OR=1,44; IC95%=1,31-1,60), hortaliças (OR=1,40; IC95%=1,34-

1,46), leite (OR=1,19; IC95%=1,08-1,31) e feijão (OR=1,14; IC95%=1,06-1,21) comparado aos que nunca 

eram supervisionados; aqueles que sempre realizavam as refeições assistindo TV tinham menor 

probabilidade de consumirregularmente frutas (OR 0,92; IC95%= 0,88-0,96), hortaliças (OR 0,89; IC95% 

0,73-0,97) e leite (OR 0,91; IC95% 0,85-0,98), e aqueles que sempre almoçavam com os pais consumiam 

mais hortaliças (OR1,22; IC95% 1,17-1,28), frutas (OR 1,07; IC95%=1.02-1.14), leite (OR 1,20; 

IC95%1,09-1,32) e feijão (OR1,42 IC95% 1.30 -1.56). Por fim, adolescentes cujos pais sempre entendiam 

seus problemas consumiram mais frutas (OR1,08; IC95% 1,03-1,14), hortaliças (OR1,09; IC95% 1,03-

1,17) e feijão (OR1,17; IC95% 1,12-1,23). Concluimos que a maior supervisão parental está associada ao 

maior consumo de uma alimentação saudável. 

BOLSA:  CNPq   
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MICROBIOLOGIA DO EMBUTIDO FRESCAL ELABORADO COM CARNE 

DE RÃ-TOURO-AMERICANA (Lithobates catesbeianus) 

FENELON, ANA CAROLINA GUIMARÃES¹; CARRIJO, KÊNIA DE FÁTIMA¹.  

¹ Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia 
 

A carne de rã-touro americana (Lithobates catesbeianus) tem ganhado destaque devido à sua riqueza 

nutricional, alto teor de proteínas de valor biológico, baixo teor de gorduras e reduzida quantidade de 

calorias. A elaboração de produtos embutidos é uma opção devido à facilidade de preparo e maior 

conhecimento pela população. O presente estudo objetivou avaliar a qualidade microbiológica de um 

embutido frescal elaborado com carne de rã durante sua validade comercial, embaladas em aerobiose e 

anaerobiose, bem como da matéria prima cárnea utilizada na sua elaboração. Para a matéria prima cárnea e 

o embutido, foi realizada a pesquisa de Salmonella spp., contagem de Staphylococcus coagulase positiva, 

Número Mais Provável de Coliformes totais e termotolerantes e a contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias mesófilas (UFC/g). A linguiça embalada em condições de aerobiose apresentou contagem de 460 

NMP/g de coliformes totais e termotolerantes e na semana subsequente para 43 NMP/g. Para 

Staphylococcus sp., as contagens variaram de 1,85x10² a 6x105 UFC/g. Para Salmonella sp as amostras da 

carne de rã in natura, massa temperada, embutido no 1º dia de armazenamento e no 16º dia de 

armazenamento sob aerobiose foram positivas. Para bolores e leveduras o embutido no 1º dia de 

armazenamento apresentou 1 Log UFC/g e no 34º dia de armazenamento em aerobiose apresentou 5,9 Log 

UFC/g. O aumento ocorreu nas amostras em anaerobiose no 8º dia de armazenamento 3 Log UFC/g e no 

34º dia de armazenamento 4,3 Log UFC/g. Comparativamente verificou-se que embutidos acondicionados 

em embalagens sob anaerobiose apresentaram menores contagens microbianas. 

PIVIC Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ELETRÔNICO AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL EM 

CURSOS DE ÁGUA  

Matos, A. S. S.1 & Carvalho, H. P.2 

1Faculdade de Engenharia Elétrica-FEELT; 2Instituto de Ciências Agrárias-

ICIAG 

 

Com o crescente aumento do consumo de água e sua utilização nas diversas atividades econômicas, torna-

se necessário o desenvolvimento de estudos e equipamentos que permitam quantificar corretamente este 

recurso. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo a construção e avaliação de um sistema 

eletrônico automático de medição de vazão em cursos de água, em função da medição do seu nível. Será 

avaliado para este fim um distanciômetro sônico tipo sonar, assim como um sistema de armazenamento de 

dados.  O sistema para armazenamento de dados é composto de um módulo de cartão SD para 

armazenamento dos dados, módulo Bluetooth HC-05 para acessar informações do dispositivo remotamente, 

sem a necessidade de conectar o sistema em um computador, um A/D externo de 16 bits conectado ao sonar 

para a medição do nível de água, um pluviômetro para a leitura da quantidade de chuva, um 

microcontrolador arduino nano utilizado para cotrolar todo o sistema, um Real Time Clock (RTC) DS3231 

responsável por mostrar a data e hora em tempo real do sistema e uma bateria de 12V para manter o sistema 

ligado sem a necessidade de um computador. O projeto encontra-se em desenvolvimento e os resultados 

obtidos até o momento permitem afirmar que o sistema de armazenamento de dados está de acordo com o 

esperado, permitindo o acesso aos dados coletados para posteriormente analisá-los e estudá-los; além disso, 

o A/D externo de 16 bits conectado ao distanciômetro sônico tipo sonar garantiu maior precisão e exatidão 

das medidas do nível de água.   

Bolsa: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS: ADIÇÃO DE 

KISSPEPTINA NAS ETAPAS DA FERTILIZAÇÃO E DO CULTIVO CELULAR 

Bárbara Virgínia Rodrigues Rizoto De Mattos1; Deize De Cássia Antonino2; Graciele Freitas Cardoso2; 

Luciana Ribeiro Peixoto1; Mayara Mafra Soares2; Gustavo Guerino Macedo3. 

Graduando em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Uberlândia, Bolsista de Iniciação Científica, Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

de Uberlândia – FAMEV, Campus Umuarama – Bloco 2T, Av. Pará, 1720 – Bairro Umuarama. 

Uberlândia – MG – CEP: 38400-902. E-mail: barizoto@gmail.com. 

2 Pós-Graduando em Ciências Veterinárias pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

3 Prof. Dr. da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia-MG. E-mail: 

ggmacedo@gmail.com. 

Objetivou-se averiguar se a suplementação de Kp na FIV e na CIV leva a maiores taxas de blastocisto e de 

clivagem. Para tal, foram cultivados, no laboratório de Reprodução Animal da Universidade Federal de 

Uberlândia 437 ovócitos bovinos, obtidos de abatedouros da região de Uberlândia, MG. Ao chegar ao 

laboratório passaram pelo processo de aspiração folicular, rastreamento e seleção, onde foram selecionados 

apenas os ovócitos classificados como de grau I e II, e colocados para maturar em estufa a 38,5°C em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2 durante 24 horas. Na sequência foi realizada a fertilização in vitro, 

na qual 119 ovócitos receberam a suplementação de Kp (10-7 M) ao meio e 103 fizeram parte do controle 

negativo. Na próxima etapa, cultivo in vitro, 106 ovócitos receberam Kp (10-7 M) e 109 não. A taxa de 

clivagem foi avaliada no terceiro dia da CIV e a taxa de blastocisto no sétimo dia. Observou-se melhores 

taxas de blastocistos do grupo que recebeu Kp (10-7 M) na FIV (P<0,05). Não foram observadas diferenças 

estatísticas (P>0,05) para as taxas de clivagem e blastocisto na CIV. Sendo assim, conclui-se que a adição 

de Kp na FIV melhora apenas a taxa de blastocisto, não influenciando na taxa de clivagem; na CIV não foi 

observado melhorias nas taxas de clivagem e blastocisto. 

BOLSA: CNPq   
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MARCADORES DE MICROSSATÉLITES PARA O CUPIM Nasutitermes 

aquilinus (ISOPTERA: TERMITIDAE) 

 

Rocha, B. P. J. S. 1, Silva, I. B. 2, Costa-Leonardo, A. M. 2, Haifig, I.1 

1 Instituto de Ciências Agrárias - ICIAG; 2 Instituto de Biociências – UNESP – Rio 

Claro  

 

Nasutitermes aquilinus é uma espécie de cupim que apresenta uma estratégia reprodutiva envolvendo a 

formação de múltiplos reprodutores neotênicos ergatoides. O desenvolvimento de marcadores moleculares 

específicos pode auxiliar no entendimento da contribuição destes reprodutores nas colônias de N. aquilinus. 

Neste contexto, este estudo objetivou a otimização dos marcadores de microssatélites para utilização em 

análises genéticas do cupim N. aquilinus. Para tanto, uma amostra de DNA foi obtida a partir de um “pool” 

de 5 operários e sequenciada utilizando o Illumina MiSeq Next-Generation Sequencer V3. As “reads” 

geradas no sequenciamento foram montados em regiões de consenso de DNA, “contigs”, utilizando o 

programa SparseAssembler. As “contigs” foram utilizadas para o detecção dos microssatélites no programa 

Msatcommander. Todas estas sequências foram analisadas e um total de 15 pares de primers foram 

desenhados no programa Primer3, dos quais 13 foram selecionados (Na1-Na13) para serem otimizados em 

PCR. O locus Na7 não amplificou nenhum DNA e por isso foi descartado como marcador molecular de N. 

aquilinus. A temperatura de anelamento  dos ciclos no PCR variou em um gradiente crescente de 12 

temperaturas entre 45˚C e 65˚C. Nos dando a seguinte informação, 45,3˚C Na1, Na4, Na5, Na6 e Na9; 

46,6˚C Na8; 48,5˚C Na3; 53,4˚C Na10 Na13; 58,7˚C Na2; 63,1˚C Na12; e 64,5˚C Na11. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE PERFILHO DO CAPIM-MARANDU SOB DUAS CONDIÇÕES 

DE ADUBAÇÃO 

Segatto, B. N.¹ & Santos, M. E. R.¹ 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

As gramíneas forrageiras são formadas por vários perfilhos, que são as suas unidades de crescimento. O 

número de perfilho no pasto é influenciado por fatores como luz, temperatura, disponibilidade de água e de 

nutrientes, principalmente de nitrogênio (N). O objetivo com este trabalho foi avaliar as variações da 

densidade populacional de perfilhos da Brachiaria brizantha cv. Marandu ao longo do ano e sob duas 

condições de adubação. O experimento foi conduzido de Março de 2016 a Abril de 2017, na Fazenda 

Experimental Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, MG. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo e com quatro repetições. A 

área experimental foi constituída de oito parcelas (unidades experimentais) de 9 m² cada. Duas estratégias 

de adubação (baixo adubo - 50 kg/ha de N ano e alto adubo – 300 kg/ha ano de N) foram avaliadas em seis 

épocas do ano (início e fim do outono, inverno, início e fim da primavera e verão). O número de perfilho 

(NP) foi influenciado pela interação entre época do ano e a estratégia de adubação. As plantas submetidas 

às altas doses de adubo apresentaram maior NP em todas as épocas do ano, comparadas com as de baixo 

adubo. O final da primavera e o verão foram épocas que apresentaram maior NP, contrariamente ao início 

do outono. A adubação aumenta o NP do capim-marandu. Nas épocas do ano com clima favorável ao 

desenvolvimento do vegetal, ocorre maior NP no dossel de capim-marandu. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOSSÍNTESE EM CONVERT HD364® MANTIDO A DIFERENTES 

ALTURAS DE DOSSEL 

Pereira, C.R.A¹; Barbero, L.M². 

¹Discente do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Uberlândia; ²Docente 

da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Objetivou-se com o trabalho gerar informações do potencial fotossintético da Urochloa spp. 

Convert HD364® submetida a diferentes alturas de manutenção do dossel forrageiro. Os tratamentos foram 

alocados em parcelas experimentais de 4 m x 4 m (16 m2) em delineamento inteiramente casualizado com 

quatro repetições. A U. spp. CONVERT HD364® foi avaliada em quatro alturas de dossel (10,20,30 e 40 

cm) onde a gramínea foi desfolhada simulando pastejo sob lotação contínua. Durante cada estação do ano, 

para se verificar a capacidade fotossintética e a eficiência na absorção de carbono, foram realizadas análises 

da taxa de assimilação líquida de CO2 (A) e condutância estomática (gs) com um Analisador de Gás por 

Infravermelho (IRGA, Li-Cor 6400 USA). No verão os resultados de assimilação liquida de CO2 foram de 

1,16b, 1,95a, 1,44ab e 0,92b, no outono 3,24a; 3,23ab; 2,20b; 2,27b; no inverno 5,07;3,72;3,38;6,29 e na prima 

vera 4,83b;6,75a,7,37a,1,12c µ mol de CO2/m-2/s-1 para as alturas de 10, 20, 30 e 40 cm, respectivamente. 

Em relação aos valores de condutância estomática os resultados obtidos no verão foram de 0,4; 0,28; 0,20 

e 0,28 no outono 0,06a; 0,02b; 0,04ab e 0,02b no inverno 0,03; 0,04; 0,04 e 0,09 e na primavera 0,05; 0,04; 

0,04 e 0,02 mol H2O/m-2/s-1 para as alturas de 10, 20,30 e 40 cm de altura respectivamente. Conforme os 

resultados, para se obter uma maior taxa fotossintética em pastagens de capim Convert é preconizado se 

trabalhar com metas de manejo entre 20 a 30 cm de altura. 

BOLSA: Bolsa concedida pelo CNPq.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOCULAÇÃO DO FUNGO Sclerotinia 

sclerotiorum PARA A AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA EM GENÓTIPO DE 

ALGODOEIRO 

 

Valiati, D¹. & de Sousa, L. B.² 

¹Graduanda em Agronomia - UFU; ²Professora do Instituto de Ciências Agrárias – 

UFU 

 
Um dos fatores que mais limitam a continuidade do cultivo do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é a 

ocorrência do fungo Sclerotinia sclerotiorum, causador da doença mofo branco. O objetivo desse trabalho 

foi determinar o estádio fenológico ideal para a inoculação do patógeno Sclerotinia sclerotiorum em plantas 

de algodoeiro. Foram realizados dois experimentos semelhantes para obter confirmação quanto ao estádio 

de inoculação, conduzidos na casa de vegetação do ICIAG da Universidade Federal de Uberlândia. O 

delineamento foi em blocos ao acaso com cinco repetições, cada parcela experimental constituiu de um 

vaso plástico. O genótipo semeado foi a fibra branca comercial 555, de forma escalonada, afim de obter 

sete estádios fenológicos (V1 a V7). A inoculação foi feita pelo método Straw test (método da ponteira), 

cortando-se 1 cm acima do nó cotiledonar e utilizadas ponteiras de 200µL contendo discos de micélio do 

fungo. A progressão da lesão começou a ser avaliada 24h após a inoculação com o auxílio de um paquímetro 

digital, e a partir daí, diariamente, sendo oito dias no primeiro experimento e sete dias no segundo. Em 

ambos os experimentos utilizaram-se o Teste F<0,05 e teste de agrupamento (Tukey). No Experimento I, 

independentemente do tempo de avaliação, os estádios fenológicos V2, V5 e V6, apresentaram as maiores 

progressões das lesões. Já no segundo experimento, o estádio V1 obteve maior progressão da lesão, seguido 

dos estádios V3 e V2, a partir do sexto dia de avaliação. Conclui-se então, que o estádio V2 é o recomendado 

para realizar inoculação do fungo. 

 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre dois métodos de purificação para a obtenção de anticorpos IgY 

anti-Leptospira interrogans sorovar Copenhageni 

Pereira, F. S.1; Santos, J. P.2; Júnior, A. F.3; Lima, A. M. C4. 
1-Bolsista PIBIC/CNPq, Graduando do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia; 

2- Médica Veterinária, Doutoranda em Ciências Veterinárias pela UFU/FAMEV e Docente da Universidade de Uberaba; 

3- Docente da Universidade de Uberaba; 

4- Docente na Faculdade de Medicina Veterinária da UFU. 

 
Os objetivos desta pesquisa foram: Extrair anticorpos da gema do ovo de galinhas imunizadas 

com cepas de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni, ativas e inativadas pelo calor, utilizando dois 

processos diferentes para a obtenção da fração solúvel em água e da fração enriquecida em anticorpos IgY; 

comparando a quantidade, a pureza e a reatividade de IgY extraídos. As galinhas foram divididas em três 

grupos, e submetidas a três procedimentos de imunização com intervalo de 14 dias entre eles. Os ovos das 

galinhas foram colhidos e as gemas foram separadas e armazenadas, até o momento da extração da porção 

enriquecida em anticorpos IgY. Foi avaliada a eficiência da purificação através da eletroforese em gel de 

poliacrilamida (PAGE) 12% com dodecil sulfato de sódio (SDS). E para detectar e determinar a reatividade 

dos anticorpos foram realizados ELISA e Dot-Blot. Concluiu-se que o método mais simples e eficiente foi 

o de precipitação com água acidificada, e através da visualização de uma banda única de proteína com alto 

peso molecular, a qual corresponde ao perfil de migração de anticorpos IgY submetidos ao SDS-PAGE 

12%,  que a extração obteve bons resultados de purificação. Os ensaios de Dot-Blot reconheceram os 

antígenos em meio EMJH, enriquecido com soro de coelho e nos soros de hospedeiros da Leptospirose. Foi 

observado nesta pesquisa que os anticorpos dos ovos de galinhas imunizadas com bactérias vivas e 

inativadas reconheceram alvos antigênicos no EMJH enriquecido e contendo possíveis antígenos solúveis 

de L.interrogans sorovar Copenhageni. 

Palavras-chave: Leptospirose, tecnologia de IgY, SAM. 

Projeto aprovado pelo CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO URETRAL APÓS ORQUIECTOMIA EM 

GATOS PRÉ PÚBERES 

Ávila, F¹. & Alves, A². 

¹Unidade Federal de Uberlândia; ²Unidade Federal de Uberlândia  

 

A população de cães e gatos errantes é um problema grave de saúde pública e animal. Para diminuir esse 

problema, a esterilização é eficiente, pois evita gestações indesejadas e impede a superpopulação de cães e 

gatos, a transmissão de zoonoses e reduz a propagação de afecções transmitidas pela cópula (VOORWALD 

et. al 2013). 

Mesmo que os procedimentos anestésicos e cirúrgicos para a esterilização pré púbere tenham sido relatados 

como seguros, há uma preocupação com as consequências destes procedimentos a longo prazo. Questiona-

se se o sistema imunológico de cães e gatos seria prejudicado pelo estresse da anestesia e cirurgia em idades 

precoces, pois é um momento em que todos os animais estão sendo imunizados contra doenças infecciosas. 

Outra questão é o risco de obstrução do trato urinário em gatos machos. Também, os animais castrados 

podem ter uma propensão para a obesidade, alteração no comportamento e crescimento anormal de estatura 

(HOWE; OLSON, 2000). 

A obstrução uretral acomete mais gatos machos por possuírem o diâmetro da uretra pequena e pela presença 

do osso peniano (LICHTLER, 2014). Acredita-se que, com a esterilização, ocorra a interrupção da produção 

de testosterona, o que afeta o desenvolvimento da uretra dos animais pré-púberes e, consequentemente, 

ocorre o subdesenvolvimento uretral (STUBBS, et. al1993).                                           

Neste contexto, este estudo teve como objetivo a avaliação de alterações no diâmetro uretral durante oito 

meses, em gatos machos orquiectomizados em fase pré púbere. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PRODUÇÃO DE Lavandula angustifolia e Lavandula dentata EM FUNÇÃO DA 

ADUBAÇÃO COM ORGANOMINERAL 

Jarbas dos Reis Silva¹; José Magno Queiroz Luz¹. 

¹Instituto de Ciências Agrárias - ICIAG 

As plantas aromáticas, são fornecedoras de óleos essenciais ou voláteis e desde a antiguidade 

já estão presentes nos costumes das pessoas e o uso dessas plantas é ainda é frequente. São 

largamente utilizadas como aromatizantes, terapêuticas, farmacêuticas, e flavorizantes e 

também bastante consumidas na culinária como especiarias, enriquecendo e agregando sabor 

aos alimentos. Dentre as espécies produtoras de óleos essenciais, destaca-se a lavanda, que 

pode ser produzida em diferentes locais e com variadas fontes de adubação. O uso de 

fertilizante organomineral é de extrema importância, uma vez que apresenta liberação 

controlada, sendo necessária apenas uma adubação durante todo o ciclo da cultura. Os 

objetivos deste trabalho foram produzir Lavandula angustifolia Mill. e Lavandula dentata L., 

adubando com fertilizante organomineral na época de verão e avaliar as diferentes adubações 

na produtividade, rendimento e teor do óleo essencial, com adubação organomineral, mineral 

e orgânica. O experimento foi conduzido em estufa, na Fazenda Experimental do Glória, da 

Universidade Federal de Uberlândia, com delineamento experimental de blocos casualizados 

(DBC), sendo cinco adubações e dois genótipos com quatro repetições. Os tratamentos foram 

constituídos de diferentes doses de adubo organomineral do formulado NPK 10-10-10 + 8 % 

de carbono orgânico, com quantidade determinada com base na análise do solo. Esta 

quantidade foi considerada 100%. Os outros tratamentos foram 50% da dose recomendada, 

adubação mineral com dose de 100% recomendada para a cultura, adubação exclusivamente 

orgânica com esterco bovino e ausência de adubação. As variáveis analisadas foram massa 

fresca da parte aérea, (flores, hastes e folhas), massa seca da parte aérea, teor e rendimento de 

óleo essencial. As médias das variáveis foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de 

significância. Independente da espécie (Lavanda angustifolia ou Lavandula dentata), a 

adubação na dose de 100% na forma de organomineral proporcionou maior produção de massa 

seca. A espécie Lavandula angustifolia foi considerada superior para produção de massa seca. 

Entretanto a espécie Lavandula dentata apresentou estatisticamente os melhores resultados em 

rendimento de óleo essencial.  

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
INFLUÊNCIA DAS ENFERMIDADES DO PERI-PARTO NA 

EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE VACAS LEITEIRAS MESTIÇAS 
 

Costa Neto, J. J.¹; Martins, C. N.²; Campos, C. C.²; Prado, F.L.² & Santos, R. M.¹ 

¹FAMEV - UFU; ² Médico Veterinário Autônomo 

 

Objetivou-se avaliar o efeito das variáveis Raça; Categoria Animal; Período do ano e Ocorrência de 

Doenças (retenção de placenta, metrite, endometrite, e problemas de casco) sobre as taxas de prenhez aos 

30 e 60 dias pós-parto em vacas leiteiras. Foram coletados dados de 968 partos, em duas fazendas 

comerciais localizadas na região de Poços de Caldas, MG. A não eliminação total da placenta até as 

primeiras 12 horas após a expulsão do feto, foi considerado como retenção de placenta. A ocorrência das 

enfermidades, metrite, endometrite, mastite e problemas de casco no período pós-parto foram diagnosticada 

pela avaliação diária dos animais. As variáveis analisadas foram classificadas em: Fazenda (A e B); Raça 

(Girolando ou Holandês); Categoria Animal (Primípara ou Multípara); Período do ano (Chuvas ou Seca) e 

Ocorrência de Doença (Sim ou Não). Os efeitos das variáveis analisadas sobre as taxas de prenhez aos 30 

e 60 dias foram avaliados por regressão logística no programa Minitab. Foi observado diferença (p < 0,01) 

tanto para prenhez aos 30 quanto para aos 60 dias entre animais da raça Girolando (33,87% e 30,89%) e 

Holandesa (22,22% e 20,99%). Foi observado diferença (p<0,01) na taxa de prenhez aos 30 e 60 dias em 

animais que apresentaram ocorrência de alguma das doenças estudadas (25,64% e 19,3%) comparados aos 

que não tiveram (33,92% e 32,35%). A performance reprodutiva não foi afetada (p>0,05) por período do 

ano e categoria das vacas (primíparas vs. Multíparas). 

 

Palavras chave: Retenção de Placenta, Metrite, Problema de Casco 

Bolsa: FAPEMIG.   



 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROCEDIMENTOS DE ENSILAGEM DA 

PLANTA DE SORGO SOBRE A QUALIDADE FINAL DA SILAGEM  

Karin Van Den Broek1, Felipe Antunes Magalhães2, Natascha Almeida Marques da Silva2, 

Ednaldo Carvalho Guimarães3 

1Graduanda em Medicina Veterinária – UFU. Bolsista de Iniciação Científica 

PIBIC/FAPEMIG. 
2Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFU.  
3Faculdade de Matemática – UFU. 

Resumo: Objetivou-se avaliar as características qualitativas da silagem de sorgo submetidas a 

diferentes densidades de compactação (150 e 250 kg MS/m3) e diferentes tipos de cobertura do silo, apenas 

com lâmina de polietileno e com a lâmina associada com uma camada de terra por cima da mesma. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 5 repetições. Não foi verificada 

diferença (P>0,05) entre os tratamentos para as variáveis de pH e matéria mineral (MM) quando submetidas 

a diferentes densidades de compactação. Contudo, os valores médios de temperatura (25,92), fibra em 

detergente neutro (71,80%), fibra em detergente ácido (41,70%), proteína bruta (5,40%) e perdas por 

efluentes (11,32 kg/t matéria verde) se apresentaram superiores (P<0,05) para silagens sob baixa densidade 

quando comparadas a alta compactação. Em contrapartida, o teor de matéria seca (MS) sob baixa 

compactação, se apresentou inferior (24,64%). Mesmos diferentes entre tratamentos, valores de 

temperatura, pH e MS encontram-se dentro dos considerados ideais para uma boa silagem. Já com relação 

à diferentes tipos de cobertura do silo, dentre as variáveis qualitativas avaliadas, somente o teor de MS 

apresentou significativamente superior (P<0,05) para o tratamento que continha uma camada de terra por 

cima do polietileno (26% de MS), 4% superior ao outro tratamento (25% de MS). A maior compactação da 

silagem de sorgo apresenta melhor valor nutritivo em relação as silagens de menor densidade. A adição de 

terra sobre o filme de polietileno se mostrou eficiente em reduzir as perdas de MS, porém sem promover 

alterações na composição química da silagem.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIAS SIMBIONTES FACULTATIVAS EM Lipaphis pseudobrassicae 

(DAVIS) RESISTENTE E SUSCETÍVEL AO PARASITOIDE Diaeretiella rapae 

(McINTOSH) 

Moura, L.B.R. Sampaio, M.V. & Haas, A. C. 

Universidade Federal de Ubêrlandia 

 

O pulgão Lipaphis pseudobrassicae (Davis) vem demonstrando uma alta porcentagem de resistência ao 

parasitoide Diaeretiella rapae (McIntosh). Em Uberlândia, a taxa de parasitismo chega a ser inferior a 10%. 

Alguns trabalhos demonstram que essa resistência, em outros gêneros de afídeos, pode ser causada por 

bactérias endossimbiontes secundárias. No entanto, não se sabe se o L. pseudobrassicae contém simbiontes 

causadores dessa resistência. Com isso o presente trabalho tem como objetivo determinar a composição 

bacteriana simbionte facultativa em L. pseudobrassicae resistente e suscetível ao parasitismo de D. rapae 

ao nível molecular, a partir do sequenciamento da subunidade ribossomal 16S. Foram selecionados 

indivíduos resistentes e suscetíveis de um mesmo clone: CR (resistente) e 1CS (suscetível), os mesmos 

foram divididos em 3 grupos: adultos com choque térmico e ninfas com e sem choque térmico.  

Posteriormente foi realizado a extração de DNA com 10 pulgões por microtubo, em seguida foi realizada a 

quantificação de DNA, reação em cadeia da polimerasee a purificação das amostras. Após essas análises, 

as amostras de trabalho foram encaminhas para o sequenciamento. Apesar da PCR ter identificado a 

subunidade ribossomal 16S, comprovando a presença de bactérias em L. pseudobrassicae não foram 

obtidos resultado com o sequenciamento, pois a porcentagem de micro poros preenchidos foi de 40%, 

menor que o valor mínimo aceitável para fazer a leitura (50%), portanto, é necessário refazer o 

sequenciamento para comprovar que a causa da resistência é causada por endossimbiontes secundários. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIÇÃO DE KISSPEPTINA EM MEIO DE FECUNDAÇÃO IN VITRO DE 

OVÓCITOS BOVINOS 

 

Luciana Ribeiro Peixoto1; Deize De Cássia Antonino1; Mayara Oliveira1; Mayara Mafra 

Soares1; Jairo De Melo Junior1; Bárbara Virgínia Rodrigues Rizoto De Mattos1; 

Susiandra Kloster Munhoz1;Tatiane Silva Maia1; Gustavo Guerino Macedo1 

 

Objetivou-se investigar o efeito da suplementação de kisspeptina (Kp) no meio de fertilização in vitro de 

ovócitos bovinos analisando a taxa de clivagem e blastocisto. Os ovários foram obtidos em abatedouro 

local. Os COCs foram lavados em meio de lavagem - Base TCM-199 Hepes e posteriormente lavados em 

meio de maturação Base TCM-199 Bicarbonato e incubados em estufa à 38,5°C em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2 durante 24 horas. Os ovócitos foram fecundados in vitro em meio TALP FERT 

acrescido de Kp de acordo com cada tratamento (Sem Kp, Kp 10-7 Kp 10-6, Kp 10-5). Os espermatozoides 

foram preparados em meio de Percoll® e levados junto com os COCs para estufa por 18 horas nas mesmas 

condições da maturação. Houve diferença estatística entre os tratamentos em relação a intensidade de 

fluorescência do MitoTracker, sendo o tratamento Kp 10-5 o que apresentou a menor intensidade de 

fluorescência (p<0,0001) e o tratamento Kp 10-6 apresentou a maior intensidade de fluorescência de 

MitoTracker (p<0,0001). O tratamento Kp 10-5 apresentou maior intensidade de fluorescência de DCF 

(p=0,0485). O tratamento Kp 10-7 resultou em uma maior taxa de clivagem e blastocisto quando comparado 

aos demais tratamentos, apresentando diferença estatística na taxa de clivagem entre o tratamento Kp 10-5 

(p<0,001). Os resultados demonstraram uma tendência referente a taxa de blastocisto entre o tratamento 

Kp 10-7 e tratamento Sem Kp (p=0,07). Os ovócitos cultivados em meio contendo maior concentração de 

Kp, obtiveram menor taxa de clivagem e de blastocisto que os ovócitos dos demais tratamentos. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSÃO DE ESTRÓGENO EM NEOPLASIAS MAMÁRIAS DE CADELAS 

POR MEIO DE IMUNOHISTOQUÍMICA  

Santos, L. G. A¹.; Wilson, T. M¹.; Soares, N.P¹.; Medeiros, A. A¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária 

Objetivou-se realizar a caracterização molecular de tumores de mama espontâneos em cadelas, verificando 

a expressão de estrógeno por meio de imunohistoquímica e sua correlação com o tipo e grau histológico, e 

assim estabelecer o seu valor prognóstico na prática veterinário. Foram utilizadas 38 cadelas portadoras de 

tumores de mama que foram submetidas à avaliação clínica e exérese do tumor de mama. Fragmentos do 

tumor de mama foram coletados e submetidos à avaliação histológica e imunohistoquímica para verificação 

da expressão de receptores de estrógeno. Das 38 cadelas, 73,6% (28/38) eram idosas (> de 10 anos de idade) 

e 34,2% (13/38) eram adultas (1 à 9 anos de idade). O número total de lesões mamárias foi de 40 (3 benignas 

e 37 malignas), sendo que 5,2% (2/38) das cadelas dois nódulos.  O tipo histológico mais frequente foi 

carcinoma em tumor misto (32,5% - 13/40) e o grau mais frequente foi grau I (54% - 20/37). Com relação 

ao tamanho, 50% (19/38) dos tumores possuíam tamanho até 3,0 cm (T1), 42% (16/38) possuíam tamanho 

T3 (acima de 5,0 cm) e 7,8% (3/38) possuíam tamanho entre 3,1 e 5,0 cm (T2). Dez amostras de carcinoma 

(27% - 10/37) expressaram receptores de estrógeno, sendo que a maioria era do tipo simples e de grau II 

(70% - 7/10). Os tipos histológicos mais agressivos (tipo simples) foram aqueles que expressaram 

receptores de estrógeno mais frequentemente e, além disso, eram tumores de cadelas idosas.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE DE CASTAS ÁPTERAS NO CUPIM NEOTROPICAL 

Nasutitermes aquilinus (BLATTODEA: ISOPTERA) 

Mota, M.L.¹. & Haifig, I.1. 

 

¹Instituto de Ciências Agrárias - ICIAG 

Nasutitermes aquilinus é um cupim pertencente à família Termitidae, caracterizada pela divisão precoce 

dos indivíduos em linhagens áptera e imaginal. Este estudo objetivou determinar as vias de 

desenvolvimento pós-embrionário da linhagem áptera de N. aquilinus. Com auxílio de uma ocular 

milimétrica acoplada a um estereomicroscópio, foram obtidas 12 medidas morfométricas de 45 larvas, 60 

operários, 45 soldados, 30 pré-soldados e 3 pré-neotênicos. Os dados foram submetidos a uma análise de 

componentes principais (PCA) e as diferenças entre os escores de PC1 e PC2 analisados por ANOVA 

seguida do teste de Tukey (P < 0,05). A PCA diferenciou os indivíduos em: larvas de primeiro e segundo 

ínstares, operários pequenos e grandes, pré-soldados, soldados pequenos e grandes e pré-neotênicos. A PC1 

foi responsável por 84.10% da separação dos grupos (F8,185 = 888.5; P < 0.001) e a PC2 por 9.75% (F8,185 

= 605.1; P < 0.001). A comparação entre indivíduos de diferentes ninhos mostrou diferenças significativas 

para operários maiores, operários menores e pré-soldados considerando os escores da PC1 (F1,185 = 453.5; 

P < 0.001) e para soldados maiores considerando os escores da PC2 (F1,185 = 175.7; P < 0.001). Em todos 

os casos, os indivíduos do ninho 2 foram significativamente maiores quando comparados ao ninho 1. Os 

resultados deste estudo permitem inferir que existe dimorfismo de operários, de pré-soldados e de soldados 

de N. aquilinus. Contudo, estudos complementares que caracterizem o sexo e a idade destes indivíduos 

deverão esclarecer a origem do polimorfismo em ápteros desta espécie de cupim.  

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COINOCULAÇÃO DE BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM E AZOZPIRILLUM 

BRASILENSE EM TESTE DE GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DE 

PLÂNTULAS DE SOJA. 

 

Aparecida Sousa Leite, M.¹ ; Camargo, R.² (Orientador); 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

A soja é uma cultura agrícola de grande importância para o Brasil, sendo que a fixação biológica do 

nitrogênio em soja vem sendo utilizada com sucesso, possibilitando uma economia muito expressiva em 

fertilizantes nitrogenados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da associação entre o 

Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasilense na germinação e crescimento inicial de plântulas de 

soja. Foram instalados testes de germinação e de crescimento de plântulas em laboratório de acordo com 

as prescrições das Regras para Análises de Sementes. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, 

com 5 repetições e 4 tratamentos (B. japonicum; A. brasilense; B. japonicum + A. brasilense e testemunha). 

As avaliações do teste de germinação foram feitas por meio da contagem do número de plântulas normais 

(fortes e fracas), anormais (deformadas e deterioradas) e mortas. Para o teste de crescimento de plântulas, 

foram avaliados o comprimento de parte aérea e radícula das plântulas e massas secas de parte aérea e 

radículas. As médias de germinação obtidas não apresentaram diferenças significativas em nenhuma das 

variáveis. Para o comprimento e massa seca de parte aérea e radícula obtidos a partir do teste de crescimento 

de plântulas, também não houve diferença significativa. O uso de Bradyrhizobium japonicum e 

Azospirillum brasilense inoculados isoladamente ou em coinoculação não interferiram na germinação e 

crescimento de plântulas do cultivar de soja testado. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO (Ocimum basilicum) COMBINADO 

COM INSETICIDA TIAMETOXAM NO CONTROLE DE Aphis gossypii 

Marques, M. G.1; Landim, T. N. 1; Silva, S. M. 1; Cunha, J. P. A. R. 1; Sampaio, M. 

V1. 

1 Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Ciências Agrárias. 

 

O pulgão Aphis gossypii é uma das principais pragas do algodoeiro e pode estar relacionado às diversas 

outras plantas hospedeiras de importância econômica. O seu controle é geralmente realizado por meio de 

inseticidas, mas é um grande desafio para os agricultores, devido ao seu alto potencial reprodutivo e 

capacidade de infestar diversas culturas. Porém, a resistência de A. gossypii a inseticidas tem sido relatada 

em várias localidades do mundo. Diante disto, pesquisas atuais tem mostrado que os óleos essenciais 

extraídos de plantas podem auxiliar o manejo da resistência de pragas aos inseticidas sintéticos, 

principalmente os neonicotinóides. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a toxicidade do óleo 

essencial de manjericão (Ocimum basilicum) combinado ao inseticida thiametoxan para Aphis gossypii.  

Foram realizados bioensaios do tipo dose-resposta para determinar a DL50. Os valores obtidos foram 6,05 

nL inseto-1 para o óleo essencial e 1,22 ng inseto-1 para o tiametoxam. Posteriormente, realizaram-se várias 

combinações entre os dois produtos com base na DL50 determinada. Os tratamentos DL50 o.e. + DL50 tiamet 

e 50% o.e. + 50% DL50 tiamet proporcionaram mortalidade acima de 80% após 24 horas da aplicação. 

Concluiu-se que a adição do óleo essencial permite a redução da dose do inseticida sintético para o controle 

eficaz deste inseto, e com isso a utilização de compostos naturais na agricultura propicia condições para o 

manejo da resistências de pragas a inseticidas. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA TESTE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 

Calycophyllum Spruceanum (MULATEIRO)  

Martins, Paula Taísa Arantes¹. & Santana, Denise Garcia². 

¹Instituto de Ciências Agrárias, UFU; ²Instituto de Ciências Agrárias, UFU 

 

Dados sobre a germinação de sementes florestais amazônicas atualmente são insuficientes para a 

compreensão do seu comportamento natural, sendo necessários mais estudos sobre a germinação dessas 

espécies. O objetivo desse trabalho foi fazer uma revisão sobre os aspectos envolvidos na germinação das 

sementes de C. spruceanum, além da formação de plântulas em condições de viveiro e de laboratório. Os 

experimentos envolveram pré-ensaios e testes de germinação com diferentes substratos (sobre o ágar, água 

e papel) e temperaturas (20 oC e 25 oC), e tempos de inundação (controle, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias) e 

irradiação (70%, 52% e 11%),  As sementes pesadas dos frutos colhidos em 2012 apresentaram maior 

percentual de germinação (41,5%), seguida das sementes leves colhidas no mesmo ano (38%), sobre ágar 

a 25 oC. Das mesmas amostras semeadas em água, as sementes pesadas e leves colhidas em 2012, em 

temperatura de 20 oC e 25 oC apresentaram germinação de 85% e 95,5%. As sementes semeadas 

diretamente após a colheita e as semeadas após 15 dias de inundação apresentaram germinação de 60% e 

74%, respectivamente. As sementes da espécie apresentaram germinação máxima de 84% após 15 dias de 

inundação e com 11% de irradiação. Das sementes de frutos colhidos em 2015, as semeadas sobre o papel 

apresentaram percentual de germinação maior (41,12%) que as germinadas sobre a água (25,62%). As 

semeadas à 25 oC também apresentaram germinação maior que as germinadas a 20 oC, atingindo em média 

37% e 29,75%. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE ENZIMAS LIGNOLÍTICAS E DEGRADAÇÃO DE 

POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) Pleurotus ostreatus  

Gonçalves, R.V.¹. & Baffi, M.A.1. 

¹Instituto de Ciências Agrárias – ICIAG 

 

Uma das vertentes da Biotecnologia Ambiental que vem ganhando destaque nos últimos anos é a 

biocatálise, onde enzimas são utilizadas para acelerar processos químicos, como a degradação de resíduos 

plásticos. Neste contexto, os objetivos desse estudo foram: analisar a quantidade de dióxido de carbono 

(CO2) liberada pelo fungo Pleurotus ostretatus PLO6 por respirometria após crescimento em meio 

contendo PET e analisar a produção de enzimas ligninolíticas por espectrofotometria.  A quantificação de 

CO2 liberado foi realizada com três superfícies de contato diferentes do PET (granulado, cortado e em 

pellets). Foi verificado que a mineralização do polímero granulado foi mais eficiente que as demais 

superfícies de contato, apresentando perda de massa de 2,42% (+/- 0,18) em relação ao peso inicial. A 

fermentação em estado sólido (FES) foi realizada com os pellets de PET com o intuito de quantificar a 

produção de lacase (Lcc), lignina peroxidase (LiP) e manganês peroxidase (MnP), enzimas com potencial 

para degradação de longas cadeias poliméricas. A produção máxima de Lcc foi 118,33 UI/L (+/- 13,32), de 

LiP 434,72 UI/L (+/- 8,62) e de MnP 481,48 UI/L (+/- 2,11). Portanto, a linhagem P. ostretatus PLO6 

demonstrou ter capacidade de utilizar cadeias carbônicas recalcitrantes como fonte de energia, apresentando 

grande potencial de produção de enzimas ligninolíticase metabolização de polímeros de PET. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO CICATRIZANTE DE PROTEINAS EXTRAIDAS 

DO FRUTO DA MORINDA CITRIFOLIA (NONI) EM LESÕES CUTÂNEAS 

INDUZIDAS EXPERIMENTALMENTE NO DORSO DE RATOS WISTAR 

Ribeiro, R. A. C¹., Borges, L. W², Mota, F. C. D.3 

¹Graduanda em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Uberlândia;  
2 Mestrando em Clínica Cirúrgica e Anestésica de animais de companhia na Universidade 

Federal de Uberlândia;  
3 Professor Adjunto da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Uberlândia 

 

Resumo: A cicatrização de feridas depende de estágios interligados, simultâneos, representados 

por cascata de eventos celulares e moleculares que se interagem para que haja repavimentação e 

reconstituição do tecido. Em busca de acelerar este processo, tem-se estudado plantas medicinais, 

que de maneira empírica já são utilizadas a anos.  

Objetivo: Compreender o efeito cicatrizante de proteínas retiradas do extrato purificado do fruto 

da Morinda citrifolia no tratamento tópico de feridas induzidas cirurgicamente em ratos Wistar.  

Métodos: 60 ratos Wistar, machos, pesando 200g, tiveram fragmento cutâneo de 

aproximadamente 8mm de diâmetro retirado da região do dorso, até a exposição da fáscia 

muscular. Os animais foram divididos em quatro grupos. Controle: não recebeu tratamento; 

Veículo: recebeu sobre a lesão água Milli-Q; T100 e T250: receberam sobre a lesão água Milli-

Q, acrescido de proteínas purificadas de M. citrifolia 100µg/dose (50µl) e 250µg/dose, 

respectivamente. Os animais tiveram suas feridas fotografadas após a cirurgia e a cada 5 dias até 

o fim do tratamento. Através das imagens e utilizando o software AutoCAD, calculou-se a área e 

a regressão da ferida de cada indivíduo. Os animais foram eutanasiados nos dias 6°, 11°, 16° de 

pós-operatório, onde coletou-se amostra de pele na região da ferida para avaliação da 

concentração de colágeno através do software ImageJ. 
Conclusão: A formulação tópica contendo proteínas purificadas de M. citrifolia é capaz de 

acelerar a cicatrização nos primeiros dias de tratamento se usada em concentração de 100µg. Aos 

11º de pós-operatório, o T100 apresentou diferença significativa na concentração de colágeno 

quando comparado aos outros grupos.  

 

BOLSA: FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROPSICANÁLISE DA ESQUIZOFRENIA: UMA PROPOSTA DE 

INTEGRAÇÃO ENTRE A PSICANÁLISE E A 

NEUROCIÊNCIA PARA UMA COMPREENSÃO INTERDISCIPLINAR DA 

PSICOSE 

¹Santana, A.C.  &  ²Lima, A.P. 

¹Aluna de graduação do Instituto de Psicologia;  

²Professora Orientadora do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma articulação entre os dados das neurociências e postulados da 

psicanálise para um estudo neuropsicanalítico da esquizofrenia, a partir da integração de vértices biológicos 

e psicossociais. A metodologia adotada foi o estudo longitudinal das principais teorias de Freud e de autores 

pós-freudianos relevantes para a compreensão da psicose. Em relação à neurobiologia, foi realizada a 

análise de capítulos de livros e artigos científicos referentes aos últimos 10 anos sobre a esquizofrenia, nas 

bases de dados PubMed e SCIELO. Para a psicanálise, a base da esquizofrenia, enquanto psicose, é uma 

cisão, havendo a quebra de contrato do sujeito com o mundo externo. Existe um exacerbamento do Id, com 

enfraquecimento do Superego e uma desorganização egóica,  o que leva a uma eventual ruptura do sujeito 

com a realidade exterior e elaboração de uma neorealidade mais tolerável para o sujeito. De acordo com 

dados atuais das neurociências, os sintomas negativos, afetivos e agressivos da esquizofrenia estão 

correlacionados a disfunções do córtex pré-frontal ventromedial, do córtex orbitofrontal e da amígdala, 

cujos circuitos sediariam funções importantes do Ego e do Superego. Os sintomas positivos estariam 

relacionados a uma hiperatividade dopaminérgica da via mesolímbica, um dos substratos neurais para a 

representação do Id. Em síntese, a hipofrontalidade característica da esquizofrenia (Ego e Superego 

desorganizados) e a consequente hiperatividade da via mesolímbica-núcleo accumbens (Id excessivamente 

forte) favoreceria a propensão do sujeito a uma eventual ruptura com a realidade externa. Neste sentido, 

propomos que a hipofrontalidade da esquizofrenia se afigura como uma cisão, neurofisiológica e psíquica, 

dissociando os circuitos pré-frontais (Ego e Superego) de circuitos subcorticais (Id), com alterações 

importantes na esfera cognitiva, afetiva e comportamental. Em conclusão, os dados atuais das neurociências 

convergem com os postulados freudianos acerca das psicoses, demonstrando que a articulação entre a 

psicanálise e a neurociência não somente é possível, quanto enriquecedora para ambos os campos de 

conhecimento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embriologia de Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera 
 

Paschoal, B.S.M. & Marzinek, J. 

Instituto de Biologia; Instituto de Biologia 

Dasyphyllum é encontrado nos domínios fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, 

sendo que sua maior concentração de espécies está em Minas Gerais. A espécie Dasyphyllum 

sprengelianum é endêmica no Brasil e possui embriologia desconhecida. Estudos embriológicos com os 

grupos basais de Asteraceae são escassos e seu conhecimento é importante para a compreensão das 

tendências evolutivas. Este trabalho teve com objetivo estudar a embriologia de D. sprengelianum, espécie 

basal de Asteraceae, e comparar com outras espécies basais para contribuir com as discussões filogenéticas. 

Botões florais, flores em antese e frutos em vários estádios de desenvolvimento foram coletados na Estação 

Ecológica do Panga, fixados em FAA50, desidratados em série etanólica e incluídas em metacrilato 

Leica® para confecção do laminário. O ovário de D. sprengelianum é ínfero, bicapelar e unilocular com um 

único óvulo de placentação basal. O óvulo é anátropo e unitegumentado. A vascularização ocorre pelo feixe 

procambial que percorre a região rafeal até a anti-rafe, em direção à micrópila. O obturador é formado na 

região do funículo próximo a micrópila. O fruto maduro é parenquimático, constituído pelo exocarpo, que 

possui uma camada de célula com formato irregular e vacuolada, além de tricomas tectores unisseriados 

que lignificam. Mesocarpo, que se diferencia em interno e externo, onde o interno é consumido, assim como 

o endocarpo. Durante a dispersão do fruto, o exocarpo permanece íntegro. A exotesta da semente 

possui  espessamento lignificado na parede anticlinal. O restante do tegumento vai sendo consumido ao 

longo do desenvolvimento. O endosperma é persistente. O óvulo anátropo e unitegumentado é uma 

particularidade comum da família. Já a presença de obturador é uma característica compartilhada por Stiffia 

chrysantha e Wunderlichia mirabilis, indicando uma possível plesiomorfia na família. 

Palavras-Chave: Compositae, Asterareae, óvulo 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PAPEL DO FATOR LIBERADOR DE CORTICOTROFINA 

E PROTEÍNA QUINASE A NA ESTRUTURA ENCEFÁLICA NÚCLEO 

INTERSTICIAL DA ESTRIA TERMINAL. 
Starling, Daniel Araujo¹. & Miguel, Tarciso Tadeu². 

¹Universidade Federal de Uberlandia – Medicina; ²Instituto de ciências biomédicas 

 

Neste trabalho desenvolveu-se um procedimento experimental para respostas comportamentais 

relacionadas com o fator liberador de corticotrofina (CRF) no núcleo intersticial da estria terminal (BNST), 

um componente do complexo amidaloide, com o objetivo de um maior entendimento acerca dos transtornos 

de ansiedade, doenças muito prevalentes no contexto atual que podem oprimir e interferir 

significativamente na qualidade de vida das pessoas, através da avaliação da ação do neurotransmissor CRF 

e de sistemas neurais potencialmente envolvidos na modulação das respostas defensivas comportamentais 

em camundongos expostos ao teste de exposição ao rato (TER). Os camundongos, Swiss machos, passaram 

por cirurgia estereotáxica para colocação de cânula guia intracraniana bilateral nas coordenadas do núcleo 

intersticial da estria terminal. Dessa forma foi possível observar e avaliar o comportamento dos 

camundongos no teste de exposição ao rato após administração de CP 359397, um antagonista de receptores 

CRF, H-89, um inibidor da proteína quinase A (PKA) e salina como controle. Após os testes, os animais 

foram sacrificados e os encéfalos retirados para analise imunohistoquímica para observar se os 

experimentos acertaram a área do núcleo intersticial da estria terminal bilateralmente. Os resultados 

experimentais, associados a análise histológica foram analisados estatisticamente pelo ANOVA. Não foi 

observada uma diferença significativa nos experimentos quando comparados os fármacos com o controle, 

não corroborando os poucos resultados da literatura que associam o núcleo intersticial da estria terminal à 

modulação da ansiedade. Será necessária a continuação do projeto para se ter uma melhor visão sobre os 

experimentos com um número maior de sujeitos experimentais. 
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Influência do hidrodinamismo e de características do substrato algal na 

distribuição em mesoescala de anfípodes caprelídeos associados a Sargassum 

cymosum 

Oliveira, G. M. N. S ¹. & Jacobucci, G. B². 

¹Instituto De Biologia UFU; ² Instituto De Biologia UFU 

 

Variações da biomassa de macrófitas e da cobertura de epibiontes sésseis, que servem de substrato a 

anfípodes caprelídeos podem resultar em variação de densidade e riqueza desses crustáceos. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar os padrões de distribuição em mesoescala de caprelídeos associados à alga parda 

Sargassum cymosum e sua possível relação com o hidrodinamismo e características da alga. Em um costão 

rochoso do litoral norte do estado de São Paulo foram definidos dois setores com diferenças de 

hidrodinamismo. Em cada setor foram coletadas 20 amostras de algas que tiveram os caprelídeos 

identificados e contados. As algas foram avaliadas quanto à cobertura de algas epífitas e hidrozoários, secas 

e pesadas. No setor abrigado foram registradas três espécies de caprelídeos e no setor exposto quatro. A 

biomassa das algas do setor abrigado (9,16±2,13 g) foi maior que no setor exposto (7,45±3,50 g) (U = 110; 

p=0,015). A cobertura de hidrozoários também foi maior no setor abrigado (0,46±0,19) em relação ao 

exposto (0,30±0,16) (U = 66,5; p=0,0003). Não houve diferença na cobertura de algas epífitas entre os 

setores (U = 194; p=0,87). Não foi registrada diferença de densidade entre os setores para Caprella scaura 

e Caprella equilibra. Para P. tenuis a abundância de indivíduos no setor abrigado (53,85±49,52 ind.) foi 

maior que no setor exposto (15,40±24,75 ind) (U=75; p=0,0007). As diferenças observadas nas algas podem 

influenciar ou não a densidade de anfípodes caprelídeos. A variação de resposta das espécies pode estar 

associada a aspectos particulares como características morfológicas e hábito alimentar. 
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O papel da P21 de Trypanosoma cruzi na infecção experimental 
 

Santos, J. G.¹.,  Martins, F. A.², Silva, C. V.² 

¹Instituto de Biologia; ²Instituto de Ciências Biomédicas 

 

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas. Este parasita possui três estágios evolutivos: 

epimastigota, tripomastigota e amastigota. Em 2009, uma proteína de 21kDa secretada por T.cruzi foi 

identificada e caracterizada. Sua forma recombinante (rP21), é capaz de induzir fagocitose, tem alta 

capacidade quimiotática, é antiangiogênica, induz a polimerização do citoesqueleto de actina, indicando a  

importância do seu papel no sucesso da infecção pelo parasita. Sendo assim, se torna importante aprofundar 

os estudos em relação a rP21 e sua atuação na infecção por T. cruzi, para melhor entender os mecanismos 

envolvidos na doença de Chagas. Este estudo teve como objetivo estudar o papel da P21 de T. cruzi na 

infecção experimental. Para isso, foi realizado teste de viabilidade de amastigotas intracelulares, análise da 

produção de P21 por T.cruzi (cepa Y) em células infectadas, análise do pico de parasitemia em 

camundongos BALB/c infectados com T. cruzi (cepa Y) e tratados com a rP21, além da contagem de vasos, 

contagem de ninhos de amastigotas e quantificação de colágeno no tecido cardíaco desses animais. Nesse 

estudo observamos que a  rP21 reduz  danos causados  pela  infecção  de T. cruzi no tecido  cardíaco  em  

animais BALB/c,  justificado  pela  sua atuação no  aumento da polimerização  do  citoesqueleto  de  actina, 

mantendo  os  parasitas  dentro da  célula, evitando  assim  o  dano  causado  pela  eclosão  desses.  Além 

disso, demonstramos que a rP21  tem  importante  papel  no  controle  da  infecção  experimental  por 

T.cruzi, uma  vez que diminui  também  a  viabilidade  de  amastigotas  intracelulares  e  a  multiplicação 

parasitaria. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRANSIÇÃO EPITÉLIO-MESÊNQUIMA E DA PRODUÇÃO DE 

RANKL EM CÉLULAS MCF-10A TRATADAS COM TGF-Β 

DIAS, Laysa Oliveira Santos1, PULTZ, Brunna dos Anjos1, SILVA, Marcelo José 

Barbosa1 

1 Laboratório de Osteoimunologia e Imunologia dos Tumores. Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia – ICBIM/UFU.  

 

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e possui uma alta taxa de mortalidade 

devido ao seu potencial metastático, sendo que 30% das metástases atingem os ossos. Células tumorais 

metastáticas estimulam a osteoclastogênese por meio dos eixos RANK/RANKL, levando a reabsorção 

óssea e produzindo fatores que contribuem para o crescimento tumoral. Na Transição Epitélio-Mesênquima 

(EMT) ocorre a transformação de células de fenótipo epitelial para mesenquimal, podendo ser induzida 

pela citocina TGF-β e contribuindo para a migração e invasão. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

transição epitélio-mesênquima e a produção de RANKL em células MCF-10A tratadas com TGF-β. Células 

MCF-10A foram tratadas com a citocina TGF-β e analisou-se por citometria de fluxo a marcação na 

superfície destas células de N-caderina e de HER-2, e a expressão gênica de E-caderina, Vimentina, ZEB1, 

MMP2, MMP9, Snail e Twist1 foi analisada por meio de PCR em tempo real. E, por meio de ELISA, foi 

verificada a produção da proteína osteoclastogênica RANKL em células MCF-10A após EMT induzida 

pelo TGF-β. Nos resultados obtidos, houve uma redução da expressão de E-caderina e Twist1 e um aumento 

da expressão de ZEB1, Vimentina, MMP2 e MMP9. No entanto, não ocorreu uma diferença significativa 

na expressão de Snail e N-caderina. Também foi possível verificar que ocorreu uma redução de HER-2 e 

não houve produção da proteína RANKL nas células tratadas com TGF-β. Concluiu-se que a EMT induzida 

por TGF-b não causa a produção de RANKL pelas células MCF-10A. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ACIDENTES OFÍDICOS DO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA, MG (DÉCADA 2005 – 2015)     

 

Lorena Aparecida Alves Prado e Fábio de Oliveira 

Universidade Federal de Uberlândia 

   Os acidentes provocados por serpentes peçonhentas representam um grande problema de Saúde Pública, 

principalmente em países tropicais, devido à frequência com que ocorrem e pela morbi-mortalidade que 

podem ocasionar. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorrem aproximadamente 2,5 

milhões de acidentes por ano provocados por serpentes peçonhentas. Os casos de envenenamento por 

acidentes ofídicos ocorridos no Brasil são causados, principalmente, por serpentes dos gêneros Bothrops 

(jararaca), Crotalus (cascavel) e Lachesis (surucucu).   A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, 

relacionada a fatores climáticos, onde o verão, é a época de maior ocorrência. E também ao aumento da 

atividade humana no campo, principalmente das 6 às 18 horas, período ativo dos trabalhadores rurais. A 

faixa etária mais acometida varia de 15 a 50 anos, prevalente o sexo masculino.  Os acidentes provocados 

por serpentes botrópicas caracterizam-se por efeitos locais e sistêmicos.  Os efeitos locais destacam-se dor, 

edema, hemorragia local e necrose tecidual, que dependendo do local, tempo entre o acidente e aplicação 

do soro e quantidade de peçonha injetada, podem levar a perda do tecido ou a amputação do membro 

afetado. Os efeitos sistêmicos mais comuns são a indução do estado de choque, principal causa de morte, 

distúrbios na coagulação sanguínea, alterações cardiovasculares (hemorragias gastrointestinais, náuseas, 

vômitos e hematúria). As causas principais de óbitos devido ao envenenamento botrópico estão ligadas à 

insuficiência renal aguda, sangramentos em órgãos vitais e choque.     



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

EXPRESSÃO DOS GENES c-myc E CD133 EM CÉLULAS NORMAIS DA 

PRÓSTATA APÓS AÇÃO DOS EXOSSOMOS DE CÉLULAS DO CÂNCER DA 

PRÓSTATA 

 

Faria, Rafael de Oliveira; Filice, Lorenna Castro Di; Moraes, Dayane Dotto; Souza, Aline 

Gomes de; Silva, Isaura Beatriz Borges; Alonso-Goulart, Vivian. 

 

O câncer é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos e estima-se que se tornará uma 

das principais causas de morte no mundo, sendo o câncer de próstata o quarto tipo mais comum na 

população mundial. O estudo de nanovesículas de aproximadamente 50-100 nm de diâmetro,que possuem 

uma bicamada lipídica e que podem carregar moléculas como RNA, DNA, proteínas e lipídeos, chamadas 

de exossomos, tem mostrado um papel importante na carcinogênese. Sendo assim, este trabalho teve como 

objetivo analisar a ação dos exossomos de células tumorais sobre células normais, para a melhor 

compreensão da patogênese do câncer de próstata. Para isso, exossomos foram isolados do sobrenadante 

daslinhagens celulares LNCaP, PC3 e RWPE-1, utilizando a metodologia de ultracentrifugação e 

caracterizados por microscopia eletrônica de varredura. Em seguida, os exossomos foram incubados com 

células epiteliais da próstatacultivadas em 3D, nas quais tiveram a expressão dos genes CD133 e c-myc 

analisadas pela técnica de qPCR. Os resultados obtidos provaram que os exossomos podem alterar 

significativamente a expressão de genes relacionados com o câncer e que essas nanovesículas podem 

realmente transferir moléculas de uma célula para outra. Sendo assim, o estudo dos exossomos podem ser 

utilizados na descoberta de novos biomarcadores para o diagnóstico mais eficaz do câncer de próstata. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA  DA INFLORESCÊNCIA MASCULINA DE PERA MUTIS 

Marco Thullio Arantes Santos¹. & Orlando Cavalari De-Paula¹. 

¹Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais, Brasil 

 

O gênero Pera possui estruturas reprodutivas extremamente complexas e duas hipóteses tentam 

explicar sua origem. A mais antiga acredita tratar-se flores extremamente modificadas e a mais atual propõe 

que essas estruturas seriam inflorescências reduzidas. Para levantar argumentos que possam elucidar essa 

dúvida, foi avaliada a morfologia da estrutura reprodutiva masculina de Pera glabrata. Essas estruturas 

foram coletadas e processadas segundo técnicas usuais de microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia de luz. As análises levantaram mais aspectos que corroboram a ideia de que Pera tenham flores 

modificadas e não inflorescências reduzidas. Não foram encontradas brácteas associadas ao conjunto filete-

antera, indicando o limite entre as flores estaminadas e a inflorescência. As duas estruturas laminares que 

envolvem todo conjunto de filetes-antera apresentaram 3 traços vasculares na mais externa e cinco na mais 

interna. Internamente, foram encontradas quatro estruturas arredondadas e uma filamentosa alternando aos 

traços da bráctea interna e aos estames. A estrutura laminar interna, anteriormente interpretada como 

bráctea, apresentou vascularização típica de sépalas. As estruturas arredondadas e a filamentosa, não 

interpretadas anteriormente, possuem posição de pétalas e não são vascularizadas como ocorre em grupos 

associados à família Peraceae. A presença de sépalas e pétalas já haviam sido levantadas por um trabalho 

que encontrou genes envolvidos no desenvolvimento de perianto de Pera. Ainda, esperamos que a análise 

futuras das estruturas pistiladas dêem mais indícios de que as estruturas reprodutivas de Pera sejam flores 

e não inflorescências, apoiando nossa conclusão. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECÇÃO MOLECULAR DE CA15-3: UM MARCADOR PARA 

DIAGNÓSTICO DE TUMOR DE MAMA 

Mírian C. C. Silva IC¹. Ana C. H. Castro, PG¹. João M. Madurro PQ¹. Ana G. Brito 

Madurro, PQ2. 

¹Instituto de Química (IQUFU); ²Instituto de Genética e Bioquímica 

 

O câncer de mama é uma patologia crônica resultante de alterações no código genético, que 

desencadeia o crescimento desordenado celular. O diagnóstico é realizado por exame clínico, exames de 

imagens, bioquímica sanquínea e indentificação de marcadores tumorais. O antígeno carboidrato 15-3 é o 

marcador tumoral mais importante no diagnóstico, prognóstico e detecção precoce de recidivas câncer da 

mama. Com o objetivo de construir uma plataforma nanotecnológica para detectar o CA 15-3, 

nanocompósitos usando filmes poliméricos e nanopartículas de ouro (AuNPs) foram desenvolvidos e 

estudados. Nos testes eletroquímicos usaram-se células eletroquimicas, eletrodos de grafite, auxiliar de 

platina e de referência Ag/AgCl (3,0 mol.L-1).  Para a construção do sensor eletroquímico os eletrodos 

foram funcionalizados com o nanocompósito [poli (4-AMF)/AuNPs]. A biomolécula anti CA 15-3 foi 

diluído em tampão fosfato 0,1 mol L-1 e imobilização sobre a superfície. O bloqueio foi realizado com 

albumina de soro bovino (0,5%) e amostras de pacientes doentes, obtidos no Hospital de Clínicas da UFU. 

Os teste indicam que a formação de poli (4-AMF) apresenta um aumento na resposta eletroquímica, 

comparando-se com o eletrodo de grafite sem filme. De acordo com a literatura ele é eficiente para 

imobilizar biomoléculas, e o uso de nanocompósitos intensifica a qualidade do sinal analítico. Porém, neste 

trabalho, o nanocompósito proposto não ajudou no processo de imobilização do CA 15-3 bem como 

impossibilitou o processo de detenção se mostrando uma plataforma ineficiente para o diagnóstico do 

câncer de mama. Assim a plataforma serviu como base para estudos futuros  para o desenvolvimento de 

biossensores. 

 

BOLSA: CNPq  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DAS FONTES DE CARBONO E NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO 

DE BIOSSURFACTANTE PELA RHODOTORULA LARYNGIS 

 

MAGALHÃES, S. L. B.1; SOUSA, T. G. C.2; PINHEIRO, A.T.3; TAMBOURGI, E. B2.; 

SETTE, L. D.4; PESSOA JR., A.5; CARDOSO, V. L.3; COUTINHO-FILHO, U.3 e 

SILVEIRA, E.1 

 

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Genética e Bioquímica; 2Universidade 

Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química; 3Universidade Federal de 

Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química; 4Universidade Estadual Paulista Campus 

Rio Claro, Departamento de Bioquímica e Microbiologia; 5Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 

Os biossurfactantes advém de microrganismos e podem ser aplicados em processos de biorremediação, 

promovendo a biodegradação; na agricultura em controle biológico; além das indústrias de alimentos e 

cosméticos. A sua produção é influenciada pelas fontes de carbono e nitrogênio. Assim, o projeto visou 

determinar as principais fontes que otimizassem a produção de biossurfactante pela levedura Rhodotorula 

laryngis (L-104). Para produção foram utilizados meios YPD modificados. Como fonte de carbono 

analisaram-se acetato e citrato de sódio; glicose; sacarose; peptona; extratos de levedura, abacaxi e caju, 

em quantidades de 10g/L. Para avaliação da fonte de nitrogênio, foram examinados citrato, nitrato e sulfato 

de amônio; peptona e extrato de levedura, na concentração de 2 g/L.  Após preparo dos meios e inoculação, 

houve fermentação submersa por 56 horas, a 100 rpm em 15 ºC. Logo, o caldo fermentativo foi centrifugado 

e o sobrenadante submetido aos testes de índice de emulsificação (E24) e tensão superficial. Observou-se 

que os melhores rendimentos da fonte de nitrogênio para E24 foram extrato de levedura (54,50%) e nitrato 

de amônio (40,16%), quanto a tensão superficial destacaram-se nitrato de amônio (48,06 mN.m-1) e peptona 

(50,86 mN.m-1). Já as fontes de carbono, as que sobressaíram ao E24 foram extratos de caju (59,33%) e 

levedura (52%), para tensão superficial consistiram nos extratos de abacaxi (45,91 mN.m-1) e levedura 

(50,42 mN.m-1). Portanto, pode-se concluir que as melhores fontes de carbono e nitrogênio que se 

enquadraram no estudo foram os resíduos de abacaxi e caju, e peptona, extrato de levedura e nitrato de 

amônio, respectivamente. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DE RUNX-2 

DURANTE O REPARO ÓSSEO DE RATOS DIABÉTICOS 

Paula, S.Y.A 1;Morais, R.B 2, Coelho, A.P.3, Hiraki, K.R.N. 4. 

1- Aluna da Graduação (Foufu); 2- ESTES;  3- Departamento de Fisiologia do 

ICBIM; 4 – Departamento de Biologia Celular, Histologia e Embriologia do 

ICBIM 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica que se caracteriza pelo quadro crônico de hiperglicemia. 

Estudos recentes demonstraram alterações no tecido ósseo em pacientes diabéticos. Entretanto, poucos 

buscaram avaliar as vias de regulação celular importantes durante o reparo ósseo nesses pacientes. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a expressão imunohistoquímica do fator de transcrição Runx-2 na área 

de reparo ósseo em ratos diabéticos, a fim de verificar se o DM influencia na diferenciação de osteoblastos. 

Neste estudo foram utilizados 12 ratos machos Ratthus norvegicus, da linhagem Wistar, clinicamente sadios 

com peso entre 200 e 250g. Os animais foram separados em 2 grupos experimentais: Saudáveis e 

Diabéticos. DM foi induzido com a droga estreptozotocina (STZ) que promove a destruição das células 

beta-pancreáticas. Após 30 dias, os animais foram submetidos à cirurgia de confecção de defeito ósseo nos 

fêmures esquerdos. O processo de reparo ósseo foi avaliado no período experimental de 7 dias pós-cirurgia. 

Os cortes histológicos dos fêmures coletados foram submetidos à análise imunohistoquímica que foi 

realizada com a técnica indireta à base de polímero. Foram atribuídos scores quanto à intensidade de 

marcação e à proporção de células marcadas na área do reparo ósseo. A expressão de Runx-2 foi observada 

nas células osteoprogenitoras e em osteoblastos e osteócitos em ambos os grupos. Porém, após análise 

estatística, os resultados comprovaram menor expressão de Runx-2 na área do reparo ósseo nos animais 

diabéticos. Este achado permite concluir que o DM altera a diferenciação de osteoblastos durante o reparo 

ósseo, causando retardo deste processo.                                                                                 

 BOLSA: CNPQ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUÊNCIAS DO HIPOTIREOIDISMO MATERNO PARA O 

DESENVOLVIMENTO RENAL DA PROLE DE RATOS WISTAR 

 

1Costa, VAA; 1Balbi, APC. 1Departamento de Fisiologia (DEFIS), Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICBIM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

 

INTRODUÇÃO: Distúrbios endócrinos como diabetes e hipotireoidismo durante a gestação podem ser 

responsáveis pelo aparecimento de doenças na vida adulta da prole, por provocarem mudanças no ambiente 

intrauterino. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo avaliar as repercussões renais do hipotireoidismo 

materno para a prole de ratas Wistar. METODOLOGIA: Foram utilizadas ratas Wistar grávidas, separadas 

em dois grupos: Controle (C): água e ração ad libitum e Experimental (E): solução de metimazol, em 

substituição à água, e ração ad libitum durante toda gestação e lactação. Os filhotes fêmeas de 1, 7, 30 e 90 

dias (D) tiveram seus rins retirados, mas os de 90 dias foram primeiramente submetidos aos estudos de: 

dosagens de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG), análise de pressão arterial sistólica (PAS) e 

determinação da taxa de filtração glomerular (TFG). RESULTADOS: Parâmetros como o consumo de 

líquido e ganho de peso maternos não foram diferentes entre os grupos. Também não houve diferenças nos 

níveis de CT, TG, na relação peso renal/peso corporal e nos valores de PAS dos filhotes de 90D. No entanto, 

o peso corporal dos filhotes de 30 e 90D do grupo E, bem como a TFG dos de 90D, estavam reduzidos 

quando comparados aos animais do grupo C de mesma idade. CONCLUSÃO: Embora sejam dados 

preliminares, pode-se afirmar que o hipotireoidismo materno prejudicou o crescimento corporal e o 

desenvolvimento renal da prole de ratas Wistar, resultando em reduzida TFG na vida adulta. 

 

Bolsa : CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificação vertical e comportamento de Antilophia galeata (Passeriformes: 

Pipridae) em relação à disponibilidade de alimento 

 

Santos, Y.R. & Melo, C. 

Instituto de Biologia – INBIO 

 

Estudos sugerem que pode haver estratificação vertical de forrageamento quando ocorre variação na oferta 

espacial de recursos entre os estratos. Foi testada a hipótese de que existe estratificação vertical no 

forrageamento de Antilophia galeata, causada pela distribuição desigual dos frutos ao longo de um 

gradiente vertical, com os indivíduos forrageando no sub-bosque na seca e no dossel na estação úmida. O 

estudo foi realizado na Fazenda Experimental do Glória, para determinar a relação entre o estrato de 

forrageamento e a fenologia de oferta de frutos. O tempo gasto em cada atividade (forrageio e 

empoleiramento) não variou ao longo da manhã. O tempo médio de forrageio não diferiu entre indivíduos 

machos adultos e verdes, porém o tempo de empoleiramento dos machos adultos foi maior. O tempo de 

forrageio não diferiu entre as estações, enquanto o tempo de empoleiramento foi maior na seca. A altura 

média das plantas que frutificaram na estação chuvosa foi maior, assim como a altura de forrageio nessa 

estação. Não houve diferença significativa entre a altura de forrageio dos indivíduos verdes e machos 

adultos. Não houve diferença significativa na intensidade de frutificação mensal entre as estações. Os 

resultados sugerem que há segregação vertical sazonal no forrageamento de A. galeata e mostra que a oferta 

de recursos é diferente entre as estações. 

Palavras-chave: Cerrado, soldadinho, comportamento alimentar, frugivoria, matas. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL 

 

Faria, A.M.T¹. & Silveira Neto, A². 

¹FEMEC-UFU; ²FEMEC-UFU 

 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo de métodos numéricos computacionais aplicado 

a área de dinâmica dos fluidos computacionais, visando a aprendizagem e formação na área de CFD, para 

isso fez-se estudo do processo de difusão da energia em uma barra, uma placa plana e o estudo da difusão 

de energia cinética em uma cavidade com movimento induzido por tampa deslizante que possuem equações 

diferenciais parciais como equações governantes.  

 Para se resolver tais equações foi escolhido um método de discretização, no caso fez-se o uso do 

método das diferenças finitas. Após obtenção do modelo numérico e dos algoritmos foram implementados 

programas em C para resolver os esquemas numéricos. 

 A partir dos resultados obtidos numericamente e do conhecimento do modelo analítico do 

problema pode-se fazer a verificação. 

 

BOLSA:  CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE HABITAÇÕES 

EMERGENCIAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA  

Fernandes, A. F. L.; Cunha, J. 

Faculdade de Engenharia Civil 

 

As cidades brasileiras são resultado da estrutura social, caracterizada por diferentes condições de vida e de 

acesso a serviços e equipamentos urbanos (BUENO, 2008).  Segundo Anders (2007) as cidades não são 

capazes de absorver o contingente populacional e dispor recursos suficientes para fornecer habitação 

adequada, o que faz a população à margem da sociedade aplicar suas próprias soluções de habitação, 

utilizando materiais não convencionais e terrenos desprezados pela sociedade e pelo poder público. Para 

atender essa demanda populacional, é necessária a construção de Habitações de Interesse Social. Porém ao 

avaliar o contexto brasileiro, nota-se que a política habitacional do país não consegue atender a demanda 

atual, necessitando de uma solução em curto prazo (Habitações Emergenciais). Segundo Anders (2007), as 

HE são estruturas portáteis empregadas rapidamente, quando necessário, em locais de difícil acesso, 

podendo ser reutilizadas em outras oportunidades. Esta pesquisa aborda a concepção de um projeto 

arquitetônico de habitação emergencial eficiente para pessoas que não têm condições mínimas para 

construção de uma moradia, que se encontram em condições de risco social. Obtiveram-se seis modelos 

finais de habitação, com respectivos orçamentos e memoriais descritivos, considerando apenas os 

elementos do projeto arquitetônico que oferecem condições mais adequadas para a permanência prolongada 

da família na moradia, de baixo custo, que atendem aos seguintes parâmetros: projeto simples, que seja de 

fácil compreensão; facilidade e rapidez na construção; uso de materiais disponíveis na região; não demandar 

mão de obra qualificada para execução; uso de ferramentas e equipamentos simples para execução.  
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POTENCIAL TECNOLÓGICO DO USO DE Spirulina platensis NA 

BIORREMEDIAÇÃO DE EFLUENTES E SÍNTESE DE BIOPRODUTOS 

 

Daniela, S¹. & Fabiana, R². 

¹Faculdade de Engenharia Química - UFU; ²Faculdade de Engenharia Química - UFU; 

 

Nos últimos anos, muito interesse tem sido focado no potencial biotecnológico das microalgas, 

principalmente devido à identificação de diversas substâncias sintetizadas por estes organismos. A imensa 

biodiversidade e consequente variabilidade na composição bioquímica da biomassa obtida das culturas 

microalgais, aliada ao emprego da tecnologia de cultivo em grande escala, vêm permitindo que 

determinadas espécies sejam comercialmente utilizadas. Nesse sentido, cultivos de microalgas têm sido 

realizados para a obtenção de inúmeros biocompostos como etanol e proteínas com ação nutracêutica. Além 

disso, o uso de algas para a remedição de efluentes cresce a cada ano trazendo vantagens para o meio 

ambiente. Assim, este projeto propôs a investigação do uso da Spirulina platensis com o objetivo no estudo 

do potencial tecnológico da alga através da síntese de um bioproduto de interesse (proteína), na 

determinação da cinética de produção de biomassa e simultaneamente na remediação de efluentes 

contaminados com metais, fazendo uso da alga verde Spirulina platensis.  
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Estudo de Métodos Computacionais Visando Problemas de Interação Fluido-

Estrutura 

Borges, D.M.¹ & Vedovoto, J.M. ¹ 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica - FEMEC 

 

Este trabalho apresenta o estudo de métodos numéricos computacionais, almejando a solução de um 

problema de interação fluido-estrutura entre uma viga engastada imersa em um escoamento num canal. Nos 

últimos anos, o número de aplicações dedicadas à interação de estruturas flexíveis, excitadas por um 

escoamento, problema denominado VIV (Vortex Induced Vibration), têm crescido substancialmente em 

ordem de satisfazer a demanda por operações com melhor performance e segurança. Tais casos são 

encontrados em várias áreas da engenharia como: vibração de asas de aviões, pontes, prédios, risers de 

exploração de petróleo e lâminas de turbina. A resposta deste tipo de estrutura frequentemente é obtida por 

um problema de fluido-estrutura. Via de regra, os problemas de fluido-estrutura são tratados por uma 

abordagem particionada, que soluciona separadamente os dois domínios, a fim de obter uma solução 

acoplada no final da análise. Neste trabalho, foram estudados os métodos de Elementos Finitos e de 

Fronteira Imersa para o caso em estudo. Um modelo de elementos finitos, baseado na teoria de Euler-

Bernoulli é usado para obter a resposta dinâmica estrutural da viga. O domínio fluidodinâmico é simulado 

usando as equações de Navier-Stokes associadas com o método de Fronteira Imersa com volumes 

fantasmas. Os resultados mostram a eficácia do método em tratar geometrias extremamente esbeltas, com 

quinas e pontas agudas, como vigas e aerofólios, para problemas considerando Fronteira Imersa. As 

metodologias propostas para estudo são validas com as respostas de softwares comercias de elementos 

finitos, e casos presentes na literatura para escoamentos sobre cilindros. 
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Sistema de Posicionamento Utilizando Tags RFID 

Silva, G. R.¹ & Tavares, J. J. Z. S. ¹ 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica - FEMEC 

 

Com o avanço do número de aplicações das tecnologias móveis vem ocorrendo uma grande demanda por 

sistemas de posicionamento eficientes para os mais variados tipos de ambiente. Atualmente uma das 

maneiras mais utilizadas para determinar a posição de dispositivos móveis é baseando-se na tecnologia de 

Global Positioning System(GPS), porém, a mesma não é muito efetiva em ambientes fechados. Com o 

intuito de resolver este problema um sistema de posicionamento baseado em identificação por 

radiofrequência (RFID) é proposto. 

Esta tecnologia funciona através da comunicação de uma etiqueta(tag), com um dispositivo de leitura RFID, 

através de um sinal de radiofrequência. Basicamente, uma antena emite uma onda de radiofrequência, então 

uma tag RFID ao receber o sinal modulariza e retransmite o mesmo, quando este atinge a antena novamente 

é realizado a leitura, utilizando o leitor RFID, de algumas propriedades da onda, como frequência, fase e 

RSSI (Received Signal Strength Indicator). 

O estudo de caso do sistema de posicionamento consiste em um robô que se move em uma única direção, 

sua posição é medida e então controlada. 

Primeiramente é necessário calibrar o sistema de posicionamento interno(SPI) para achar uma equação que 

relacione uma distância a um valor de RSSI, fase e frequência medidos. Com isso, calcula-se a distância 

em tempo real no computador e uma mensagem é enviada para o robô indicando qual ação ele deve realizar. 
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MODELAGEM DE PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA DO RESERVATÓRIO 

DO BOM JARDIM, UBERLÂNDIA (MG) 

Ribeiro, J. S¹. & Alamy Filho, J. E². 

¹ICIAG; ²FECIV 

 

As empresas de abastecimento de água utilizam reservatórios a fim de garantir uma quantidade de água 

adequada para atender à demanda da população. Um grande problema que os reservatórios enfrentam é o 

assoreamento, causado pelo acúmulo de sedimentos oriundos das partes vizinhas a eles. O presente trabalho 

realizou uma modelagem hidrológica para contabilizar a carga de sedimentos que é transportada para um 

dos reservatórios que abastecem a cidade de Uberlândia (MG), localizado na sub-bacia do Ribeirão Bom 

Jardim. A simulação se deu pelo modelo hidrológico SWAT, que exigiu alguns dados de entrada para poder 

realizar a modelagem: mapas de uso do solo, tipo do solo e elevação do terreno, além de dados tabulares 

climatológicos. Os resultados da produção de sedimentos não puderam ser calibrados ou validados por falta 

de dados medidos na região de estudo, mas uma comparação inicial com dados da bibliografia sugere que 

os resultados simulados subestimaram os valores que seriam encontrados na realidade. Para melhorar a 

simulação, há a necessidade de se comparar os valores simulados com os medidos, a fim de fazer a 

calibração do modelo para a região de estudo. 
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Estudo sobre técnicas e dimensionamento de acionamentos elétricos para sistemas 

de transporte do tipo VLT 

Alves Andrade, D¹. & De Santana, LF¹. 

¹Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

Na sociedade moderna, ao passo que mais pessoas trabalham e convivem nos grandes centros 

urbanos, cada vez mais a questão “transporte” se torna importante. Pois, nestas circunstâncias o uso de 

transporte individual ou até mesmo o uso de transporte coletivo, os ônibus urbanos, se tornaram fatores 

complicadores. Assim, uma solução viável para o transporte coletivo de pessoas é o Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT) que é um modal veícular cujo possui vantagens como uma maior eficiência energetica e um 

funcionamento ambientalmente correto. 

A utilização de sistemas VLT já é consagrada no continente europeu e expande-se por vários outros 

países, porém no Brasil atitudes efetivas ainda são tímidas e esperam por iniciativas políticas. Por isso, a 

engenharia desempenha um importante papel neste contexto, pois por meio estudos técnicos ela pode 

elucidar as entidades responsáveis sobre o uso e pertinência destes sistemas. Uma vez que uma correta 

especificação da filosofia de controle e de acionamento pode tornar o uso do VLT mais seguro, flexível, 

confiável e barato. 

Por isso este trabalho visa estudar e analisar os desenvolvimentos no dimensionamento de um 

sistema elétrico para Veículo Leve sobre Trilhos, com foco na escolha e especificação de sistema de 

acionamento elétrico incluindo a forma de fornecimento de energia, tipos de motores elétricos, técnicas de 

conversão estática, técnicas de armazenamento e recuperação de energia a serem utilizados nos trens, tendo 

como referência uma cidade do porte de Uberlândia. 
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ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DE VIGOTAS PROTENDIDAS VIA 

ELEMENTOS FINITOS  

Teodoro, L. F. H.; Castilho, V. C. 

Faculdade de Engenharia Civil 

 

O dimensionamento das estruturas é feito de forma conservadora, pois são levados em consideração fatores 

de segurança recomendados por normas. Entretanto, mesmo seguindo estas recomendações, as edificações 

podem falhar, gerando grandes problemas. A ocorrência de falha pode gerar problemas e prejuízos materiais 

e humanos, devendo desta forma, ser considerada no projeto. O objetivo deste trabalho foi estudar o 

conceito de confiabilidade em elementos pré-moldados, especificamente em vigota protendida. Para a 

avaliação da confiabilidade do modelo em estudo foi empregado o método de Monte Carlo e a amostragem 

da análise foi configurada para a técnica do Hipercubo Latino. Para a análise foi usado a plataforma ANSYS 

Workbench que se baseia nos Métodos dos Elementos Finitos e possui um módulo específico para a 

aplicação do método de Monte Carlo que se chama sistema Six Sigma Analysis. A análise estrutural baseada 

em confiabilidade demanda estudos das variáveis de entrada e saída do problema, assim, foram 

consideradas para as variáveis de entrada a largura da mesa, a altura da vigota e o carregamento e para a 

variável de saída a flecha. Os resultados mostraram que a variável de entrada mais sensível à falha é a altura 

da vigota. 
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ESTUDO DA RECUPERAÇÃO DE LITIO E COBALTO POR 

HIDROMETALURGIA E A BIOLIXIVIAÇÃO 

Maxwel Mendes da Silva Junior, Juliana de Souza Ferreira, 

¹Universadidade Federal de Uberlandia 

 

O lixo eletrônico tem sido um problema para o mundo inteiro, tendo em vista que a indústria de 

eletroeletrônicos é a que mais cresce no cenário atual. Destes eletrônicos pode-se destacar as baterias de 

celulares usados. Nesse contexto, faz-se necessário a geração de métodos de reciclagem e recuperação dos 

metais presentes nas baterias, causadores de impactos à saúde dos seres vivos. A proposta deste trabalho 

foi a recuperação de lítio e cobalto através da lixiviação. O lixiviante usado nos ensaios experimentais foi 

constituído da mistura de efluente de fotofermentação, cuja concentração de ácidos foi de 0,75 M, e de 

H2SO4 (1,25 M). Avaliou-se o efeito de H2O2, glicose e da lactose como agentes redutores. Além disso, 

foram testadas a temperatura de 60 ºC e 90 ºC e o tempo de lixiviação (1 h, 2h e 3 h). Em todos os ensaios 

foram fixados a razão sólido/líquido em 20 g/L sob agitação de 300 rpm. Ao final dos experimentos, 

tivemos os resultados de recuperação dos metais para as diferentes condições e para o Cobalto a recuperação 

foi melhor com glicose e H2O2 a 90ºC e 2h de lixiviação, já para o Lítio temos a recuperação melhor para 

o uso de H2O2 como agente redutor, também a 90ºC. 
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 ESTUDO DO PROCESSO DE BIOLIXIVIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE 

LÍTIO E COBALTO DE BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 

 

RAFAEL, C. G¹. & JULIANA, DE S. F². 

¹,²Faculdade de Engenharia Química 

 

 
 
 Observando-se o crescimento exponencial do acúmulo de lixo tecnológico ao longo do tempo, é alarmante 

a massiva geração de resíduos de alta toxicidade. Dentre os elementos tóxicos estão os metais que causam 

danos à saúde dos indivíduos, dentre eles, disfunções renais, problemas neurológicos e coma. Neste 

trabalho, o objetivo foi a investigação do processo de recuperação dos metais lítio e cobalto das baterias de 

íons de lítio por meio da biolixiviação. Nos ensaios foi utilizado um consórcio microbiano, em meio 9K 

modificado, com concentração de bateria de5 g/L durante um período de 16 dias. Após esse período, filtrou-

se a solução e o lixiviado foi analisado por espectrometria de absorção atômica para determinação das 

concentrações de Li e Co. Ao fim, como resultados de análise obteve-se as recuperações de 35,23% e 

34,57% de Co e Li, respectivamente. 
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DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO EM TECNOLOGIA DA SOLDAGEM 

 
Godoy, R. M¹.; Nacimento, L.A². & Vilarinho, L. O.². 

¹FEELT; ²FEMEC 

 
Sendo a soldagem um processo especial de fabricação, a garantia da qualidade da junta soldada e inspeções 

contra imperfeições não podem ser realizadas apenas após sua finalização, necessitando assim, de métodos 

e parâmetros de monitoramento para garantir o mínimo de qualidade. Existem, comercialmente, diversos 

dispositivos de aquisição de sinais elétricos, porém cada um com uma função específica, patenteados, 

fechados, limitados ou com alto custo – principalmente o valor da licença para utilização do software. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um software em código aberto para 

adquirir via USB sinais de soldagem (tensão e corrente) provindos de condicionadores de sinais. Para tanto, 

utilizou-se da placa de aquisição USB NI 6009 da National Instruments®, linguagem C# para 

desenvolvimento da IHM, condicionadores de sinais desenvolvidos nesta pesquisa com tensão de entrada -

70V a 70V, faixa de operação de corrente de -600A a 600A, filtro do tipo Bessel com frequência de corte 

em 750Hz e taxa de aquisição de 5000Hz. Para validar o sistema foram feitas alguns cordões de soldas 

analisando a resposta do sistema desenvolvido com um de referência. Pode-se concluir que o sistema 

implementado está apto a ser utilizado em campo. Além do mais, a possibilidade de usar o programa em 

linguagem aberta em C# em detrimento do programa em linguagem LabVIEW® (desenvolvida e patenteada 

para a placa USB NI 6009) reduz os custos de futuras pesquisas e de empresas devido a não necessidade 

do pagamento de licença. 
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MINIMIZAÇÃO DO CUSTO DE PÓRTICOS PLANOS USANDO A 

PLATAFORMA ANSYS WORKBENCH 

CARNEIRO, T. O.¹ & CASTILHO, V. C. ¹ 

¹ Faculdade de Engenharia Civil – Universidade Federal de Uberlândia – Av. João Naves de 

Ávila 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – MG – CEP 38408-100 

 

Projetos com soluções otimizadas têm sempre atraído pesquisadores da área de Engenharia Estrutural. 

Nessa linha, em um projeto estrutural, se busca a solução mais econômica e segura possível, pois toda a 

estrutura deve ser resistente, estável e com menor custo (NOGUEIRA, 2005). Com esse objetivo, vários 

estudos são feitos nessa área, propiciando um grande avanço na engenharia civil. Isso se tornou ainda mais 

recorrente com recursos computacionais que permitem a procura de uma solução de forma otimizada e 

rápida. A obtenção de estruturas mais econômicas geralmente é realizada a partir de métodos convencionais 

de otimização. O processo é realizado com a definição de uma função objetivo (normalmente a função 

custo), restringindo o problema analisado (estados limites último e de utilização). A partir disso, são 

impostas restrições laterais (limites superior e inferior de cada variável) e então busca-se a solução que 

atenda às restrições e que mais se aproxime à função objetivo. Neste trabalho foi investigada a minimização 

do volume de concreto em pórticos planos de concreto armado a fim de encontrar a melhor solução para o 

problema. Para a realização de todas as modelagens numéricas propostas no projeto e a otimização foi 

utilizado o software computacional ANSYS Workbench, que utiliza o Método dos Elementos Finitos 

(MEF). 
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ANÁLISE DA MÁQUINA DE INDUÇÃO DUPLAMENTE ALIMENTADA NO 

QUE TANGE A GERAÇÃO EÓLICA. 

 

Gomes,L.C¹.& Pinheiro,V.M². 

¹Faculdade de Engenharia Elétrica ; ²Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

 A utilização da energia proveniente dos ventos já ocorre a milhares de anos para a realização de 

diversos tipos de atividades como a moagem de grãos e o bombeamento de água, mas so foi recentemente, 

por volta do século XIX, que a mesma começou a ser utilizada para a geração de eletricidade e cada vez 

mais vem sendo empregada principalmente como forma de substituir as fontes de energia que poluem, 

como as termoelétricas. 

 Deste modo, o presente trabalho visou o estudo da geração de energia elétrica a partir da matriz 

eólica principalmente no Brasil, bem como a utilização da máquina de indução duplamente alimentada 

como gerador nos parques eólicos, analisando suas vantagens e desvantagens. 

 Uma das vantagens principais que pode ser citada é o aproveitamento da geração em diversas 

velocidades do vento graças ao conversor back-to-back, porém, como desvantagem, há a geração de 

distorção harmônica pelo mesmo, que acaba poluindo a rede elétrica. 

 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE E SEGMENTAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS DE LINFOMA 

UTILIZANDO A TRANSFORMADA CURVELET 

 

Arnon Afonso V. Carrasco; Marcelo Zanchetta do Nascimento 

Faculdade de Engenharia Mecânica; Faculdade de Computação 

 

O presente estudo mostra a investigação da transformada curvelet como descritor de características. As 

métricas de energia, entropia, média, desvio padrão e homogenidade são empregadas para investigação dos 

coneficientes curvelet. A técnica de seleção de características LOGO foi empregado para redução da 

dimensionalidade dos descritores. Finalmente, na etapa de classificação so algoritmos SVM e Random 

Forest foram aplicados para avaliação das medidas de acurácia, AUC, especificidade e sensibilidade. Os 

resultados obtidos mostraram que o método proposto foi capaz de fornecer um valor de AUC mais próximo 

de 1 utilizando diferentes níveis dos modelos de cores RGB, HSV E Luv. Também foi constatado uma 

queda na qualidade dos resultados quando o Seletor de Características foi aplicado antes da classificação. 
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UMA VERSÃO FRACA DA CONJECTURA JACOBIANA REAL DE JELONEK 

EM ℝ3 

Souza-Rodrigues, A¹. & Venato-Santos, J². 

¹FECIV; ²FAMAT 

 

Dada uma aplicação 𝐹: ℝ𝑛 → ℝ𝑛, de classe 𝐶1, cuja derivada 𝐷𝐹(𝑥): ℝ𝑛 → ℝ𝑛 é um isomorfismo para 

todo 𝑥 ∈ ℝ𝑛, segue do Teorema da Função inversa que 𝐹 é um difeomorfismo local. Pode-se então 

perguntar se, nestas condições, 𝐹 é um difeomorfismo global de ℝ𝑛 em 𝐹(ℝ𝑛) . A resposta para essa 

pergunta é negativa, desta forma, pode-se considerar condições adicionais para que um difeomorfismo local 

𝐹 seja um um difeomorfismo global. Diz-se que, uma aplicação contínua 𝐹: ℝ𝑛 → ℝ𝑛, é não própria num 

ponto 𝑦 (do contra-domínio) se não existir vizinhança 𝑈 de 𝑦 tal que a pré-imagem 𝐹−1(𝑈) seja compacta. 

Denotamos por 𝑆𝐹 o conjunto dos pontos nos quais a aplicação 𝐹 é não própria.  Em 2002 Jelonek enunciou 

a 

Conjectura Jacobiana Real de Jelonek: Seja 𝐹: ℝ𝑛 → ℝ𝑛, um difeomorfismo local polinomial. Se 

𝑐𝑜𝑑𝑖𝑚(𝑆𝐹) ≥ 2, então 𝐹 é bijetiva. 

Em 2008, Gutierrez e Maquera provaram a seguinte versão fraca dessa conjectura: 

Teorema 1. Seja 𝐹: ℝ3 → ℝ3 um difeomorfismo local polinomial. Se 𝑆𝑝𝑒𝑐(𝐹) ∩ [0, 𝜖) = ∅, para algum 

𝜖 > 0, 𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑚(𝑆𝐹) ≥ 2, então 𝐹 é bijetiva. 

Neste trabalho apresentamos outra versão fraca da conjectura de Jelonek: 

Teorema 2. Seja 𝐹 = (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3): ℝ3 → ℝ3 semi-algébrica de classe 𝐶2 tal que 𝑑𝑒𝑡𝐽𝐹(𝑥) ≠  0, ∀ 𝑥 ∈ ℝ𝑛. 

Se 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑚(𝑆𝐹) ≥  2 e as funções 𝑓𝑖, satisfazem a condição de Palais-Smale, para todo 𝑖 =  1,2,3, então 𝐹 

é bijetiva. 
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APLICAÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES NO ESTUDO 

DE DEFLEXÃO DE VIGAS E DEFORMAÇÃO DE COLUNAS 

 

 Carlos Henrique Almeida Barbosa¹. & Taciana Oliveira Souza². 

¹Faculdade de Engenharia Civil; ²Faculdade de Matemática 

 

Da necessidade de descrever sistemas ou fenômenos naturais surgiu a  modelagem matemática, isto é, a 

descrição matemática de um sistema ou fenômeno feita, em muitas situações, por meio de equações 

envolvendo as variáveis atuantes. A partir da simulação de um fenômeno, são obtidos dados experimentais 

com os quais se elabora o modelo matemático correspondente. Muitas vezes este modelo inclui a taxa de 

variação de uma variável atuante, resultando nas chamadas equações diferenciais ordinárias.  Neste 

trabalho apresentamos a aplicação de equações diferenciais ordinárias lineares no estudo da deflexão de 

vigas e deformação de colunas. Mais precisamente, muitas estruturas são construídas  usando vigas e 

colunas,  as quais defletem sob a ação do próprio peso ou pela ação de alguma força externa, vamos verificar 

que a deflexão de uma viga é governada por uma equação diferencial ordinária linear de quarta ordem. Da 

mesma forma, verificamos que uma  equação diferencial ordinária linear de segunda ordem  governa a 

deformação de uma coluna quando  uma força compressiva vertical é aplicada em seu topo. 

 

 

OBSERVAÇÃO: Iniciação científica vinculada ao Programa de Iniciação Científica e Monitoria da 

Faculdade de Matemática (PROMAT).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMIZAÇÃO DA TÉCNICA AUTOMATIZADA DE DIFRAÇÃO CÔNICA 

PARA DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS TÉRMO-ÓPTICOS EM 

SOLUÇÕES  

Pereira, G. J.¹,*, De Lima, S. R.2,† & Pilla, V.2 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica; 2Instituto de Física 

 

Neste trabalho foram realizados testes de otimização da técnica de difração cônica (𝐷𝐶) automatizada, para 

determinar a fração de energia convertida em calor (𝜑) em líquidos fluorescentes de rodamina 6𝐺 em 

diferentes solventes. A técnica de 𝐷𝐶 baseada no efeito de auto-modulação de fase espacial (𝐴𝑀𝐹𝐸) [1] 

foi proposta em 2009 [2] para a caracterização termo-óptica de amostras líquidas. O efeito de 𝐴𝑀𝐹𝐸 

induzido termicamente consiste na possibilidade do feixe de excitação induzir uma variação de fase não 

linear ∆𝜙, devido à variação transversal no índice de refração. A auto-modulação de fase transvesal  é 

responsável pela formação de padrões de anéis no feixe de luz transmitido (Δ𝜙 ≫ 2𝜋). Para a 

automatização da técnica de 𝐷𝐶 foi utilizado um módulo de aquisição de dados (𝑁𝐼 𝑚𝑦𝐷𝑎𝑄) e o programa 

LabView, para aquisicionar e interpretar os resultados experimentais. Os coeficientes  termo-ópticos 

(𝑑𝑛 𝑑𝑇⁄ ) dos solventes e os valores médios dos comprimentos de onda de emissão 〈𝜆𝑒𝑚〉 das soluções 

foram determinados utilizando um interferômetro e espectros de fluorescência, respectivamente. As 

medidas de 𝐷𝐶 automatizadas realizadas neste trabalho possibilitaram a otimização dos resultados termo-

ópticos, redução do tempo de coleta de dados, e desta forma o método de 𝐷𝐶 automatizado se apresenta 

como uma abordagem óptica de baixo custo para a determinação de   em amostras líquidas. [1] Dabby F. 

W. et al., Appl. Phys. Lett 16 (1970) 362, [2] Pilla V. et al., J. Opt. A: Pure and Appl. Opt. 11 (2009) 

105201. 
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Um estudo de diferentes técnicas de seleção do modelo AMMI 

Silva, J. V. R. ¹. & Araújo, L. B.². 

¹Faculdade de Matemática (FAMAT); ² Faculdade de Matemática (FAMAT) 

 

Em experimentação agrícola, é frequente a necessidade de análise conjunta de grupos de 

experimentos. Em muitos casos, o pesquisador deseja generalizar resultados para condições gerais de 

regiões e/ou em avaliar o desempenho de vários genótipos (tratamentos) em diversos ambientes (locais e/ou 

ano). Quando um conjunto de experimentos é planejado para vários locais é necessário considerar o 

delineamento individual em cada local e a combinação total dos genótipos com os locais (interação genótipo 

× ambiente), sendo que os dados observados podem ser organizados em uma tabela de dupla entrada. Neste 

trabalho será aplicado o modelo de efeitos principais aditivos e interação multiplicativa (AMMI, do inglês 

Additive main effects and multiplicative interaction model) com o objetivo de analisar a interação entre 

genótipos e ambientes em experimentos agrícolas multiambientais. Nessa análise será apresentada o uso de 

duas técnicas diferentes para a obtenção de um modelo final: a decomposição em valor singular (técnica 

multivariada baseada no uso dos autovalores e autovetores provenientes da matriz de interação genótipo x 

ambiente, utilizando os métodos de Gollob e Cornellius) e a validação cruzada (técnica baseada na 

eliminação de um elemento 𝑥𝑖𝑗  da matriz X, onde 𝑋 = 𝑈𝐷𝑉′, a fim de obter uma predição do valor �̂�𝑖𝑗  para 

cada escolha de componentes e medir a discrepância entre os valores medidos e o valor original, utilizando 

o método de Eastment-Krzanowski), com a finalidade de obter uma comparação dos modelos.  
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CONJUNTOS LIMITED 

Tannús, Júlia¹. &Berrios, Sonia². 

¹Faculdade de Engenharia Elétrica; ²Faculdade de Matemática 

 

Em matemática se trabalha frequentemente com material diverso ligado à ideia de proximidade. 

Por exemplo,  a ideia de convergência de uma sequência (xn) a um ponto x em K  refere-se a que o ponto 

xn está próximo a x quando n é suficientemente grande. Isto o denotamos  por limn→∞xn = x. Se x = 0, 

dizemos que (xn) é uma sequência nula em K.  Denotaremos por 𝑐0 o conjunto de todas as sequências nulas 

em K  onde K é o conjunto dos números reais ou complexos, e denotaremos por 𝐿(𝐸, 𝑐0) o espaço de todos 

os operadores lineares contínuos de E em 𝑐0. 

Os conjuntos limited se originaram do seguinte erro de Gelfand: um subconjunto A de um espaço 

de Banach E é relativamente compacto se e somente se cada sequência fraca estrela nula em E’ é 

uniformente nula em A. Mas, em 1940, Phillips observou que a inversa desta afirmação não é verdadeira.  

A partir deste momento, a noção de conjutos limited tem sido extensivamente estudada por vários autores 

em diferentes contextos. Neste trabalho estudamos uma caracterização de conjuntos limited:  A é limited 

em E se e somente se  T(A) é relativamente compacto para todo 𝑇 ∈ 𝐿(𝐸, 𝑐0).  Com esta definição 

equivalente, mostramos que a noção de conjuntos  limited são invariantes  por certas operações como a 

soma , união,  inclusão  entre outros. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS CÚBICAS HOMOGÊNEAS VIA ISOMORFISMOS 

LINEARES 

 

 

Silva, Mariana¹. & Casonatto, Catiana². 

¹Instituto de Economia; ²Faculdade de Matemática 

 

Neste trabalho apresentamos uma classificação dos polinômios homogêneos de grau 3 em duas variáveis 

via isomorfismos lineares. Tal classificação é realizada analisando as possíveis raízes de um polinômio 

p(t) = at³ + bt² + ct + d, com coeficientes reais, sobre o corpo C dos números complexos, a saber: três 

raízes reais distintas, duas raízes reais distintas (sendo uma delas de multiplicidade dois), uma raiz real de 

multiplicidade três ou uma raiz real e duas complexas conjugadas. 
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CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE ANTOCIANINA EXTRAÍDA 

DE PLANTAS ORNAMENTAIS 
Thomaz, M¹. & Pilla, V². 

¹Faculdade de Engenharia Química; ²Instituto de Física 

 

A antocianina é um pigmento natural encontrado em plantas, como a utilizada neste trabalho, a 

Tradescantia pallida cv purpúrea [1]. As antocianinas são estruturalmente caracterizadas pela presença do 

esqueleto contendo 15 átomos de carbono na forma C6-C3-C6. São uma parte do grupo geral de compostos 

de flavonoides que são caracterizados pelo núcleo flavílio. Sua molécula consiste em uma base de núcleo 

aglicona, um grupo de açúcares e um grupo de acilo de ácidos. Há um grande interesse no estudo das 

antocianinas em variadas áreas, com destaque na indústria, na fabricação de vinhos e como corante natural; 

na química, como indicador de pH e, na saúde, devido ao grande potencial terapêutico desse corante. No 

presente trabalho, fez-se a extração desse pigmento natural, extraindo – o de plantas ornamentais. Foram 

realizados diversos testes de centrifugação nas amostras de antocianina, para otimizar o processo de 

extração do corante natural. Através das caracterizações espectroscópicas de absorbância e fluorescência, 

foram avaliados os melhores resultados, maximizando suas intensidades com a modificação do processo de 

extração do corante. Outros testes foram realizados para definir a melhor concentração da planta, 

dependência das espectroscopias em diferentes solventes e pH das soluções aquosas. Além disso, fez-se 

uso de outras técnicas para a determinação de propriedades, como pH e índice de refração. Posteriormente, 

pretende-se utilizar esses materiais em bioaplicações. [1] Mendes, V. et al. Dyes Pigm. 135 (2016) 57. 
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TRANSFERÊNCIA QUÂNTICA DE INFORMAÇÃO EM SISTEMAS DE 

ESTADO SÓLIDO 

 

Roseno, P. B.; Villas-Boas, J. M.; Cabral, J. S. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Av. João Naves de Ávila, 2121 – Santa Mônica, Uberlândia - MG – 38408-100 

 

 

Neste trabalho de iniciação científica, foram estudados, a princípio, os fundamentos básicos da mecânica 

quântica, bem como a notação matemática de Dirac. Em seguida, o trabalho foi direcionado para o estudo 

de óptica física, mais especificamente, o estado de polarização da luz; pois este grau de liberdade interno 

do fóton pode ser usado para construirmos o bit quântico, o qubit. Por fim, algumas portas lógicas de 

computação foram descritas e apresentadas em sua forma matricial, que é idêntica às matrizes de Jones para 

combinações de lâminas retardadoras.  
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO cis-[Ru(3-hpic)2(PPh3)2]  

Ronaldo O. Guimarães¹ (IC) & Gustavo Von Poelhsitz1 (PQ). 

¹Instituto de Química, UFU, Uberlândia-MG. 

 

Introdução  

Ácidos piridinocarboxílicos e seus derivados apresentam interessantes propriedades fisiológicas, em 

especial anti-inflamatórias. Outros compostos que tem despertado interesse por seu potencial como 

fármacos em diversas patologias são os complexos de rutênio(II) contendo fosfinas em suas estruturas . Por 

exemplo, complexos do tipo cis-[Ru(pic)(P-P)2]PF6, pic = picolinato; P-P = bifosfina aromática, foram 

ativos contra a micobactéria da tuberculose apresentando boa seletividade e moderada toxicidade. Neste 

trabalho apresenta-se a síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(3-hpic)2(PPh3)2], 3-hpic = 3-

hidroxipicolinato; PPh3 = trifenilfosfina.  

Resultados e Discussão  

A síntese do novo complexo foi feita a partir da reação do precursor RuCl2(PPh3)3 com o ácido 3-

hidroxipicolínico utilizando metanol como solvente. A estrutura do produto foi elucidada pelas técnicas de 

RMN 1H e 31P{1H}, espectroscopia no I.V. e análise elementar (CHN). Os principais dados de 

caracterização do produto obtido são: C48H38N2O6P2Ru. Análise elementar, %(Calc/Exp): C=63,93/62,28; 

H=4,25/4,39; N=3,11/2,90. RMN 31P{1H}: 44,6 ppm (s). RMN 1H: 12,51 (s), 8,00 (d), 7,30 (t), 7,20 (t), 

7,05 (dd), 7,00 (t), 6,95 (d) ppm. Rendimento: 60%.. No espectro I.V. observou-se as bandas características 

dos as e s do grupo carboxilato em 1640 e 1322 cm-1 .  

Conclusões 

Um novo complexo de rutênio(II) foi obtido com grau de pureza satisfatório. As técnicas espectroscópicas 

são concordantes e permitem identificar a coordenação bidentada (via N e O) de dois ligantes 3-hpic. 

Estudos do potencial farmacológico do complexo estão em andamento. 
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FILMES NANOCOMPÓSITORS ENTRE NANOTUBOS DE CARBONO, 

ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO E AZUL DA PRÚSSIA: SÍNTESE, 

CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO 

Silva, S. C.1. & Nossol, E. 1. 

¹Instituto de Química 

 

Existe uma necessidade urgente de desenvolvimento de métodos para produção de energia que sejam 

limpos e renováveis. Luz solar e água são recursos abundantes e acessíveis, que podem ser utilizados para 

geração de energia química pelo processo de “splitting” da água. O desenvolvimento de catalisadores 

eficientes e robustos é um ponto chave para essa reação ocorrer em taxas significativas e por períodos 

estendidos. Enquanto redes metal-cianeto como o azul da Prússia (AP) são reconhecidamente estruturas 

com estabilidade elevada, fácil preparação e desempenho catalítico competitivo,  materiais de carbono 

como os nanotubos de carbono (NTC) e o óxido de grafeno reduzido (OGr) emergem como alternativas 

para os catalisadores, devido a estabilidade elevada, abundância e pouco impacto ambiental, principalmente 

quando modificados com outros materiais.  Os objetivos desse projeto foram a síntese, caracterização e 

aplicação de filmes compósitos do tipo NTC/OGr/AP na reação de “splitting” da água. Utilizando técnicas 

espectrocópicas (UV-Vis e Raman), estrutural (DRX) e microscópica (MEV) foi confirmado o sucesso na 

obtenção do nanocompósito. A voltametria cíclica mostrou uma alta estabilidade do AP em meio básico 

quando sintetizado na presença das nanoestruturas de carbono. Testes iniciais revelaram a potencialidade 

de aplicação dos materiais preparados como eletrocatalisadores, sendo que testes adicionais, na presença 

de diferentes fontes de luz, estão em desenvolvimento. 
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