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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS DA XII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ - 2013 

TERÇA-FEIRA, DIA 22/10, DAS 18H30MIN ÀS 22HS 

 

Nº ÁREA DEMAIS AUTORES TÍTULO DO PROJETO 

1.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
PEREIRA, N. C.; MACHADO, G. C. 

A INFLUÊNCIA DA HIDROTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA E NA 
CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS SAUDÁVEIS 

2.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
CARLOS, A. F.; MACHADO, G. C. 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES 
PORTADORES DE AVE PRATICANTES DE PILATES SOLO/BOLA 

3.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
REZENDE, A. L. C.; BARBOZA, M. A. 

AVALIAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA CRÔNICA, 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE 

ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR. 

4.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
OLIVEIRA, J.; CARVALHO, A. S. 

REPERCUSSÕES DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
HIDROTERAPÊUTICOS NA FUNÇÃO MOTORA GROSSA EM 

PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN 

5.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
BORGES, A. C. M.; BARBOZA, M. A.; BORGES, 

A. P. O. 

AVALIAÇÃO DE QUEIXAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE 
VIDA EM INDIVÍDUOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE 

REEDUCAÇÃO POSTURAL 

6.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
ARAÚJO, A. F. A.; BORGES, R. C. C. O. 

REPERCUSSÕES VENTILATÓRIAS E FUNCIONAIS APÓS 
TREINAMENTO DA MUSCULATURA VENTILATÓRIA EM PACIENTES 

COM DPOC INSERIDOS EM UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
PULMONAR. 
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7.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
BORGES, K. F.; CARVALHO, A. S.; BORGES, 

R. C. C. O. 
AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PILATES NA CAPACIDADE 

RESPIRATÓRIA FUNCIONAL EM PACIENTES COM DPOC 

8.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
VALERIANO, R. J.; TOLENTINO, C. C.; 

BARBOZA, M. A. 

EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A QUALIDADE DE 
VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM MULHERES COM QUEIXAS 

ÁLGICAS OSTEOMUSCULARES. 

9.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
EUGENIO, T.; BORGES, R. C. C. O.; OLIVEIRA, 

F. B. 

REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL COMO ESTRATÉGIA DE 
TRATAMENTO PARA PACIENTES COM DPOC INSERIDOS EM UM 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR 

10.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
BERNARDES, J. L.; BARBOZA, M. A. 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO ÁLGICA DE INDIVÍDUOS INSERIDOS 
EM DIFERENTES SETORES DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

11.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
COSTA, S. F.; MACHADO, G. C. 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL NA HEMIPARESIA PÓS-
AVE EM PACIENTES SUBMETIDOS À HIDROTERAPIA 

12.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
OLIVEIRA, M. M.; BARBOZA, M. A. 

INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO POSTURAL 
SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE 

ATIVIDADES DIÁRIAS EM INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA CRÔNICA. 

13.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
CUNHA, D. A.; BORGES, R. C. C. O.; 

TRINDADE, J. F. A. 

REPERCUSSÕES DA HIDROTERAPIA E DA BANDAGEM ELÁSTICA 
FUNCIONAL NA QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE 

INDIVÍDUOS COM QUADRO CLÍNICO DE LOMBALGIA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

14.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
RIBEIRO, L. P. S.; MACHADO, G. C. 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS IDOSOS 
HIPERTENSOS SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE HIDROTERAPIA 

NA CLÍNICA ESCOLA DO UNIARAXÁ 
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15.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
VIEIRA, R. E.; BORGES, R. C. C. O.; OLIVEIRA, 

F. B. 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DPOC NA CAPACIDADE FUNCIONAL E 

NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

16.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
DEZIDERIO, B. J. B. M.; TAVARES, D. R. D.; 

ABRAHÃO, G. S. 
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA DE CRIANÇAS 

PREMATURAS SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE HIDROTERAPIA 

17.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
SILVA, N. K. F.; CEARENSE, R. C.; 

RODRIGUES, M. E.; BORGES, A. M. S. 

COMPARAÇÃO DOS NIVEIS DE COMPREENSÃO E RISCOS DA 
AUTOMEDICAÇÃO EM INDIVIDUOS JOVENS E IDOSOS NA CIDADE 

DE CAMPOS ALTOS - MG 

18.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
VALERIO, L.O.; CARNEIRO, J.R.; MANOEL, 
D.R.; CRUZ, A. C. A.; RODRIGUES, K. R. P. 

AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO COM 
ANALGÉSICOS EM PACIENTES DA PSF DA CIDADE DE CAMPOS 

ALTOS 

19.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
MONTANDON, A. C. R.; REZENDE, A. L. C.; 

LEMOS, I. J.; CRUZ, M. A. C. 
AVALIAÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE IDOSAS DA CLINICA DE 

FISIOTERAPIA DO UNIARAXÁ 

20.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
ÁVILA, A. C. S; LIMA, I. C; CUSTÓDIO, M. A. C. 

AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS POR ESTUDANTES DO 
ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE ARAXÁ-MG 

21.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
CRUZ, P. B.; FRIAÇA, E. A. B. 

ANÁLISE DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO E AUTOPRESCRIÇÃO 
ENTRE MÃES QUE FREQUENTAM UMA CLÍNICA PEDIÁTRICA NA 

CIDADE DE ÁRAXA-MG . 

22.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
VIEIRA, A. F.; CARVALHO, D.; CAEIRO, L.; 

CRUZ, L. F. 
AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO NOS PACIENTES 

RESIDENTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DA CIDADE ARAXÁ-MG 
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23.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
GOMES, T. C.; SÁ, A. C. 

ANALISE SOBRE O USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS  E 
PREVENTIVOS ENTRE UNIVERSITÁRIAS: CONTEXTO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE ARAXÁ-MG 

24.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
FANTINI, S. D.; PORTO, N. T. 

PERFIL NUTRICIONAL E SOCIAL DE GESTANTES ASSISTIDAS POR 
UMA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ-MG 

25.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
SILVÉRIO, N. M.; SANTOS, D. R. 

ANÁLISE DA ADESÃO À TERAPIA MEDICAMENTOSA ENTRE 
USUÁRIOS COM DIABETES MELLITUS CADASTRADOS NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE DUAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DA CIDADE DE ARAXÁ, MG. 

26.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
PEREIRA, M. C.; CASTRO, L. A.; PAIVA, P. R. 

F.; FREITAS, P. R. A. 
PRINCIPAIS DUVIDAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

NA CIDADE DE PERDIZES, MG 

27.  
CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
MARTINS, P. G.; SANTOS, E. C.; SILVA, N. F. 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTE 
IDOSOS ATENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS DE 

ARAXÁ-MG 
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS DA XII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ - 2013 

QUARTA – FEIRA, DIA 23/10, DAS 18H30MIN ÀS 22HS 

Nº ÁREA DEMAIS AUTORES TÍTULO DO SPROJETO 

1.  
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
RIBEIRO, A. G. A.; FREITAS, C. H.; 

VASCONCELOS, V. O. 
A PEGADA ECOLÓGICA DOS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA 

DE MINERAÇÃO 

2.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

SILVA, N. A.; SILVA, G. N. ; FILHO, A. J. C.; 
FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. 

RESPOSTA DE PLANTAS DE SOJA (Glycine max) SUBMETIDAS A 
DIFERENTES FORMAS DE QUEBRA DA DOMINÂNCIA APICAL 

3.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

BRANDO, P. T. V. M.; MORAIS, A. M.; PAIVA, M. 
J. A.; RIBEIRO, J. V. C.; FERREIRA, D. F.; 

INÁCIO, P. K.; SILVA, A. A. S. 

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE AVEIA BRANCA (Avena sativa) E 
DE AVEIA PRETA (Avena strigosa) EM CULTIVO IRRIGADO NA 

REGIÃO DE ARAXÁ-MG. 

4.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

MINGOTE, L. C.; ZINELI, V. P.; JUNEK, J. O. M. 
O. 

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO TRIGO (Triticum aestivum L.) 
SOBRE INFLUÊNCIA DE DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTES 

E DIFERENTES DOSES DE LITHOTAMINUM. 

5.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

SILVA, A. A. S. 
AVALIAÇÃO DE PLANTAS DE SOJA COMO ADUBO VERDE 

ANTECEDENDO A CULTURA DO MILHO 

6.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

SILVA, N. A.; SILVA, G. N.; FILHO, A. J. C.; 
FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. 

APLICAÇÃO DE ADUBOS ORGANOMINERAIS NA CULTURA DO 
FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.) 

7.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

PAIVA, M. J. A.; FIRMINO, G. O.; PAIVA, R. F.; 
DIAS, S. H.; SILVA, A. A. S. 

DOSES DE FERTILIZANTE NITROGENADO DE LIBERAÇÃO 
CONTROLADA NO PLANTIO DO MILHO (Zea mays L.). 
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8.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

FILHO, A. J. C.; SILVA, N. A.; SILVA, G. N.; 
FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. 

APLICAÇÃO DE FUNGICIDA TRIAZOL NO FLORESCIMENTO DO 
FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.) 

9.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

BORGES, R. B. C.; SILVA, A. A. S. 
EFEITO DO USO DE ADUBO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA SOBRE 
A PRODUÇÃO DE MASSA DE FORRAGEM DE AVEIA EM PLANTIO 

IRRIGADO 

10.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

CAMPOS, B. S. M.; COSTA, W. C. A.; TAVARES, 
T. O.; MARTINS, D. B. 

AVALIAÇÃO DO USO DE PALHA DE CAFÉ EM SUBSTITUIÇÃO 
CONSORCIADA COM ESTERCO DE CURRAL NA PRODUÇÃO DE 

MUDAS DE CAFÉ 

11.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

ZINELI, V. P.; MINGOTE, L. C.; JUNEK, J. O. M. 
O. 

PESO DE PARTE AÉREA E DESENVOLVIMENTO DE ESPIGA DA 
CULTURA DO TRIGO (Triticum aestivum L.) SUBMETIDA A 

DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTE A BASE DE 
LITHOTHAMNIUN 

12.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

FERREIRA, D. F.; COSTA, W. C. A.; TAVARES, 
T. O.; PAIVA, R. F.; LEITE, P. J. S.; SILVA, F. R. 

FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA NA ADUBAÇÃO DE 
SOLO EM CAFEEIROS Coffea arabica EM PRODUÇÃO 

13.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

VARGAS, E. S.; SILVA, A. A. S. 
AVALIAÇÃO DE FORRAGEIRAS ALFAFA (Medicago sativa), 

CENTEIO (Secale cereale L.) E TRITICALE (Triticosecale wittmack) NA 
REGIÃO DE ARAXÁ-MG. 

14.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

OLIVEIRA, J. A.; GERVASIO, G. R.; SILVA, A. A. 
S. 

ANÁLISE DA RELAÇÃO FOLHA/COLMO EM AVEIA BRANCA E EM 
AVEIA PRETA EM DIFERENTES ESTÁDIOS VEGETATIVOS 

15.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

GERVASIO, G. R.; SILVA, A. A. S. 
AVALIAÇÃO DE FONTES E MISTURAS DE FONTES DE 

NITROGÊNIO SOBRE A PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO 
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16.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

OLIVEIRA, J. A.; SILVA, J. C. 
AVALIAÇÃO DE MUDAS DE Coffea arábica PRODUZIDAS EM 

DIFERENTES RECIPIENTES 

17.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

PAIVA, M. J. A.; BRANDO, P. T. V. M.; SILVA A. 
A. S.; FIRMINO, G. O.; PAIVA, R. F.; DIAS, S. H.; 
NETO, A. A. M.; FERREIRA, R. T.; LARA, T. S.; 

OLIVEIRA, I. J. V. 

INCIDÊNCIA DE CERCORPORIOSE EM FOLHAS DE MILHO 
TRATADAS COM ATIVADORES DE RESISTÊNCIA ÀS DOENÇAS 

18.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

MORAIS, C. G.; JUNEK, J. O. M. O. 

TESTE COMPARATIVO DE FERTILIZANTES ORGÂNICO MINERAL 
GRANULADO, UTILIZANDO CAMA DE FRANGO COM CLORETO DE 
POTÁSSIO NO DESENVOLVIMENTO DO MILHO PARA SILAGEM NA 

SAFRA 2013/2014 

19.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

SILVA, A. A. S.; BORGES, R. E. 
O CALCÁRIO LÍQUIDO COMO CORRETIVO DA ACIDEZ E 
FORNECEDOR DE CÁLCIO E MAGNÉSIO PARA O SOLO 

20.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

TAVARES, T. O.; LEITE, P. J. S.; MARTINS, D. 
B.; ÁVILA, J. G.; SANTINATO, R. 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS ETOFENPROX 100 
g/L (TREBON ®), NOVALURON 100 g/L (RIMON ®) E 

ENDOSSULFAN 350 g/L (ENDOSSULFAN ®) PARA O CONTROLE 
DA BROCA DO CAFÉ (Hipothenemus hampei) 

21.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

CAMPOS, B. S. M.; TAVARES, T. O.; MARTINS, 
D. B.; ÁVILA, J. G.; SANTINATO, R.; JUNEK, J. 

O. M. O. 

UTILIZAÇÃO DO CORRETIVO GEOX PARA CORREÇÃO DE SOLO E 
A INFLUÊNCIA DA SUCESSÃO DE ADUBOS NITROGENADOS NA 

CULTURA DO CAFÉ RECEPADO 

22.  
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
FREITAS, C. H.; SETZ, E. Z. F. 

FATORES CONDIOCINANTES DOS ATROPELAMENTOS DE 
MAMÍFEROS NAS RODOVIAS MG-428 E SP-334 ENTRE ARAXÁ E 

FRANCA - SP 

23.  
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

COSTA, W. C. A.; TAVARES, T.; SILVA, F. R.; 
FERREIRA, D. F.; PAIVA, R.F; LEITE, P.J.S. 

BIOESTIMULANTES APLICADOS VIA FOLIAR EM CAFEEIROS 
Coffea arábica EM PRODUÇÃO EM MINAS GERAIS 
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS DA XII MOSTRA DE PESQUISA DO UNIARAXÁ - 2013 

QUINTA – FEIRA, DIA 24/10, DAS 18H30MIN ÀS 22HS 

Nº ÁREA DEMAIS AUTORES TÍTULO DO PROJETO 

1.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
STEFANI, E. B.; CORTEZ, B. L. B. 

ANÁLISE DO PERFIL DERMATOGLÍFICO DE ALUNOS ATLETAS DO 

GÊNERO MASCULINO, PARTICIPANTES DO 3º FESTIVAL DE 

ATLETISMO UNIARAXÁ 

2.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
CASTRO, L. C.; TOLENTINO, C. C. 

A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS NA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA, PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM 

CORREDORES AMADORES PARTICIPANTES DE CORRIDA DE 5 

QUILÔMETROS 

3.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
SILVA, V. C. H.; TOLENTINO, C. C.; 

ANÁLISE DOS MOTIVOS PELOS QUAIS OS INDIVÍDUOS NA 

CIDADE DE ARAXÁ-MG INICIAM A PRÁTICA DA NATAÇÃO 

4.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
OLIVEIRA, D. A.; TOLENTINO, C. C. 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA QUE TRABALHAM COM NATAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

ARAXÁ-MG. 

5.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
JUNIOR, A. M.; SIQUEIRA, R. 

COMPARAÇÃO ENTRE O ALONGAMENTO REALIZADO ANTES E 

DEPOIS DOS EXERCÍCIOS DE MUSCULAÇÃO 

6.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

OLIVEIRA, S. C. V.; ALMEIDA, B. L.; OLIVEIRA, 

S. C. V.; PENA, M. M. A.; ALMEIDA, N. M. 

O TEMPO LIVRE E SUAS INTERFACES COM OS CONTEÚDOS 

CULTURAIS DO LAZER 
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7.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 
ARAÚJO, A.; CORTEZ, B. L. B. 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE DEFICIENTES INTELECTUAIS 

PRATICANTES DE ATLETISMO EM IDADE ESCOLAR 

8.  

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

PENA, M. M. A.; ALMEIDA, B. L.;  ALMEIDA, N. 

M.; SIMÕES, R. M. R.; OLIVEIRA, S. C. V. 

RUAS DE LAZER: PERCEPÇÕES ACERCA DO LAZER 

COMUNITÁRIO 

9.  

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

SIQUEIRA, S. A.; BRITTO, L. V. 
O PAPEL DA MOTIVAÇÃO PARA ATINGIR RESULTADOS 

ORGANIZACIONAIS: ESTUDO DE CASO 

10.  

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

SANTOS, L. M.; LIMA, W. C. 
POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO À INOVAÇÃO EM 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 

11.  

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

RESENDE, J. P. S.; CORRÊA, J. O. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A 

INFLUÊNCIA DA QVT EM UMA ORGANIZAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE 

12.  

CIÊNCIAS 

EXATAS E 

HUMANAS 

ROCHA, F. I. F.; MARTINS, I. R. 
A OMISSÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO PRESO 

E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL 

13.  

CIÊNCIAS 

EXATAS E 

HUMANAS 

RESENDE, O. L.; FERNANDES, A. G. 

A FUSÃO E A INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS, A REALIDADE 

PÓS- MODERNA DO MERCADO E AS IMPLICAÇÕES NA 

REALIDADE JURÍDICA BRASILEIRA. 
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APLICAÇÃO DE FUNGICIDA TRIAZOL NO FLORESCIMENTO DO FEIJÃO (Phaseolus 
vulgaris L.) 
 
FILHO, A. J. C.; SILVA, N. A.; SILVA, G. N.; FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. Curso de 
graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-
MG 
amarildo_carneiro_filho@hotmail.com 
 
RESUMO 
A crescente demanda por alimentos traz um grande desafio para a agricultura, aumentar a 
produção por área e a qualidade dos grãos colhidos. A aplicação de fungicidas no feijão é 
de extrema importância tendo em vista o impacto causado pelas doenças fungicidas sobre a 
cultura. Os fungicidas triazois apresentam alta eficiência, o que faz com que fungicidas 
desse grupo estejam os mais utilizados na agricultura. O estágio de florescimento de todas 
as culturas é caracterizado por ser um período delicado em que as plantas não podem ser 
submetidas a qualquer tipo de estresse. O trabalho teve como objetivo avaliar a influência 
da aplicação de triazol no florescimento do feijoeiro sobre parâmetros biométricos e a 
produtividade. A aplicação de triazol no florescimento não influenciou significativamente 
nenhum dos parâmetros avaliados. 
 
INTRODUÇÃO 
Na última década, constatou-se grande evolução na cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) 
graças ao desempenho da pesquisa, sendo oferecidas ao produtor rural, técnicas 
compatíveis aos vários sistemas de produção, destacando-se a obtenção de cultivares com 
elevado potencial produtivo (ZIMMERMANN et al., 1996) e adaptados ao local de cultivo 
(RAMALHO; ABREU e SANTOS, 1993). A arquitetura da planta é considerado fator 
importante na determinação da produção. Plantas com grande crescimento vegetativo 
podem apresentar problemas como adensamento, o que pode ocasionar microclima 
favorável ao aumento das doenças fúngicas e também perdas na colheita pelo acamamento 
de plantas, além de servir como dreno de nutrientes que poderiam ser enviados aos grãos. 
Daí a necessidade do uso de fungicidas, que são produtos destinados a provocar a morte de 
fitopatógenos de forma a reduzir suas populações a níveis tais que não interferem na 
qualidade nem na quantidade dos produtos agrícolas.  Em virtude da possibilidade do triazol 
afetarem a fisiologia e  a produtividade do feijão, além da ação fungica, esse trabalho teve o 
objetivo de avaliar o efeito da aplicação de triazol sobre: o tamanho da vagem; 
produtividade; peso de 100 grãos e o número de vagens. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O experimento foi realizado de março a setembro de 2013, no Campo Experimental do 
Centro Universitário do Planalto de Araxá, situado a 19°34'45,2"S, e 46°57'15,3"W, com 
altitude de 932 m, em um latossolo vermelho distrófico de textura média. O clima da região, 
segundo classificação de Köppen, é Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão 
quente). Foi utilizado o delineamento experimental de Blocos Casualizados (DBC), 
composto por quatro tratamentos e quatro repetições. Cada parcela foi composta por 4 
linhas de feijão de 2 m cada. O plantio do feijão foi realizado no dia 11 de abril de 2013, 
utilizando-se o feijão carioquinha, com população de 240.000 plantas ha-¹.As sementes 
foram tratadas com Cropstar® (400ml ha-1).  A dose recomendada dos nutrientes foi a 
mesma para todos os tratamentos, utilizando-se o formulado 08-28-16, a dosagem foi de 
acordo com a necessidade demostrada na analise de solo. Foi feita uma adubação de 
cobertura 20 dias após o plantio com 150 kg /há de N na forma de sulfato de amônio. Foi 
necessário o controle de pragas com inseticida Actara, 35 DAP.  O controle do mato foi feito 
manualmente com auxilio de enxadas. Foram feitas irrigações de 3 em 3 dias no período da 
tarde, 8 regradores  de 10 litros distribuídos em cada bloco quando  necessário. Os 
tratamentos foram os seguintes: T1: controle; T2: 1 aplicação de triazol (400 ml/ha-¹); T3: 2 
aplicações de triazol (400+400 ml/há-¹) sendo a segunda realizada no décimos dia; T4:1 
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aplicação de triazol (600 ml/há-¹). As aplicações de triazol nos tratamentos T2, T3 e T4, 
foram realizadas com 45 dias após a emergência quando a maioria das plantas de feijão 
estava em pleno florescimento, realizou-se a segunda aplicação do tratamento T3 após 10 
dias. As aplicações foram feitas via pulverização com uma bomba costal.  Para a coleta de 
dados foram utilizadas 10 plantas por parcela, cinco de cada uma das duas linhas centrais. 
Para avaliação do numero de vargens foi contado o numero total de vargens de cada uma 
das 10 plantas em cada parcela, formando a média final por. Para avaliação do tamanho de 
vargem, foram medidas 10 vargens escolhidas aleatoriamente em cada uma das 10 plantas 
de cada parcela, em seguida foi feito uma media por parcela. Foi medida a produção das 10 
plantas coletadas por parcela e em seguida calculada a produtividade por hectare. Foi feita 
a pesagem de 100 grãos em balança de precisão. Todos os dados foram submetidos a 
analise de variância pelo teste de Tukey ao nível de 5%.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Considerando os tratamentos: T1, controle; T2, uma aplicação de triazol (400 ml/ha); T3, 
duas aplicações de triazol (400 + 400 ml/ha, sendo a segunda com um intervalo de 10 dias); 
T4, uma aplicação de triazol (600 ml/ha). E considerando também as variáveis: número de 
vagens, tamanho de vagens, peso de 100 grão e produtividade, a teste de Tukey ao nível de 
5%, não foram apresentados diferenças significativas entre os tratamentos, como pode ser 
observado na Tabela 1. O presente trabalho, não foi submetido a comparações, devido à 
falta de trabalhos semelhantes. 
 
CONCLUSÃO 
Nas condições apresentadas no presente trabalho, o fungicida triazol em aplicação sobre o 
florescimento do feijão, não influenciou significativamente nenhum dos parâmetros 
avaliados, evidenciando a ausência de danos causados pela sua aplicação no estádio de 
florescimento. 
APLICAÇÃO DE FUNGICIDA TRIAZOL NO FLORECIMENTO DO FEIJÃO (Phaseolus vulgaris 
L.) 

TRATAMENTOS 
PRODUTIVIDADE 

Kg 
PESO DE 100 

GRÃOS g 
Nº DE 

VAGENS 

TAMANHO 
DE VAGENS 

cm 

T1:  
CONTROLE 

2619,60 a 23,07 a 10,12 a 8,8475 a 

T2: 
UMA APLICAÇÃO DE 
TRIAZOL (400 ml/há) 

2687,76 a 25,21 a 10 a 9,0575 a 

T3: 
DUAS APLIOCAÇÕES DE 
TRIAZOL (400+400 ml/há) 

2663,82 a 25,01 a 10,15 a 8,6775 a 

T4: 
UMA APLICAÇÃO DE 
TRIAZOL (600 ml/há) 

2583,54 a 25,16 a 10,47 a 8,6575 a 
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AVALIAÇÃO DO USO DE PALHA DE CAFÉ EM SUBSTITUIÇÃO CONSORCIADA COM 
ESTERCO DE CURRAL NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ 
 
CAMPOS, B. S. M.; COSTA, W. C. A.; TAVARES, T. O.; MARTINS, D. B. Curso de 
graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-
MG 
biancasabrina00@hotmail.com 
 
RESUMO 
A boa qualidade da produção de mudas é fundamental, pois a formação da lavoura e seu 
sucesso econômico dependem inteiramente da mesma. É a qualidade da muda, que 
garante o potencial genético (vegetativo-produtivo), da variedade escolhida a se plantar 
(SANTINATO, 2011). Os substratos para a produção de mudas de café são normalmente 
constituídos por amostras de solo complementadas por compostos orgânicos e fertilizantes 
minerais. O esterco animal é com certeza a melhor opção como adubo orgânico na 
agricultura, a proporção para adubo orgânico volumoso é de 70% de solo e 30% de adubo 
orgânico, na recomendação padrão com esterco de curral, mas podem apresentar 
limitações quanto a sua disponibilidade nas regiões. A palha de café é uma das maiores 
fontes orgânicas de potássio e nitrogênio além dos benefícios físicos, físico-químicos, 
químicos e biológicos que promove ao solo. Sempre que disponível e economicamente 
viável deve ser utilizado para substituir parcialmente a adubação mineral, pois possui 
quantidade satisfatória de nutrientes, tais como: N – 17 g/kg, P – 1,0 g/kg, K – 32 g/kg e Ca 
– 4,0 g/kg (DA COSTA, 2007). Podendo assim reduzir proporcionalmente pelos nutrientes 
contidos no esterco, como: N, P, K e S, além de Ca, B, etc. Portanto este trabalho pretende 
comparar duas formas de adubação orgânica, esterco de curral e a palha de café 
consorciando essas fontes, e analisando qual a melhor opção para a produção de muda de 
café. 
 
Palavras chaves: produção de mudas; substrato, palha de café. 
 
INTRODUÇÃO 
A boa qualidade da produção de mudas é fundamental, pois a formação da lavoura e seu 
sucesso econômico dependem inteiramente da mesma. É a qualidade da muda, que 
garante o potencial genético (vegetativo-produtivo), da variedade escolhida a se plantar 
(SANTINATO, 2011). Segundo Spurr & Barnes, 1973, citados por Guimarães et al, 1998, 
substrato é uma mistura de materiais usada no desenvolvimento de mudas, onde fortifica e 
fornece nutrientes a planta. O substrato tem extrema importância e ele tem influência no 
sistema radicular e no estado nutricional das plantas. O processo mais comum na produção 
de mudas de cafeeiro é a semeadura direta em sacolas plásticas, cujo o substrato deve ser 
constituído de terra, adubo orgânico e adubos químicos, de acordo com a fertilidade natural 
da área onde será retirada a terra (SANTINATO, 2011). Os adubos orgânicos, além dos 
nutrientes inerentes a cada fonte utilizada, melhoram as condições físicas, químicas e 
biológicas do substrato, criando condições adequadas ao desenvolvimento das mudas. A 
proporção para adubo orgânico volumoso é de 70% de solo e 30% de adubo orgânico, na 
recomendação padrão com esterco de curral. Outras fontes possuem outras formulações 
devido a constituição química de cada material (SANTINATO, 2011). O esterco animal é 
com certeza a melhor opção como adubo orgânico na agricultura, mas podem apresentar 
limitações quanto a sua disponibilidade nas regiões. A palha de café tem sido objeto de 
vários estudos, é uma excelente fornecedora de matéria orgânica, sendo uma das maiores 
fontes orgânicas de potássio e nitrogênio. Os teores médios de nutrientes são: N – 17 g/kg, 
P – 1,0 g/kg, K – 32 g/kg e Ca – 4,0 g/kg (DA COSTA, 2007). A grande preocupação é saber 
o destino desses resíduos gerados e os problemas ambientais que tais podem causar 
(VILELA et al, 2001). Portanto este trabalho pretende comparar duas formas de adubação 
orgânica, esterco de curral e a palha de café consorciando essas fontes, e analisando qual a 
melhor opção para a produção de muda de café. 
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METODOLOGIA 
Este experimento foi conduzido no Viveiro Experimental da CAPAL em Araxá - MG à 980m 
de altitude. Foi realizado em viveiro coberto por tela de polipropileno com 50% de 
sombreamento no período de maio a dezembro de 2012. Foram produzidas 330 mudas de 
café com 11 tratamentos subdivididos em 3 parcelas em cada parcela 10 mudas. Para o 
plantio as mesmas foi colocadas em saquinhos plásticos, perfurados tamanho 10x 20 cm, 
com duas sementes a 1 cm de profundidade, utilizou-se uma camada de areia grossa de 0,5 
cm, cobertura morta e pano de café (ou lona preta) para a conservação da umidade. Os 
demais tratos foram os recomendados pelo MAPA/Prócafe. Os tratamentos foram 
constituído de Testemunha(T1); Terra + 0,6% SFS + 0,1% KCl (T2); 70% terra + 30% 
esterco curral (T3); 70% terra + 30% esterco curral +0,6% SFS +0,1% KCl(T4);  70% terra + 
20% esterco curral + 10% palha de café (T5); 70% terra +20% esterco curral +10% palha de 
café + 0,6% SFS +0,1% KCl (T6);  70% terra + 10% esterco curral +20% palha de café (T7); 
70% terra +10% esterco curral +20% palha de café +0,6% SFS + 0,1% KCl(T8); 70% terra 
+30% palha de café (T9); 70% terra + 30% palha de café + 0,6% SFS + 0,1% KCl (T10); 
70% terra + 30% palha de café +0,3% SFS + 0,05% KCl (T11). O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com três repetições. Cada parcela foi 
composta por dez mudas, sendo consideradas as seis centrais como úteis para as 
avaliações. Foram determinadas, 180 dias após a semeadura as seguintes características 
biométricas: a) altura da parte aérea; b) comprimento da raiz; c) diâmetro do coleto; d) 
número de folhas; e) matéria seca de raízes e da parte aérea. Amostras foram secas em 
estufa a 70°C durante 52 horas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Observa-se na tabela 1 que o tratamento 4 e 6 apresenta o mesmo resultado para os 
parâmetros avaliados (diâmetro de caule, comprimento de raízes, altura de plantas, área 
foliar e peso seco da parte aérea)  
 
Tabela 1. Resultados de avaliação dos diferentes tratamentos onde estão citados números de folhas, diâmetros de 

caule, comprimento raiz, altura de planta, volume de raiz, área foliar, peso seco raiz, peso seco da parte área. 

Tratamentos Nº Folhas Diâm. Caule Comp. Raiz 

Alt. 

Planta Vol. Raiz 

Área 

Foliar P.S Raiz P.S PA 

T1 10,2 cd 2e  21,7 a  6,6 de 7,7 cd 6795 c 0,8 c 1,2 c 

T2 9,1 d 2,1 de 18,4 b 6,2 e 6,7 d 5853 c 0,8 c 1,1 c 

T3 10,8 bcd 2,3 cde 19,1 b 8,5 bc 9,7abcd 18397 b 1,1 bc 2,7 b 

T4 11,8 abc 2,7 a 19,9 ab 10,6 a  13,3 a 25029 a 1,8 a 3,8 a 

T5 11,8 abc 2,5 abc 19,3 b 8,9 bc 9 bcd 18538 b 1,3 bc 2,7 b 

T6 12,9 a  2,7 a 19,6 ab 10,6 a  12,3 ab 27957 a 1,6 ab 3,8 a 

T7 11,9 abc 2,5 abc 18,1 b 7,6 cde 8,7 bcd 16576 b 1,1 bc 2,3 b 

T8 12,7 ab 2,7 ab 19 b 9,8 ab 11 abc 15460 b 1,2 bc 2,5 b 

T9 10,9 abcd 2,4 bcd 20,2 ab 8 cd 9,3 abcd 14601 b 0,9c 2,4 b 

T10 10,7 bcd 2,5 abc 18,2 b 9 bc 8,3 bcd 14364 b 1,1 bc 2,3 b 

T11 11,8 abc 2,5 abc 19,4 ab 8,8 bc 8,7 bcd 17611 b 1 c 2,5 b 

CV (5%) Duncan 9,25 6,9 6,4 9,4 22,9 20,8 24 16,5 
*Letras seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Duncan a 5 % de probabilidade. Legenda: T1-Testemunha (terra 

virgem); T2-Terra + 0,6% SFS + 0,1% KCl; T3 - 70% terra + 30% esterco curral; T4 - 70% terra + 30% esterco curral 

+0,6% SFS +0,1% KCl;  T5 - 70% terra + 20% esterco curral + 10% palha de café; T6 - 70% terra +20% esterco curral 

+10% palha de café + 0,6% SFS +0,1% KCl;  T7 - 70% terra + 10% esterco curral +20% palha de café; T8 - 70% terra +10% 

esterco curral +20% palha de café +0,6% SFS + 0,1% KCl; T9 - 70% terra +30% palha de café; T10 - 70% terra + 30% palha 

de café + 0,6% SFS + 0,1% KCl; T11 - 70% terra + 30% palha de café +0,3% SFS + 0,05% KCl. 

 
Pode-se observar também que os tratamentos (4 e 6) são superiores aos demais 
tratamentos. Os tratamentos 9, 10 e 11 com palha de café apresenta sistema radicular 



5 
 

inferior e os demais parâmetros também estão abaixo dos melhores (T4 e T6) e similares as 
testemunhas (T1 e T2). Segundo Santinato e Silva 2001 as fontes de matéria orgânica 
podem apresentar efeitos de queima do sistema radicular, o que provavelmente pode ter 
acontecido. 
 
CONCLUSÃO 
Concluímos que a utilização de utilização 70% terra +20% esterco curral +10% palha de 
café + 0,6% SFS +0,1% KCl (T6)  foi equivalente ao padrão recomendado pelo 
MAPA/Procafé  que é 70% terra + 30% esterco de curral + 0,6% Super Fosfatos Simples + 
0,1% de Cloreto de Potássio (T4). Concluímos que, a relação de esterco com palha no 
substrato não poder ser menor do que 2:1 e quando o esterco de curral é totalmente 
substituído e pela palha de café, na presença de adubo químico, resulta em uma 
significativa diminuição dos parâmetros avaliados notadamente nas raízes, possivelmente 
pelos teores elevados de K2O com ocorrência provável de queima de sistema radicular.     
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TESTE COMPARATIVO DE FERTILIZANTES ORGÂNICO MINERAL GRANULADO, 
UTILIZANDO CAMA DE FRANGO COM CLORETO DE POTÁSSIO NO 
DESENVOLVIMENTO DO MILHO PARA SILAGEM NA SAFRA 2013/2014 
 
MORAIS, C. G.; JUNEK, J. O. M. O. Curso de graduação em Agronomia - Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
agrocleidiane@hotmail.com 
 
RESUMO 
O milho para silagem (zeamays L.) é muito cultivado no Brasil, devido às suas 
características qualitativas e quantitativas, possuem boa aceitação por bovinos, bubalinos, 
caprinos e ovinos, como para a produção de leite e ganhos de peso satisfatório em animais 
de corte. Na implantação da cultura precisa de cuidados com o manejo do solo. Isto, porque 
há remoção dos nutrientes na colheita da parte aérea, já que são extraídos grãos e palhas, 
o que causa diminuição dos nutrientes do solo. A adubação orgânica no caso a cama de 
frango que são os excrementos das aves, é uma grande fonte de nitrogênio e matéria 
orgânica e quando bem aplicada pode suprir, parcialmente ou totalmente, o fertilizante 
químico na produção de grão. A matéria orgânica tem propriedades que melhoram a 
características físicas e químicas do solo. O objetivo do trabalho é avaliar a altura de plantas 
e a produção em massa de silagem na cultura (Zeamays). O experimento será instalado no 
campo experimental do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ) Minas 
Gerais, no período de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. Foram retirado amostra de solo 
e os dados já estão sendo analisados. O local do ensaio Ficará sobre Latossolo Vermelho-
Escuro distrófico argiloso, em clima de cerrado. O material biológico será escolhido antes da 
semeadura. O plantio será realizado utilizando o delineamento em blocos ao acaso. A 
cobertura vai ser aplicada 20 dias após o plantio. Espera-se que a cama de frango 
granulada possa suprir toda ou parcialmente a necessidades que a cultura em questão 
necessita para isso os resultados obtidos serão submetidos a testes estatísticos. 
 
*APOIO FINANCEIRO: FAPEMIG / PIBIC 2013-2014 
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UTILIZAÇÃO DO CORRETIVO GEOX PARA CORREÇÃO DE SOLO E A INFLUÊNCIA DA 
SUCESSÃO DE ADUBOS NITROGENADOS NA CULTURA DO CAFÉ RECEPADO 
 
MARTINS, D. B.; ÁVILA, J. G.; CAMPOS, B. S. M.; TAVARES, T. O.; SANTINATO, R.; 
JUNEK, J. O. M. O. Curso de graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de 
Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
daianeborgesmartins@hotmail.com 
 
RESUMO  
O ensaio foi conduzido no campo experimental da Capal. Onde o objetivo foi avaliar a 
eficiência do uso do GEOX na correção do solo e verificar a influencia da aplicação de 
nitrogenados após a correção com GEOX até 90 dias, em café recepado. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 3 repetições. Tratamento T1, 
Testemunha, T2, Sulfato de amônio, T3, ureia e T4, Nitrato de amônio. Inicialmente retirou-
se uma amostra de solo de cada parcela (sem aplicação de nada), e posteriormente os 
resultados foram interpretados e feitos as correções com o Geox. 30 dias após a correção, 
foram feita a 1º adubação. Aos 60 dias retirou-se a segunda amostra, e fez a 2º adubação, e 
aos 90 dias foram retirada a 3 amostra. O corretivo Geox aumenta o pH do solo. E o uso das 
fontes nitrogenadas não interferem no potencial de elevação de pH do solo do corretivo 
Geox . 
 
Palavras chaves: Geox, correção de solo,pH, café. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Segundo Pitta et al. (2006) os corretivos mais usados na agricultura são materiais 
compostos de carbonatos de cálcio e de magnésio, sendo eles poucos solúveis no solo. Nos 
cafezais adultos este calcário não é incorporado, ele é aplicado a lanço na superfície do 
solo, tornando sua ação de correção e a disponibilização do Ca e Mg para as plantas ainda 
mais lenta. Já a cal hidratada é mais solúvel, porem tem sido menos usado na agricultura 
(MATIELLO et al., 2012). 
 
METODOLOGIA 
  
O ensaio foi conduzido no campo experimental da Capal. Onde o objetivo foi avaliar a 
eficiência do uso do GEOX na correção do solo, e verificar a influencia da aplicação de 
nitrogenados após a correção com GEOX até 90 dias, em café recepado. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 3 repetições. Tratamento T1, 
Testemunha, T2, Sulfato de amônio, T3, ureia e T4, Nitrato de amônio.  
 
1.1 Inicialmente foram retiradas as 1º amostras de solo de cada parcela (sem aplicação de 
nada), e posteriormente elas foram analisadas e interpretadas e realizada as devidas 
correções com Geox, pelo método de saturação por bases. 
 
1.2 30 dias após a correção inicial, foram realizada a 1º adubação com os nitrogenados em 
relação a necessidade da planta. 
 
1.3 30 dias após a 1º adubação, foram retirada a 2º amostra de solo de cada parcela, para 
verificar se a adubação nitrogenada influenciou na eficiência da correção de pH com Geox, 
e realizado posteriormente a 2º adubação. 
4º 30 dias após a 2º adubação, foram retirada a 3º amostra de solo de cada parcela para 
monitorar o pH do solo após as duas adubações. 
Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Tabela 1 Teste de significância de Tukey a 5% de probabilidade. 

Blocos Testemunha Sulfato de 
Amônio 

Ureia Nitrato de 
Amônio 

0 dias 4,8 A a 4,8 A a 4,6 A a 4,7 A a 
30 dias 5,3 B a 5,1 B a 5,1 B a 5 B a 
60 dias 5,4 B a 5,1 B a 5,1 B a 5 B a 

 

 
 
CONCLUSÃO 
  
O corretivo Geox aumenta o pH do solo.  
E o uso das fontes nitrogenadas não interferem no potencial de elevação de pH do solo do 
corretivo Geox . 
 
 
 
 

Letras minúsculas referem-se as medias comparadas entre os tratamentos, e letras 
maiúsculas referem as médias comparadas entre blocos.  
 
Os resultados deste trabalho mostra que entre tratamentos não ouve diferença estatística. 
Ou seja, a adubação nitrogenada não interferio na correção do solo com Geox, mesmo 
elas tendo poder de acidificação do solo, mostrando assim o potencial de elevação de pH 
do solo com o uso do corretivo Geox. Quando comparamos entre blocos, mostra que a 
correção com Geox foi significativa, aumentando o pH do solo para todos os tratamentos 
comparando entre as três datas avaliadas (tabela 1 e gráfico 1). Matiello., et al (2012) 
também obteve resultados semelhantes com o uso do corretivo Geox. Ele trabalhou com 
ferti-rrigação via lepa, nas lavouras que vem recebendo anualmente 400-550kg de 
nitrogênio e 250-300 kg de K2O/ha, com uso da fonte ureia e KCl. Devido a acidez elevada 
acumulada pelas adubações nestes anos anteriores, ele fez uma correção com 300kg/ha 
de Geox no ano de 2010, e logo após ele aplicou 250kg/ha de ureia e 120 kg/ha de k2O. 
No final do mesmo ano ele fez outra analise de solo e constatou que o solo estava 
corrigido. Em 2011 foram feita novas analises e constatou que as adubações votaram a 
acidificar o solo, portanto foram feita novas correções de 300kg/há de Geox vi pivô lepa e 
obtiveram resultados significativos de correção de pH com o uso do corretivo Geox. 
 
Gráfico 1 Aumento do pH do solo com o uso do corretivo Geox, após o uso de diferentes 
fontes nitrogenadas. 
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AVALIAÇÃO DE FORRAGEIRAS ALFAFA (Medicago sativa), CENTEIO (Secale cereale 
L.) E TRITICALE (Triticosecale wittmack) NA REGIÃO DE ARAXÁ-MG. 
 
VARGAS, E. S.; SILVA, A. A. S. Curso de graduação em Agronomia - Centro Universitário 
do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
elizangela_soares@hotmail.com.br 
 
RESUMO 
 
As pastagens são de grande importância na constituição da base econômica da exploração 
pecuária para a produção nacional de carne e leite. No inverno, período mais crítico do ano, 
as temperaturas e precipitações são menores e limitam a desenvolvimento das plantas 
forrageiras, tropicais contribuindo com a escassez das pastagens e tornando-as de baixa 
qualidade para a alimentação animal. O uso de forrageiras de inverno para corte, fenação 
ou em sobressemeadura de forragens tropicais, contribui para o incremento da produção 
animal e, consequentemente, da renda do pecuarista durante o período em que, 
normalmente ocorre escassez de alimento. O ensaio que foi realizado com as seguintes 
forrageiras Centeio (BRS Serrano), Centeio (IPR 89) e (Triticale IPR 111), o objetivo do 
trabalho foi avaliar o desempenho dessas forrageiras buscando fontes alternativas de 
alimentação para gado de corte e de leite, no período de inverno na região de Araxá-MG. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições e 
quatro tratamentos.  A parcela experimental teve dimensões de 2 m x 2m. O plantio foi 
realizado em abril de 2013 e o espaçamento entre linhas foi de 20 cm para todas as 
culturas. A adubação de implantação foi utilizado de 250 kg/ha de 08-28-16. Após cada 
corte foi realizado adubação com 30 kg/ha de Sulfato de Amônio para o centeio e triticale. 
As avaliações foram realizadas aleatoriamente utilizando uma moldura de vergalhão de 0,50 
x 0,50 m, alocado ao acaso em 3 pontos de cada parcela. As cultivares de centeio e triticale 
foram cortadas quando as plantas atingiam 30 cm. Todas as forrageiras foram cortadas a 10 
cm do nível do solo. O Centeio (IPR 89) produziu o maior número de colheitas, 
proporcionando assim, o maior número de cortes ou pastejos durante o período do outono-
inverno, em que há uma maior escassez de alimento. 
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FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO CONTROLADA NA ADUBAÇÃO DE SOLO EM 
CAFEEIROS Coffea arabica EM PRODUÇÃO 
 
SILVA, F. R.; FERREIRA, D. F.; COSTA, W. C. A.; TAVARES, T. O.; PAIVA, R. F.; LEITE, 
P. J. S. Curso de graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, 
UNIARAXÁ, Araxá-MG 
fernandaagros@gmail.com 
 
RESUMO 
Segundo SGARBI et al. (1999) para o desenvolvimento ótimo da cultura com máxima 
expressão do seu potencial produtivo é essencial a prática de adubação, pois a mesma 
proporciona a planta um rápido desenvolvimento e crescimento. É essencial que se 
mantenha adequadamente o fornecimento de nutrientes as plantas para suprir suas 
necessidades específicas, uma forma para aumentar a eficiência das adubações na forma 
convencional seria optar pela realização de um maior número de parcelamentos, entretanto, 
essa opção representaria um maior custo operacional, além da possível contaminação de 
mananciais de água. Entre os nutrientes, o nitrogênio é o elemento que além de ser o mais 
exigido pela planta é também o que se requer maior atenção em seu manejo, decorrente do 
dinamismo deste nutriente no sistema solo-planta (BORGES et al; 1999). A dinâmica do 
nitrogênio no solo acarreta inúmeras perdas através dos processos de lixiviação, 
volatilização e escorrimento superficial, fazendo com que assim se tenha uma maior 
dificuldade de avaliar precisamente sua disponibilidade durante o ciclo de vida da cultura 
(GODEFROY et al., 1975). A fertilização do solo através do uso de fertilizantes de liberação 
controlada proporcionam a liberação dos nutrientes por um longo período de tempo sem que 
haja a necessidade de sucessivas aplicações, por isso é considerada uma técnica viável a 
nutrição do solo com o emprego de adubos desses fertilizantes (BOCKMAN; OLFS, 1998; 
SHAVIV, 1999). Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento vegetativo e 
produtividade das plantas de café adubadas a campo com diferentes fontes e doses de 
nitrogênio, potássio e enxofre. 
 
Palavras chave: Adubação, fertilizantes de liberação controlada, conservação do solo, 
nutrição de plantas. 
 
INTRODUÇÃO 
O Brasil é hoje considerado o maior produtor, exportador e consumidor de café, sendo visto 
como um dos produtos da agricultura brasileira de grande interesse econômico (OIC – 
Organização Internacional do Café, 2010). Diante do alto potencial produtivo da planta, 
manejar bem o solo, para manter sua fertilidade e nutrição em níveis adequados é a 
garantia de uma melhor produtividade eficiência na lavoura (GOMES, et al, 2011). Em 
comparação a fertilizantes convencionais, a fertilização do solo com o uso de adubos de 
liberação controlada de nitrogênio, quando feita corretamente, pode ser uma ótima opção, 
devido a proporcionar a eliminação de parcelamentos em adubações de cobertura, o que 
acarreta em redução de mão de obra, ocasiona economia de combustível, preserva a 
estrutura física do solo por diminuir a compactação do mesmo e evita entre outros 
benefícios os possíveis danos físicos a cultura e suas raízes (Shaviv, 2001; Harrison et al., 
2003). O principal propósito desses adubos é a liberação constante dos nutrientes através 
da umidade e temperatura do solo, através disso reduzir suas possíveis perdas e nutrir as 
plantas durante toda sua fase de desenvolvimento (SANTOS, 2005). O fertilizante usado 
neste trabalho, (Polyblen®) possui revestimento dos grânulos dos nutrientes com polímeros 
orgânicos e enxofre elementar. É um produto de liberação gradual, de 1,5 a 6 meses de 
liberação dos nutrientes, e pode proporcionar todas as vantagens citadas acima. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento vegetativo, produtividade das plantas 
de café adubadas a campo com diferentes fontes e doses de nitrogênio, potássio e enxofre. 
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METODOLOGIA 
O experimento foi implantado em 15 de setembro de 2012 e conduzido a campo, no campus 
experimental do Centro Universitário Planalto de Araxá, localizada em Araxá-MG, com 
Latitude: 19°34’43,16’’S Longitude: 46°57’18,35’’W e altitude média de 993 metros. A área 
do experimento de campo apresenta tipo de solo Latossolo Vermelho Distroférrico. A 
adubação química foi realizada conforme a análise química do solo e o histórico da área. A 
cultivar de Coffea arábica cultivada na área é Catuaí Vermelho IAC 144 com plantio em 
fevereiro de 2011 no espaçamento de 2,0 x 0,70 com população de 7.142 plantas por 
hectare. A área total da parcela foi de 5 plantas, sendo as 3 centrais consideradas úteis. 
Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizados com cinco tratamentos e 
quatro repetições, totalizando-se 20 parcelas experimentais. Foram avaliadas características 
produtivas e de crescimento resultantes de dois diferentes manejos de nutrição via solo. 
Para determinação de crescimento, foram avaliados os parâmetros altura de plantas, 
diâmetro de caule, número de ramos, comprimento, produtividade sc/ há e desfolha do 
primeiro ramo plagiotrópico de um lado da planta. As avaliações de crescimento foram 
realizadas no momento da implantação do ensaio em 15 de setembro de 2012 e no dia da 
colheita em 20 de maio de 2013. A diferença entre a primeira medição e a segunda medição 
para cada característica representou o crescimento das partes das plantas no período 
avaliado. Para avaliação da produtividade (sc.ha-1), foram colhidas as produções de três 
plantas componentes da parcela útil de cada parcela experimental, em litros de café da roça, 
e depois beneficiadas por hectare. Os resultados foram lançados no programa Sasmi-Agri, 
adotando-se significância de 5% de probabilidade. A partir da detecção de diferenças 
significativas entre tratamentos as médias de todas as características avaliadas foram 
comparadas entre si pelo teste de Duncan. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme mostra a tabela1, a nutrição do solo com fertilizantes de liberação controlada 
propiciou significativa importância na produtividade da lavoura, devido a redução de suas 
possíveis perdas, principalmente a do nitrogênio dado ao seu dinamismo no solo, sendo o 
tratamento com a dose de 75 % do fertilizante de liberação controlada a mais expressiva. 
Segundo (Shaviv, 2001); a eficácia da adubação nitrogenada através do uso de fertilizante 
de liberação controlada pode trazer benefícios ambientais, contribuindo para minimização da 
poluição no ambiente pelo NO3 e redução da contaminação das águas subterrâneas e 
superficiais, diminuindo ainda gastos relacionados a produção. Segundo (PAIVA et al., 
2012) os melhores níveis de produtividade encontraram-se entre 60 e 70% do fornecimento 
de N e K. Isso mostra que o incremento de nutrientes nas plantas proporcionado pelo 
Polyblen é perceptivelmente maior. Visto que é feita somente uma aplicação em cada safra 
para que a planta expresse perfeitamente seu potencial produtivo e o crescimento 
vegetativo das plantas de forma ideal e eficaz.  
 

Tratamentos 
Crescimento Produção 

sc ha Altura planta Diâm. caule nº ramos Comp. ramo Desfolha 

Testemunha 15,6 a 0,875 a 11.a 9,7 a 64 a 26,8 b 

Químico Solúvel 18,1 a 1,075 a 13,1 a 9,225 a 47 a 33,3 ab 

Lenta Lib. 100% 16,5 a 1,25 a 8,875 a 9,625 a 45 a 35,7 ab 

Lenta Lib. 75% 19,8 a 1,1 a 12,375 a 7,175 a 72 a 42,9 a 

Lenta Lib. 50% 21,2 a 1,4 a 13,025 a 7,325 a 49 a 30,9 ab 

CV (5%) Duncan 22,22 51,88 25,69 45,28 50,44 26,12 

 
CONCLUSÃO 
Conclui-se que com a aplicação do produto após a lavoura de café em produção, no 
primeiro ano de aplicação não há diferença no desenvolvimento das plantas submetidas aos 
diferentes tratamentos, mas o aporte produtivo é interferido pela adubação realizada no ano 
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agrícola, pelos resultados observa-se que a aplicação de 75 % dos nutrientes em forma de 
liberação controlada propiciou um aumento na produtividade, observou-se também a 
importância da adubação onde a testemunha produziu menos pela falta de nutrientes, os 
demais tratamentos foram intermediários não se diferindo do melhor (t4) e do pior (t1). 
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RESUMO 
O feijão (Phaseolus vulgaris L.,) é um dos mais importantes constituintes da dieta da 
população brasileira. O feijoeiro é considerado uma planta exigente em nutrientes, em 
função do pequeno e pouco profundo sistema radicular e do ciclo curto. O nitrogênio é o 
nutriente que mais limita a produtividade agrícola e a relação custo/benefício de interesse do 
agricultor. O nitrogênio é um elemento muito dinâmico no solo e sujeito a grandes perdas, 
principalmente na forma gasosa, o que torna essencial o seu manejo eficiente. Estudos 
mostram que a mistura de ureia com sulfato de amônio é viável, já que proporciona 
diminuição das perdas de N-NH3 por volatilização. A utilização de fertilizantes de liberação 
lenta proporciona o aproveitamento do nitrogênio por um período mais longo. O nitrato de 
amônio é um elemento que disponibiliza nitrogênio de forma que é menos sujeito a perdas 
por volatilização. O presente projeto está avaliando a fonte e a mistura de fontes de 
nitrogênio que proporciona melhores resultados na cultura do feijão. O experimento está 
sendo conduzido no Campo Experimental do UNIARAXÁ. O delineamento é de blocos 
casualizados, foi empregado seis tratamentos com três repetições. A adubação de cobertura 
será aplicada em que cada parcela receberá equivalente a 100 kg de nitrogênio/ha e os 
tratamentos serão constituídos pela dose total de nitrogênio na forma de ureia, na forma de 
sulfato de amônio, pela mistura de 50% ureia e 50% sulfato de amônio, dose total de nitrato 
de amônio e dose total na forma de fertilizante de liberação lenta. A quantidade de enxofre 
foi uniformizada com a aplicação de enxofre em pó, de forma a igualar a quantidade desse 
nutriente em todos os tratamentos. Será avaliada a altura da planta ao início do 
florescimento, número de vagens e produção de grãos. Espera-se que os melhores 
resultados sejam obtidos nos tratamentos em que há maior proporção de nitrogênio 
amoniacal. Os valores obtidos serão submetidos à análise estatística. 
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RESUMO 
Uma alternativa para otimizar o aproveitamento do N aplicado e a eficiência do sistema, é o 
uso dos fertilizantes de liberação lenta ou controlada, os quais estabelecem um sincronismo 
entre a liberação de nutrientes no decorrer do tempo e as necessidades nutricionais das 
plantas. O trabalho objetivou avaliar a influência de diferentes doses de fertilizante 
nitrogenado de liberação controlada sobre parâmetros biométricos e a produção do milho. O 
experimento foi conduzido no Campo Experimental do Centro Universitário do Planalto de 
Araxá – UNIARAXÁ. Os tratamentos foram: T1: Controle – 0 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T2: 
50 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T3: 100 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T4: 150 kg.ha-1 de N via 
Polyblen®; T5: 200 kg.ha-1 de N via Polyblen®. O aumento da dose de nitrogênio via 
fertilizante de liberação controlada (Polyblen®) no plantio do milho proporcionou aumento 

significativo nos valores dos parâmetros avaliados, sendo que a dose de 200 kg.ha-1 de N 
via Polyblen® proporcionou os melhores resultados. 
 
INTRODUÇÃO 
Para obter sucesso na produção de milho, é importante que o manejo e fornecimento de 
nutrientes sejam realizados de forma eficiente, pois o milho é uma das culturas mais 
exigentes em fertilizantes (FORNASIERI FILHO, 2007). Dentre os nutrientes requeridos pela 
cultura, Cantarella (2007) destaca o nitrogênio como o extraído em maior quantidade, e 
como consequência, o que mais limita a produção. Uma alternativa para otimizar o 
aproveitamento do N aplicado e a eficiência do sistema, é o uso dos fertilizantes de 
liberação lenta ou controlada, que permitem a lenta liberação do nutriente, por um 
determinado período de tempo, o que melhora o aproveitamento pela planta e reduz as 
perdas para o ambiente. Esses fertilizantes são pouco solúveis em água, permitindo a 
liberação gradual do N, por um determinado período de tempo. Isto é conseguido através do 
recobrimento do fertilizante com polímeros inorgânicos, orgânicos ou sintéticos, sendo 
grande parte derivados de poliamidas ou enxofre elementar (FERREIRA, 2012). Com essa 
proteção, além de estabelecer um sincronismo entre a liberação de nutrientes no decorrer 
do tempo e as necessidades nutricionais das plantas, (OLIVEIRA; SCIVITTARO, 2002), 
espera-se que haja a possibilidade de aplicações mais concentradas do nutriente, como por 
exemplo, a aplicação de todo o N no plantio, sem que haja danos fisiológicos posteriores, 
reduzindo o número de operações e consequentemente os gastos com mão-de-obra e 
energia. Assim, o trabalho objetivou avaliar a influência de diferentes doses de fertilizante 
nitrogenado de liberação controlada sobre parâmetros biométricos e a produtividade do 
milho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Centro Universitário do Planalto de 
Araxá – UNIARAXÁ. O campo está localizado na Avenida Ananias Teixeira Aguiar, na 
cidade de Araxá – MG, em um latossolo vermelho distrófico de textura média. As 
coordenadas da área são lat.: 19°34'45,2" S e long.: 46°57'15,3" W. O clima da região, 
segundo classificação de Köppen, é Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão 
quente). Foi utilizado o delineamento experimental de Blocos Casualizados (DBC), 
composto por 6 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela foi constituída por 4 linhas de 
milho de 3,5 m cada, com espaçamento de 50 cm. Para as avaliações foram utilizadas as 
duas linhas centrais da parcela, descartando-se 50 cm de cada lado das linhas. Foi retirada 
uma amostra composta de solo da área para análise em laboratório e determinação da 
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correção necessária. O plantio foi realizado em 19 de dezembro de 2012, utilizando o 
híbrido simples Pioneer 30F53H, com população inicial de 75.000 plantas/ha. As sementes 
foram tratadas com inseticida CropStar®. As doses totais recomendadas de P2O5 e K2O 
foram, respectivamente, 120 e 160 Kg.ha-1. O fósforo foi aplicado na forma de MAP na 
semeadura e o potássio na forma de cloreto de potássio em cobertura no estádio fenológico 
V4 (quarta folha completamente expandida). As doses totais de nitrogênio variaram de 0 a 
200 kg.ha-1 em única aplicação na linha de plantio, constituindo os tratamentos: T1: Controle 
– 0 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T2: 50 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T3: 100 kg.ha-1 de N via 
Polyblen®; T4: 150 kg.ha-1 de N via Polyblen®; T5: 200 kg.ha-1 de N via Polyblen®. Foram 
realizadas as seguintes avaliações: altura das plantas no estádio V4 (quarta folha 
completamente expandida); comprimento da espiga; diâmetro da espiga; peso de 1000 
grãos e produtividade. Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o software 
Sisvar (FERREIRA, 2000). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A aplicação das doses de nitrogênio via Polyblen® influenciou significativamente os 

parâmetros avaliados (tabela 1). Os melhores resultados foram alcançados utilizando-se a 
dose máxima de nitrogênio (tabela 1), o qual diferenciou-se estatisticamente dos demais 
tratamentos em todos os parâmetros avaliados. No parâmetro altura de plantas, no estádio 
V4, foi registrado aumento nas medidas de acordo com o aumento das doses de N via 
Polyblen®, não havendo diferença significativa apenas entre os tratamentos com 50 e 100 

kg.ha-1 de N via Polyblen®. O bom desenvolvimento inicial das plantas, principalmente na 
maior dose, evidenciou a proteção que esse fertilizante proporciona contra a salinização e 
decorrente queima fisiológica das sementes, o que certamente ocorreria caso fossem 
utilizadas grandes concentrações de fertilizante nitrogenado convencional. No peso de mil 
grãos houve incremento significativo apenas nas dosagens de 150 e 200 kg.ha-1 de N via 
Polyblen®, não havendo diferença significativa entre os demais tratamentos. Na 
produtividade houve aumento de 80% em relação ao tratamento controle quando se utilizou 
200 kg.ha-1 de N via Polyblen®. Não houve diferença significativa entre 0 e 50 kg.ha-1 de N 
via Polyblen®, e entre 100 e 150 kg.ha-1 de N via Polyblen®. Queiroz et al. (2011) também 
observaram aumento nos valores de peso de mil grãos e de produtividade à medida que a 
dose de N via fertilizante de liberação controlada foi aumentada. Costa (2001) também 
observou resultados semelhantes, em que se verificou, para a maioria dos casos, efeito 
significativo da dose de nitrogênio. 
 
Tabela 1. Efeitos de diferentes doses de N via fertilizante nitrogenado de liberação lenta sobre a 
altura de planta, peso de mil grãos e produtividade de milho, em Araxá - MG*. 

Tratamentos AP
1 
(cm) PMG

2
 (g) Prod.

3
 (sc.ha

-1
) 

T1: Controle – 0 kg.ha
-1

 de N via Polyblen® 19,2 d 337 c 111 c 
T2: 50 kg.ha

-1
 de N via Polyblen® 21,0 c 347 c 118 c 

T3: 100 kg.ha
-1

 de N via Polyblen® 21,6 c 364 c 142 b 
T4: 150 kg.ha

-1
 de N via Polyblen® 22,6 b 383 b 157 b 

T5: 200 kg.ha
-1

 de N via Polyblen® 24,6 a 420 a 200 a 

C.V. (%) 2,1 7,7 18,2 

* Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si significativamente pelo teste de 
Scott Knott ao nível de 15%. 
1
 Altura de plantas em V4 (quarta folha completamente expandida). 

2 
Peso de mil grãos. 

3 
Produtividade. 

 
CONCLUSÃO 
O aumento da dose de nitrogênio via fertilizante de liberação controlada (Polyblen®) no 

plantio do milho em safra de verão em Araxá, MG, proporcionou aumento significativo na 
altura de plantas, no peso de mil grãos e na produtividade do milho. O uso do fertilizante de 
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liberação lenta, na dosagem de até 200 kg.ha-1 de N, não influenciou a taxa de germinação 
e nem o crescimento inicial de plantas de milho. 
 
REFERÊNCIAS 
CANTARELLA, H. In: NOVAIS, R. F. et al. Fertilidade do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo, 2007. 1017 p. 
COSTA, F. M. P. Severidade de Phaeosphaeria maydis e rendimento de grãos de milho 
(Zea Mays L.) em diferentes doses de nitrogênio. 2001. 119 f. Dissertação (Mestrado em 
Fitotecnia) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba. 
FERREIRA, D. F. Análises estatísticas por meio do Sisvar para Windows versão 4.0. In___ 
45ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade internacional de Biometria. UFSCar, 
São Carlos, SP, Julho de 2000. p.255-258. 
FERREIRA, D. A. Eficiência agronômica da ureia revestida com polímero na adubação 
do milho. 2012. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Solos e Nutrição de Plantas, 
Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 
2012. 
FORNASIERI FILHO, D. Nutrição e Adubação. In: ___. Manual da Cultura do Milho. 
Jaboticabal: Funep, 2007. cap. 7, p. 438-509. 
OLIVEIRA, R. P.; SCIVITTARO, W. B. Comparação de custos de sistemas de adubação 
para mudas de citros: fontes de liberação lenta x solúveis. Pelotas: Embrapa Clima 
Temperado, 2004. 4 p. (Comunicado Técnico, 74). 
QUEIROZ, A. M. et al., Avaliação de Diferentes Fontes e Doses de Nitrogênio na Adubação 
da Cultura do Milho (Zea mays L.). Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.10, n.3, p. 257-
266, 2011. 

  



18 
 

APLICAÇÃO DE ADUBOS ORGANOMINERAIS NA CULTURA DO FEIJÃO (Phaseolus 
vulgaris L.) 
 
SILVA, G. N.; SILVA, N. A.; FILHO, A. J. C.; FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. Curso de 
graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-
MG 
guilhermenogueirasilva@hotmail.com 
 
RESUMO 
A adubação convencional é indispensável para a cultura do feijão, atualmente, outros meios 
estão sendo usados a fim de substituir e/ou complementar essa adubação, é o caso de 
fertilizantes orgânicos ou até mesmo organominerais. Com o intuito preservar o solo e 
diminuir os custos. O objetivo do trabalho é avaliar aplicação de adubos oganominerais na 
cultura do feijão (Phaseolus vulgaris l.). O experimento foi conduzido no período de março a 
setembro de 2013, no Campo Experimental do Uniaraxá, em Araxá, MG. Os tratamentos 
foram: T1: testemunha; T2: 4L/ha em V2, 4L/ha em V3, 4L/ha em V4 e 4L/ha em R6; T3: 
8L/ha em V3 e 8 L/ha em R6; T4: 16 L/ha em V3; T5: 16 L/ha em R6. Foi avaliado: 
produtividade peso de 100 grãos, número e vagens e tamanho de vagens. Houve diferença 
significativa apenas no parâmetro tamanho de vagens. 
 
INTRODUÇÃO 
O feijão (Phaseolus vulgaris ), possui um ciclo  de 60 a 120 dias, a cultura requer de 300 a 
500 mm de água, dependendo do clima. O feijão pode ser cultivado em solos com regular 
teor de matéria orgânica e razoável fertilidade. Em solos de baixa fertilidade, necessita de 
aplicações de fertilizantes mineral e/ou orgânico. Contudo, o excesso de matéria orgânica 
pode ocasionar um desenvolvimento vegetativo acentuado em detrimento da produção de 
vagens (Oliveira, 1982). A adubação organomineral é uma mistura de compostos orgânicos 
com a complementação de fontes minerais. Pela alta quantidade de matéria orgânica e 
mineral, as perdas dos nutrientes como nitrogênio, potássio, fósforo ou ureia são 
praticamente reduzidas à zero. Os organominerais proporcionam sustentabilidade na 
produção agrícola por proporcionar a redução em até 10% do uso de fertilizantes químicos, 
por potencializar a ação microbiana e disponibilizar mais nutrientes no solo. O rendimento 
do fertilizante é, ainda, 15% superior se comparado aos fertilizantes normalmente utilizados 
pelos produtores", diz o pesquisador da Embrapa Solos e líder da Rede FertBrasil Vinicius 
Benites. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do adubo organomineral 
(FertiSoil), no crescimento e desenvolvimento da cultura do feijão.  
 
MATERIAL E MÈTODOS 
O experimento foi conduzido de março à setembro de 2013, no Campo Experimental do 
Centro Universitário do Planalto de Araxá, situado a 19°34'45,2"S, e 46°57'15,3"W, com 
altitude de 932 m, em um latossolo vermelho distrófico de textura média. O clima da região, 
segundo classificação de Köppen, é Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão 
quente). Foi utilizado o delineamento experimental de Blocos Casualizados (DBC), 
composto por cinco tratamentos e quatro repetições. Cada parcela foi composta por 4 linhas 
de feijão de  2m de largura por 2m de comprimento cada. O plantio do feijão foi realizado no 
dia 10 de abril de 2013, utilizando-se o feijão carioca, com população de 240.000 plantas há-
¹. As sementes foram tratadas com Cropstar® (400ml ha-1). As doses aplicadas foram as 
seguintes: no tratamento 1 (T1; testemunha) não teve a aplicação do produto; no tratamento 
2 (T2), foram aplicados 4L/ha no estágio V2, 4 L/ha no estágio V3. 4L/ha no estágio V4 e 4 
L/ha no estágio R6; no tratamento 3 (T3), foram aplicados 8 L/ha no estágio V3 e 8 L/ha no 
estágio R6; no tratamento 4 (T4) foi aplicado 16 L/ha no estágio V3; no tratamento 5 (T5) foi 
aplicado 16 L/há no estágio R6. A aplicação foi feita de forma manual, com a utilização de 
bombas costais. O controle de plantas invasoras foi feitos no dia 27 de maio de 2013, com 
capinas manuais. O feijão foi irrigado de acordo com a necessidade apresentada, as 
irrigações foram feitas com regradores, de forma manual. Foi realizado o controle da praga 
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Diabrotica speciosa, de forma manual através do produto Actara. Ao final do experimento 
foram avaliados, a produtividade, o peso de 100 grãos, o número de vagens e o tamanho de 
vagens. Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o software SASM-Agri 
(CANTERI et al. 2001; ALTHAUS et al. 2001; BELAN e CANTERI, 2004). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como pode ser observado (tabela 1), estatisticamente não há diferença significativa entre o 
número de vagens dos tratamentos, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Também para os valores de produtividade (tabela 1), não ocorre diferença estatística entre 
os tratamentos. Observa-se também que para a “variável peso de 100 grãos” (tabela 1), não 
apresentou diferença estatística entre os tratamentos. Já para a variável “tamanho de 
vagens” (tabela 1), os tratamentos T2; T3; T4; apresentaram melhores resultados que os 
tratamentos T1; T5. O presente trabalho, não foi submetido a comparações, devido a 
ausência de trabalhos semelhantes. 
 
CONCLUSÃO 
Para o cultivo de feijão na região de Araxá, MG, a adubação com o fertilizante 
organomineral (Ferti Soil), nas condições propostas no trabalho não apresenta interferência 
significativa nos seguintes quesitos: produtividade; peso de 100 grãos; número de vagens.  
 
TABELA 1: APLICAÇÃO DE ADUBOS OGANOMINERAIS NA CULTURA DO FEIJÃO 
(Phaseolus vulgaris L.)  

TRATAMENTOS 
PRODUTIVIDADE 

(kg/ha) 

PESO DE 
100 GRÃOS 

(g) 

Nº DE 
VAGENS 

TAMANHO 
DE VAGENS 

(cm) 

T1: testemunha 2959,140 a 24,868 a 11,325 a 9,045 b 

T2: 4L/ha em V2, 4 L/ha em V3, 
4L/ha em V4 e 4 L/ha em R6 

3019,920 a 25,345 a 11,525 a 9,630 a 

T3: 8 L/ha em V3 e 8 L/ha em 
R6; 

2993,340 a 25,055 a 11,325 a 9,688 a 

T4: 16 L/ha em V3; 3051,480 a 24,258 a 12,575 a 9,693 a 

T5: 16 L/há em R6; 2695,980 a 26,513 a 10,075 a 8,975 b 

* Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância.  
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AVALIAÇÃO DE MUDAS DE Coffea arábica PRODUZIDAS EM DIFERENTES 
RECIPIENTES 
 
OLIVEIRA, J. A.; SILVA, J. C. Curso de graduação em Agronomia - Centro Universitário do 
Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
jaciaraparecida@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
O café é um dos principais produtos agrícolas produzidos no mundo, sendo o mais 
comercializado após o petróleo, cultivado em vários climas e regiões, com diferentes 
métodos de plantio e cultivo. Por ser uma cultura perene requer cuidados na produção das 
mudas, quando apresenta folhas verdes e brilhantes, caule espesso e sistema radicular 
abundante de raízes absorventes. Devido a tantos problemas com a produção de mudas de 
alta qualidade foram surgindo novos sistemas de produção, para amenizar alguns custos. O 
processo que vamos abordar é a produção em tubetes o que vem sendo implantado em 
virtude de vantagens técnicas como formação de sistema radicular sem enovelamento, 
crescimento inicial das mudas após o plantio mais rápido, facilidades operacionais, menor 
quantidade de substrato, fatores que influenciam no desenvolvimento durante a fase de 
viveiro. O presente projeto está avaliando o desenvolvimento morfofisiológico de mudas de 
café produzidas em diferentes recipientes. O experimento está sendo conduzido na estufa 
do Campo Experimental do UNIARAXÁ ele será instalado segundo o delineamento 
experimental de blocos casualizados, formado por três tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos serão dispostos sendo T1 tubetes; T2 sacola plástica de polietileno; T3 tubetes 
transplantado para sacola plástica de polietileno. A produção de mudas em tubetes vem 
inovando o meio de produção, trazendo benefícios para a área radicular da planta 
proporcionando uma muda com vantagens principalmente no processo inicial. Nos tubetes 
serão utilizados a vermiculita como substrato e nos saquinhos de polietileno será utilizado 
esterco bovino, terra de subsolo e adubo químico. Espera-se definir qual melhor tratamento 
proporcionará o melhor pegamento e melhor desenvolvimento das mudas café. 

  



22 
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RESUMO 
Em época que ocorre redução na oferta de alimentos com qualidade para os animais, uma 
opção é a formação de pastagens de inverno, utilizando a cultura da aveia. A distribuição ao 
longo do inverno, é expressa pelo numero de cortes ou pelo número de vezes que pode ser 
pastejada, essa é a característica mais desejada em uma aveia forrageira, por oferecer aos 
animais alimento de qualidade numa época típica de escassez. No Brasil, são cultivadas as 
aveias branca (Avena sativa L.), preta (A. strigosa Schieb) e amarela (A. byzantina K. Koch). 
As duas primeiras têm finalidade forrageira. As aveias são plantas anuais que concentram 
seu desenvolvimento nos meses mais frios do ano. As brancas distinguem-se das pretas por 
apresentarem colmos mais grossos e folhas mais largas. Os grãos da primeira são em geral 
maiores e de coloração branca ou amarelada, enquanto os da segunda, além de serem 
menores, apresentam cores que variam do branco ao preto. A relação folha/colmo é uma 
maneira de verificar a qualidade da forrageira. Quanto maior for a relação, maiores serão os 
teores de proteína bruta e energia e menor o de fibra. Ao se aproximar da fase reprodutiva, 
as gramíneas forrageiras tendem a diminuir a relação folha/colmo. Este trabalho está 
avaliando a relação folha/colmo de aveias forrageiras, plantas pouco conhecidas na região, 
com o objetivo de definir o melhor momento para que sejam fornecidas aos animais. O 
experimento está sendo conduzido no Campo Experimental do UNIARAXÁ. O delineamento 
utilizado é de blocos casualizados, com dois tratamentos e quatro repetições. As cultivares 
testadas são aveia preta cv. EMBRAPA140 e aveia branca cv. IPR89. Foram realizados três 
cortes a 7 cm de altura do solo com o auxilio de quadrado de 0,25 m2 na fase do 
emborrachamento, pendoamento e maturação dos grãos.  Espera-se que os melhores 
resultados sejam obtidos na fase de emborrachamento. Os dados serão submetidos à 
análise estatística. 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS ETOFENPROX 100 G/L (TREBON®), 
NOVALURON 100 G/L (RIMON®) E ENDOSSULFAN 350 G/L (ENDOSSULFAN®) PARA 
O CONTROLE DA BROCA DO CAFÉ (Hipothenemus hampei).  
 
*ÁVILA, J. G.; LEITE, P. J. S.; MARTINS, D. B; TAVARES, T. O.; **SANTINATO, R. - *Curso 
de Agronomia, Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, ARAXÁ-MG. ** 
Engenheiro agrônomo MAPA/Procafé- Campinas- SP. 
jessicaagronomia16@hotmail.com 
 
RESUMO 
Um dos fatores mais limitantes da produção do cafeeiro são as pragas. A broca do cafeeiro 
(Hipothenemus hampei) é inseto coleóptero que ataca o fruto em diversos estádios de 
desenvolvimento. Existem diversos produtos para o controle químico da praga do cafeeiro. 
O Endossulfan era o mais utilizado para o controle da broca, onde foi proibido pela Anvisa 
por ser considerado extremamente tóxico, sendo então retirado do mercado em 2012. O 
objetivo do trabalho, avaliar eficiência dos produtos Etofenprox 100 g/l (Trebon ®), 
Novaluron 100 g/l (Rimon ®) e Endossulfan 350 g/l (Endossulfan ®) no controle da broca do 
café (Hipothenemus hampei). O experimento foi conduzido na Fazenda Silvio Saraiva em 
conjunto com Capal, no município de Araxá, Minas Gerais. O trabalho foi realizado com 
Catuaí vermelho IAC 144, com idade de aproximadamente 28 anos, plantado no 
espaçamento de 4x1m. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso formados por 6 
tratamentos e 4 repetições, com duas plantas centrais uteis.  Foram realizadas duas 
pulverizações com 45 dias de intervalo entre as duas utilizando a bomba costal motorizada 
para aplicação de Etofenprox 100 g/l (Trebon ®), Novaluron 100 g/l (Rimon ®) e 
Endossulfan 350 g/l (Endossulfan ®). Avaliação dos frutos foi aos 45 dias após a segunda 
aplicação. Em cada parcela foi coletados 100 frutos aleatoriamente, e foi analisada frutos 
brocados e o numero de larvas. Os frutos brocados serão cortados ao meio para analise da 
presença do inseto e numero de larvas. O método estatístico que será utilizado, Tukey com 
5% de probabilidade e o programa estatístico Sasm Agri. 
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DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO TRIGO (Triticum aestivum L.) SOBRE 
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTES E DIFERENTES DOSES DE 
LITHOTAMINUM. 
 
MINGOTE, L. C.; ZINELI, V. P.; JUNEK, J. O. M. O. Curso de graduação em Agronomia - 
Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
lerrane.carvalho@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
Um dos principais cereais utilizados na alimentação humana é o trigo participando com 
aproximadamente 32% da produção mundial de grãos (COMISSÃO SUL-BRASILEIRA DE 
PESQUISA DE TRIGO, 2003). É uma gramínea de ciclo anual, cultivada durante o inverno, 
sendo um alimento básico, consumido em diferentes formas como pães, massas 
alimentícias e bolos. É uma planta altamente influenciada pela temperatura, reduzindo ou 
aumentando o período vegetativo ou o período reprodutivo da mesma (Scheeren et al., 
2000). O Brasil é um grande importador deste grão, pois sua produção tem oscilado ao 
redor de 6,0 milhões de toneladas para um consumo potencial de aproximadamente 10 
milhões (MASCHIO, 2004). Os granulados bioclásticos marinhos são aqueles de 
composição carbonática, constituídos por algas calcárias (Lithothamnium) ou por fragmentos 
de conchas (Teixeira, V. L., et al). O Lithothamnium apresenta em sua composição química 
Ca 32%, Mg 2%, S 0,2%, Cl 0,2% e Fe 0,1% (KEMPF 1974), o mesmo se tornou uma opção 
viável em regiões próximas ao litoral, como uma fonte de nutrição e correção do solo. Esta 
pesquisa foi conduzida no campo experimental do Uniaraxá, no município de Araxá-MG, em 
uma área de 160 m² delimitando os quatro blocos com quatro tratamentos cada. Os 
tratamentos serão compostos de uma mistura de porcentagens do produto a base de 
lithotaminum mais o adubo químico convencional seguindo as recomendações exigidas pela 
cultura após a realização de análise do solo. Na colheita serão avaliados os parâmetros: 
altura e produção final , os dados serão submetidos ao teste estatístico de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
APOIO FINANCEIRO: FAPEMIG 2013/2014 
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INCIDÊNCIA DE CERCORPORIOSE EM FOLHAS DE MILHO TRATADAS COM 
ATIVADORES DE RESISTÊNCIA ÀS DOENÇAS 
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A. A. M.; FERREIRA, R. T.; LARA, T. S.; OLIVEIRA, I. J. V.;SILVA A. A. S. Curso de 
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maria.joseamaral@hotmail.com 
 
RESUMO 
A cultura do milho está entre aquelas com os maiores avanços nos conhecimentos 
agronômicos, e possui elevado potencial produtivo, porém apresenta sensibilidade a fatores 
que a afetam de forma bastante negativa como os fatores bióticos ou abióticos, que alteram 
a fisiologia e morfologia da planta e reduzem o rendimento e a qualidade. Abióticas são 
consideradas as doenças não infecciosas. Bióticas, são as chamadas doenças infecciosas, 
causadas por fungos, bactérias, vírus, micoplasmas e nematóides, como a Cercoposporiose 
que é causada pelo fungo Cercospora zeae-maydis. Produtos que possuem propriedades 
de ativar o mecanismo de resistência às doenças em plantas foram utilizados nesse trabalho 
para verificar sua ação na incidência da Cercosporiose em folhas do terço superior das 
plantas de milho, em um delineamento de blocos casualizados com 5 tratamentos sendo, o 
controle, extrato de Ascophillum nodosum, Fosfito de potássio, Cobre quelatizado com 
EDTA e uma mistura de Fosfito de potássio + Cobre EDTA + Niquel. Não houve diferença 
significativa entre os tratamentos. 
 
INTRODUÇÃO 
O milho é uma planta C4 e possui, segundo Fancelli (2003), grande eficiência para 
transformação de energia luminosa em biomassa. Uma semente, cujo peso é em média, 
260mg, resulta após 140 dias, em cerca de 0,8 a 1,2 kg de biomassa por planta e 180 a 250 
g de grãos por planta, ou seja, multiplicando 1000 vezes o peso da semente de origem. A 
alta eficiência da planta no aproveitamento da luz solar pode ser comprometida em caso de 
lesões nas folhas causadas pelas várias doenças que atacam a cultura, como a 
Cercosporiose (Cercospora zea-maydis e C. sorghi f. sp. maydis). Inúmeros estudos tem 
sido feitos no sentido de evitar o ataque de patógenos. Novas formas de controle 
fitossanitário incluem produtos como os fosfitos, o cobre, extrato da alga Ascophillum 
nodosum, e níquel, que são utilizados para induzir a resistência às doenças. O fosfito pode 
ter duas formas de ação, direta sobre o patógeno, resultado do seu efeito tóxico por altas 
concentrações na planta, ou indireta quando estimula a planta a produzir as fitoalexinas 
(SANTOS, 2008). O cobre possui ação cicatrizante e fungicida. O extrato da alga 
Ascophyllum nodosum, é utilizado como bioestimulante em diversas culturas, podendo levar 
ao   aumento do crescimento e mudanças na composição dos tecidos das plantas.  
(ABREU, 2008).  O níquel também estimula a produção das fitoalexinas, aumentado assim a 
resistência a doenças (MALAVOLTA, 2008). Neste trabalho avaliamos o efeito desses 
ativadores de resistência às doenças sobre o surgimento de lesões de cercosporiose nas 
folhas do milho. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Centro Universitário do Planalto de 
Araxá, localizado no município de Araxá MG, situado a 19°34'45,2"S, e 46°57'15,3" W, com 
altitude de 932 m, em um Latossolo vermelho distrófico de textura média. O delineamento 
utilizado foi de blocos casualizados contendo 5 tratamentos e 4 repetições, com a área de 
cada parcela medindo 6 m2,   formada por  4 linhas de 3 metros de comprimento, a distância 
para os corredores entre blocos foi de 0,6 m de largura, somando uma área total de 147 m2. 

O espaçamento utilizado entre linhas foi de 0,5 m, com 3 plantas por metro visando atingir a 
população de 60.000 plantas por hectare. O híbrido utilizado foi o RB 9108 PRO® da Riber 
KWS as sementes foram tratadas com Cropstar® na dose de 400 ml ha-1. O plantio foi dia 
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31/01/13. De acordo com o resultado da análise de solo, foi necessária a aplicação de 1,5 
T.ha-1 de calcário. A adubação utilizada foi o equivalente a 200 kg de Nitrogênio, 120 Kg de 
P2O5 e 160 Kg de K2O.ha-1. Parte do N, na forma de ureia, e o P2O5, em forma de MAP, 
foram aplicados no plantio e o restante do N e o K2O, em forma de cloreto de potássio foram 
aplicados em cobertura no estádio V5. Os produtos (tabela 1) foram aplicados na fase de 
pendoamento do milho, via foliar utilizando uma bomba costal manual.  A incidência, que é 
um método direto de quantificar doenças em plantas, de acordo com Moraes (2007), foi 
avaliada através da porcentagem do número de folhas que apresentavam alguma lesão de 
Cercosporiose. A avaliação, aos 10 dias após a aplicação dos produtos, foi realizada da 
seguinte forma; foram escolhidas dez plantas da área central da parcela e avaliadas 5 folhas 
dos terços médio e superior de cada  planta. As médias transformadas de cada tratamento 
foram comparadas entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 
Tabela 1:Tratamentos e delineamento experimental (DBC)  

 
Blocos casualizados 

Tratamentos    Bloco 1 
                           

Bloco 2 Bloco 3  Bloco 4 

T1 Testemunha   T2 T1 T3 T5 

T2 Ascophillum nodosum 500 ml. ha        T4 T5 T4 T2 

T3 Fosfito de potássio  1,5 L . ha-1   T1 T4 T2 T1 

T4 Cobre EDTA 300 ml . ha-1   T3 T2 T5 T3 

T5 FP + C + N1   T5 T3 T1 T4 
OBS: Triunfo na dose de 25 mL em 100 L de água em mistura de tanque para todos os tratamentos 
1 
Fosfito de potássio + Cobre EDTA + Níquel 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 2: Incidência de Cercosporiose em folhas de milho aos 10 DAP 
  

 
Tratamentos                                    Incidência1 

                                                            % 

 
FP+C+N2                                          2,61a3                            
Controle                                            2,87a  
Fosfito de potássio                           2,90a 
Cobre EDTA                                     3,38a  
Ascophillum nodosum                      3,44a 
 
1 
Dados transformados utilizando-se a expressão (x+1)

1/2 

2 
Fosfito de potássio + Cobre EDTA + Níquel 

3 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente entre si pelo 

teste Tukey  (p<0,05) 

 
Não houve diferença significativa entre os tratamentos como mostrado na tabela 2. Diversos 
fatores podem ser analisados no sentido de elucidar as possíveis causas dos resultados, 
alguns produtos como os fosfitos, cobre e o níquel quando em contato com a superfície 
foliar causam fitotoxidez (PERUCH & BRUNA 2008; BERTON, 2006). Inicialmente as lesões 
de causa abiótica podem ser facilmente confundidas com lesões de cercosporiose. Outra 
possibilidade a ser analisada é a época em que os produtos foram aplicados, os ativadores 
de resistência à doenças possuem caráter preventivo, agem em estruturas pré-formadas 
através de reações induzidas, essas reações estimulam a produção de moléculas de 
sinalização especificamente para defesas contra a presença do patógeno (JAYARAMAN, 
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2011). Silva (2011) encontrou resultados significativos para os tratamentos com diferentes 
doses de fosfito aplicado nos estádios fenológicos V6 e V10.  
 
CONCLUSÃO 
Não houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo recomendados novos 
trabalhos com aplicação dos produtos em estágios anteriores e também a realização de 
avaliações posteriores aos 10 dias.  
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RESPOSTA DE PLANTAS DE SOJA (Glycine max) SUBMETIDAS A DIFERENTES 
FORMAS DE QUEBRA DA DOMINÂNCIA APICAL 
 
SILVA, N. A.; SILVA, G. N. ; FILHO, A. J. C.; FIRMINO, G. O.; SILVA, J. C. Curso de 
graduação em Agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-
MG 
nayarasilva@uniaraxa.edu.br 
 
RESUMO 
 
A quebra da dominância apical é uma técnica que vem sendo utilizada na cultura da soja 
visando reduzir os efeitos negativos da dominância. Uma das formas de se realizar essa 
técnica é com a aplicação do Lactofen (herbicida para controlar dicotiledôneas) que inibe o 
crescimento da planta ocasionando maior engalhamento. Esse estudo tem por objetivo 
Avaliar o desempenho da soja submetida à quebra da dominância apical através da 
aplicação de Lactofen herbicida do grupo dos difenil éteres nos estágios vegetativos entre 
V3 e V4, e pelo corte do ápice das plantas. Serão analisados os parâmetros: altura de 
planta; ramificação lateral; desenvolvimento de internódios principal; peso de 100 grãos; 
resistência ao acamamento e produção final. Serão utilizadas sementes da cultivar 
BRSMG811,  sendo 5 tratamentos com 4 repetições. São eles: T1 Controle – sem realizar 
quebra de dominância apical; T2 quebra de dominância apical com aplicação de Lactofen; 
T3 quebra de dominância apical com aplicação de Lactofen + aplicação de estimulante; T4 
quebra de dominância apical com o corte da gema apical; T5 quebra de dominância apical 
com o corte da gema apical + aplicação de estimulante. Espera-se que com a quebra a 
dominância apical da soja estimule-se o desenvolvimento lateral e aumento no número de 
internódios, o que possibilitará maior produção de vagens e consequentemente maior 
produtividade.  
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE AVEIA BRANCA (Avena sativa) E DE AVEIA PRETA 
(Avena strigosa) EM CULTIVO IRRIGADO NA REGIÃO DE ARAXÁ-MG. 
 
BRANDO, P. T. V. M.; MORAIS, A. M.; PAIVA, M. J. A.; RIBEIRO, J. V. C.; FERREIRA, D. 
F.; INÁCIO, P. K.; SILVA, A. A. S. Curso de graduação em Agronomia - Centro Universitário 
do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
paulodetarsoveloso@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
A aveia é uma gramínea de clima temperado, que pode ser cultivada em diferentes 
condições climáticas. São cultivadas para produção de grãos, produção de forragem e 
planta de cobertura. Neste trabalho foi avaliado número de cortes proporcionado por cada 
cultivar de aveia. O experimento foi implantado em Abril de 2013 na Estação Experimental 
do UNIARAXÁ. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com doze 
tratamentos e quatro repetições, sendo eles ( Aveia preta IAP 61; Aveia preta EMBRAPA 
140; Aveia preta BRS 139; Aveia branca IPR 126; Aveia branca URS GUAPA; Aveia branca 
IPR SUPREMA; Aveia branca IPR ESMERALDA; Aveia branca TAURA; Aveia branca 
TORENA; Aveia branca GUARÁ; Aveia branca CORONA; Aveia branca FAPA 43), em três 
dos quatro blocos foram realizados cortes, o quarto bloco as plantas tiveram crescimento 
livre. Cada parcela teve 4m² (2 x 2 m). O adubo utilizado foi 08-28-16, equivalente a 8% de 
N, 28% de P2O5 e 16% de K2O na quantidade de 300 kg/ha-1 e 195 kg/ha-1 de sulfato de 
amônio na fase de perfilhamento e após cada corte, na primeira cobertura utilizou-se 35 
kg/ha-1 de cloreto de potássio. As avaliações foram feitas utilizando um quadrado com 
dimensões de 0,50 x 0,50 m que foi alocado em três pontos de cada parcela, para cada 
variável analisada. Para avaliação de número de cortes, as plantas foram cortadas quando 
atingiam 30 cm de altura e deixado resíduo de 7 cm, após o termino do experimento contou-
se o número de cortes realizados. Maior número de cortes significa que o uso da forrageira 
se dará por maior tempo, proporcionando mais colheitas ou pastejos na época do ano em 
que há restrição na oferta de forragem. Maior número de cortes pode indicar maior produção 
de forragem. As cultivares que obtiveram maior número de cortes foram, Aveia branca IPR 
ESMERALDA e IPR SUPREMA, que proporcionaram cinco cortes, Aveia preta IAP 61 e 
BRS 139 que proporcionaram quatro cortes, e a cultivar de Aveia branca IPR 126 
apresentou seis cortes. As cultivares de ciclo tardio proporcionaram maior número de cortes. 
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O CALCÁRIO LÍQUIDO COMO CORRETIVO DA ACIDEZ E FORNECEDOR DE CÁLCIO E 
MAGNÉSIO PARA O SOLO. 
  
BORGES, R. E.; SILVA, A. A. S.; PIMENTA, G. C.; Curso de Agronomia – Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá, MG.   
rodrigoborges1990@gmail.com 
 
O calcário é o produto mais utilizado na correção da acidez do solo, possui baixa mobilidade 
no perfil do solo e não tem efeito rápido na redução da acidez. Um produto lançado em 
2012, o calcário líquido de acordo com fabricantes, é um composto fluido, fonte de cálcio e 
magnésio, neutraliza o alumínio tóxico, eleva pH, aumenta CTC e pode ser aplicado via 
barra ou pivô em qualquer época do ano. Este trabalho está avaliando a eficiência do 
calcário liquido em comparação ao calcário convencional. O experimento está sendo 
conduzido na Fazenda Fazendinha, no município de Perdizes–MG. O delineamento 
experimental é o inteiramente casualizado, com três repetições. Os tratamentos foram 
realizados sobre solo nu, em superfície, sem incorporação. Foi feita amostra de solo para 
analise química. O cálculo da calagem foi realizado para elevar a saturação de bases para 
80 %, usando–se a média de CTC potencial e saturação por bases das profundidades de 0 
a 10 e 10 a 20 cm. O tratamento I recebeu calcário dolomítico sólido equivalente a 2,17 
toneladas por hectare. Aplicação foi manual à lanço, e apesar de não ser incorporado a 
dose indicada será para camada 0-20 cm afim de melhor verificar a movimentação do 
calcário. O tratamento II recebeu a aplicação do calcário liquido através de bomba manual 
de 1 litro.  A dosagem recomendada pelo fabricante é de 5 litros de produto para cada 
tonelada de calcário convencional, ou seja, foi aplicado o equivalente a 10 litros de calcário 
líquido por hectare. Após 45 dias de instalação do experimento, foram retiradas 2 amostras 
de solo por parcela, uma de 0 – 10 e  outra 10 – 20 cm de profundidade. Aos 90 dias, nova 
amostra de solo foi feita para avaliação dos dados. Serão avaliados os teores de pH, 
alumínio tóxico, cálcio e magnésio para as duas profundidades testadas. Espera-se que os 
melhores resultados sejam obtidos nos tratamentos em que foi aplicado o calcário liquido. 
Os resultados serão submetidos à análise estatística. 
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AVALIAÇÃO DE PLANTAS DE SOJA COMO ADUBO VERDE ANTECEDENDO A 
CULTURA DO MILHO 
 
SILVA, R. E.; SILVA, A. A. S.; Curso de graduação em Agronomia – Centro Universitário do 
Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG. 
ronaldo.euripedes@terra.com.br 
 
RESUMO 
A sucessão de culturas com adubos verdes pode melhorar as condições físicas, químicas e 
biológicas do solo, com conseqüente aumento na produtividade, tanto em sistema de plantio 
direto ou como em plantio convencional. A cultura da soja possui potencial para exercer 
múltiplas funções em sistemas de produção. Os tratamentos testados foram soja inoculada, 
soja sem inoculante, Crotalária juncea e testemunha, em que não havia cobertura vegetal. 
Foram avaliadas a massa de adubos verdes e altura de planta de milho. Plantas de soja 
mostraram potencial de uso como adubo verde antecedendo a cultura do milho. 
Palavra chave: Adubação verde, Crotalária juncea, soja, milho. 
 
INTRODUÇÃO 
O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais importantes cultivados no mundo todo. É um 
cereal de altas qualidades nutritivas sendo utilizado há muitos séculos. O milho está entre as 
graníferas de alta importância na produção agrícola do Brasil (SANTOS, 2002). Para a 
prática da adubação verde, as leguminosas têm ganhado preferência entre os agricultores e 
uma das principais razões é a fixação de N2 atmosférico realizada por bactérias, 
especialmente do gênero Rhizobium, que se associam com as raízes destas plantas, 
fornecendo-lhe o nitrogênio e recebendo o carboidratos em troca. A crotalária juncea 
apresenta capacidade elevada para fixar N, principalmente em condições de não ocorrência 
de estresse hídrico. Segundo Calegari (1995) ela pode fixar de 150 a 165 Kg.ha-1. A soja 
apresenta potencial para cultivo consorciado com o milho, objetivando a melhoria do 
rendimento e do valor nutritivo da forragem conforme Obeid et al., (1985), Oliveira et al., 
(1988) e em sistemas de produção envolvendo rotações de culturas, com expressivos 
resultados (SANTOS ET AL., 1998; FONTANELI ET AL., 2000). Este trabalho busca 
verificar o efeito da soja com e sem inoculante bacteriano e da Crotalária juncea como 
adubação verde na produtividade da cultura do milho. 
 
METODOLOGIA 
O experimento está sendo conduzido no Campo Experimental do UNIARAXÁ. O 
delineamento utilizado é o de blocos casualizados, contendo 3 blocos ( repetições ) com 4 
tratamentos sendo, de (9m2) cada. As parcelas foram constituídas por dois adubos verdes: 
crotalária (Crotalaria juncea L.), Soja (Glycine max) sem inoculação, soja com inoculação e 
uma testemunha (área limpa, sem adubo verde). As sementes de soja foram plantadas em 
seis fileiras de 3 m de comprimento, espaçadas em 0,5 m entre as linhas e com 20 
sementes por metro linear totalizando 360 plantas por tratamento ou 200 mil plantas por 
hectare. As parcelas da crotalaria foram constituídas de forma semelhante a da soja, porém 
com uma densidade de semeadura de 25 sementes por metro linear totalizando 450 plantas 
por tratamento ou 250 mil plantas por hectare. O plantio dos adubos verdes foi realizado no 
dia 08 de Fevereiro de 2013. Sessenta e cinco dias após a semeadura, período em que as 
plantas floresceram, foi realizada uma amostragem de 02 linhas centrais de cada tratamento 
dos adubos verdes para analisar o peso da massa verde, com o auxilio de uma balança de 
precisão no laboratório do Uniaraxá. As amostras foram coletadas de forma representativa, 
cortadas rente ao solo, colocadas em um saco plástico, vedadas e levadas imediatamente 
ao laboratório para evitar possíveis perda de água. Após a pesagem as plantas foram 
devolvidas em seus respectivos tratamentos. Depois de analisado o peso da massa verde 
de cada tratamento dos adubos verdes, o restante das linhas foi cortada seguindo o mesmo 
procedimento de corte das amostras, formando a cobertura vegetal no solo. Em seguida, 
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plantamos as sementes de milho utilizando uma baixa quantidade de fertilizante mineral, 
cerca de 150,00 kg.ha-1 de 08-28-16. O milho utilizado foi o hibrido RB 9108YG da RIBER-
KWS. Plantado com espaçamento entre linhas de 60 centímetros gerando assim 5 linhas 
por tratamento e o espaçamento entre plantas utilizado, de 10 centímetros, sendo assim, 10  
sementes por metro linear. Porém, após 30 dias do plantio foi realizado um desbaste 
deixando o stand com um espaçamento entre plantas de 17 cm. Dessa forma, obtivemos 
uma densidade final de 90 plantas por tratamento ou 100 mil plantas por hectare. O plantio 
do milho foi realizado no dia 16 de abril de 2013. Para analise de solo, foram retiradas doze 
amostras simples, cada uma representando uma parte demarcada da área experimental. 
Todas foram misturadas formando uma amostra composta homogenia representado a área 
de 135 m2. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados estatísticos obtidos não foram significativos conforme as tabelas: 
 
Tabela-1– Peso das massas verdes a 65 dias após o plantio. 

Tratamento Peso ( Kg ) 

Crotalaria juncea 2,81 a 

Soja inoculada 2,71 a 

Soja sem inoculação 2,37 a 
* Medias seguida de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente 
 entre si pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade. 

 
A soja tanto inoculada como sem inoculação apresentou produção de massa semelhante à 
Crotalária juncea que é considerado um adubo verde padrão por ser largamente utilizado. 
Isso mostra o potencial do uso de plantas de soja como adubo verde. 
 
Tabela-2– Avaliação da altura das plantas de milho a 35 dias após o plantio. 

Tratamento Altura ( cm ) 

Soja inoculada 33,92 a 

Soja sem inoculação 30,92 a 

Crotalária juncea 27,09 a 

Testemunha 25,59 a 

* Medias seguida de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente. 

 Entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 

 
Não houve diferença significativa para altura das plantas de milho apesar do tratamento da 
soja inoculada ter apresentado maior valor numérico. Novamente mostrando o potencial 
desta planta como adubo verde. 
 
CONCLUSÃO 
Plantas de soja mostraram potencial para uso como adubo verde para a cultura do milho em 
sucessão, em função da massa produzida e da sua influência na altura das plantas de 
milho. No entanto, será preciso verificar a produtividade do milho plantado sobre os 
diferentes tratamentos, para avaliar o real potencial de plantas de soja como adubo verde. 
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EFEITO DO USO DE ADUBO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA SOBRE A PRODUÇÃO 
DE MASSA DE FORRAGEM DE AVEIA EM PLANTIO IRRIGADO 
 
BORGES, R. B. C.; SILVA, A. A. S. Curso de graduação em Agronomia - Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
roni_borges@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
A alimentação de bovinos tem seus pilares baseado em pastagens nativas ou formadas. 
Estima-se que os pastos ocupem cerca de 76% da área utilizada para a agricultura, e 
apenas 17% desta fração são pastagens formadas. A principal barreira para formação ou 
recuperação de pastagens esta diretamente ligada à adubação, devido aos custos dos 
adubos e operações demandadas na recuperação da fertilidade destes solos. No entanto, 
com o uso de fertilizantes de liberação lenta e controlada este processo pode se tornar 
economicamente viável. Este trabalho tem como objetivo a avaliação do índice de massa 
seca e massa verde forrageira da Aveia (Avena L). A adubação antecipada reduzirá a mão 
de obra e os custos operacionais com a formação e manutenção da pastagem. O 
experimento esta sendo conduzido no Campo Experimental do Centro Universitário do 
Planalto de Araxá localizado no município de Araxa-Mg que se encontra a 19° 35’ 36’’ de 
latitude e 46° 56’ 26’’ de longitude, com altura média de 997 metros, em um latossolo 
vermelho distrófico de textura média. O delineamento experimental será o de Blocos 
Casualizados, o qual terá 7 tratamentos e três repetições. As sementes foram plantadas na 
profundidade de 4 centímetros e adicionadas ao sulco após a aplicação dos diferentes 
tratamentos, os quais variarem em; doses de 126 kg/há e 180 kg/há de N, diferentes 
adubos; ureia e Producote®, diferentes momento de aplicação; plantio, plantio e 
perfilhamento, plantio perfilhamento e primeiro corte. O plantio foi realizado em julho de 
2013. A aveia preta utilizada foi a cultivar IAPAR 61.  O primeiro corte ocorreu 42 dias após 
a emergência e o segundo corte 62 dias após emergência. Toda área foi manejada a fim de 
deixar todos os tratamentos com mesma altura. Até o presente momento foi realizado a 
análise prévia de matéria verde, onde as amostras do primeiro corte foram pesadas para 
análise do peso verde, o qual não apresentou diferença estatística significativas nos testes 
de Tukey e Scott-Knot. 
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PESO DE PARTE AÉREA E DESENVOLVIMENTO DE ESPIGA DA CULTURA DO TRIGO 
(Triticum aestivum L.) SUBMETIDA A DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTE A BASE 
DE LITHOTHAMNIUN 
 
ZINELI, V. P.; MINGOTE, L. C.; JUNEK, J. O. M. O. Curso de graduação em Agronomia - 
Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
vidianezinelli@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
O  trigo é um dos cereais mais consumidos no mundo e no Brasil sua produção é bem 
menor que a demanda, sendo necessário  importar grande parte do cereal.  A  Região Sul é 
a maior produtora do grão embora hoje com o melhoramento genético seja possível adaptar 
a planta ao clima e solo do Cerrado. No intuito de aumentar a qualidade e produção de 
alimentos, vem sendo utilizado não só na agricultura, mas também na nutrição animal, 
produtos a base de algas, especialmente a alga do gênero Lithothamnium  que são fonte de 
diversos nutrientes e na agricultura   também colaboram para aumentar o pH do solo. O 
trabalho objetivou-se a avaliar o desenvolvimento da cultura com diferentes doses de 
fertilizantes químicos e a base da alga calcária. Os tratamentos foram desenhados em 
função de kg ha-1 de fertilizantes utilizado no plantio. O ensaio foi submetido a 4 tratamentos 
onde T1 utilizou 100% do fertilizante químico, T2 combinou 90% de fertilizante químico e 
10% de fertilizante a base de alga, T3  combinou 85% e 15% e T4 combinou 80% e 20% 
dos respectivos fertilizantes. Fora avaliado o peso da parte aérea, números de espigas e 
comprimento de espigas. A utilização de produtos não químicos como a alga calcária do 
gênero Lithothamniun, através das propriedades do cálcio e magnésio, podem incrementar o 
desenvolvimento vegetativo da cultura nos primeiros estádios e conseqüentemente na 
produtividade e qualidade do grão. Aos 60 dias após o plantio, foram coletadas 10 plantas 
de cada tratamento de cada bloco, pesadas e posteriormente submetidas ao método de 
secagem no forno microondas e pesadas novamente para determinar massa verde e massa 
seca. Para avaliar o número de espigas serão descartadas as bordaduras da parcelas(1 
m) e contadas as espigas nas fileiras centrais.  Para comprimento de espigas serão também 
descartadas as bordaduras, porém apenas 10 plantas de cada tratamento serão submetidas 
a avaliação. Os resultados parciais mostram que o tratamento T2  influência positivamente 
no peso da parte aérea. 
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FATORES CONDICIONANTES DOS ATROPELAMENTOS DE MAMÍFEROS NAS 
RODOVIAS MG-428 E SP-334 ENTRE ARAXÁ E FRANCA-SP.  
 
Carlos Henrique de Freitas – Instituto de Ciências da Saúde - Centro Universitário do 
Planalto de Araxá – UNIARAXÁ – Araxá – MG, Brazil. Eleonore Zulnara Freire Setz – 
Departamento de Zoologia – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – Campinas 
– SP, Brazil. 
biologiatg@uol.com.br  
 
Mamíferos são atropelados constantemente nas rodovias, uma ameaça crescente as 
espécies. Compreender os fatores que determinam os atropelamentos de mamíferos pode 
ser uma ferramenta no planejamento e construção de rodovias. Buscou-se verificar a 
relação dos fatores relacionados a estrada com a ocorrência de atropelamentos de 
mamíferos no sudeste brasileiro. A coleta de dados ocorreu em trecho de 160 km das 
rodovias MG-428 e SP-334 (19º 21’-20º 32’S e 46º 50’- 47 50’W) entre os municípios de 
Araxá-MG e Franca-SP. De Janeiro a Dezembro/2007, percorremos semanalmente o trecho 
(8320 Km) e ao avistar a carcaça de um mamífero, anotávamos: espécie, Km, presença de 
acostamento, construções, topografia nas margens, vegetação, desenho da estrada e 
inclinação. Também houve paradas aleatórias em trechos sem registros de atropelamentos 
e anotação dos mesmos dados das rodovias. Codificaram-se as variáveis topografia, 
inclinação em variáveis dummy e as demais como binárias e usou-se a regressão logística 
múltipla para estimar os principais fatores associados aos atropelamentos. Na verificação da 
diferença na distribuição dos diferentes tipos de vegetação entre os atropelamentos e os 
scans, usamos o teste do χ² de independência. Registraram-se 130 carcaças de mamíferos 
de 23 espécies, incluindo-se três ameaçadas de extinção (Myrmecophaga tridactyla, 
Chrysocyon brachyurus e Lontra longicaudis). O modelo evidenciou relação positiva dos 
atropelamentos com a ocorrência de vegetação (p<0.001) e trechos retos da estrada 
(p<0.001). Os atropelamentos ocorreram com maior frequência em áreas de mata e campo 
(χ² = 45.2; p < 0,0001). A ocorrência conjunta destes fatores eleva a probabilidade dos 
atropelamentos para 79%, com um acréscimo de até 300% na probabilidade, considerando-
se cada fator isoladamente. No Brasil, as causas dos atropelamentos de animais são 
multifatoriais, mas a ocorrência de vegetação nas margens da rodovia, o fluxo e velocidade 
dos veículos, estão entre os principais fatores relatados. O desenho da rodovia pode 
agravar sobremaneira o problema em alguns trechos, pelo aumento da velocidade dos 
veículos e diminuição do tempo de reação e visibilidade dos motoristas. Assim, com ca. 44 
milhões de animais atropelados anualmente há uma ameaça para muitas espécies, com 
riscos a segurança dos motoristas. Sugere-se a construção de rodovias com desenho 
sinuoso, de modo a diminuir a velocidade e aumentar a atenção dos motoristas. E a inclusão 
de cercas acopladas com passagens de fauna em trechos com muitos atropelamentos e 
vegetação nativa nas margens das rodovias existentes. 
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A PEGADA ECOLÓGICA DOS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA DE MINERAÇÃO  
 
Antônio Geraldo Alves Ribeiro1, Carlos Henrique de Freitas2, Valeria Oliveira de 
Vasconcelos3, 1- Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, Instrutor de 
Educação Ambiental – Vale Fertilizantes – Araxá – MG, E-mail: gere.alves@valefert.com, 
Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, Araxá – MG, 2- Centro Universitário 
Salesiano São Paulo, Americana – SP.  
 
RESUMO 
A pegada ecológica é uma ferramenta que possibilita medir o impacto antrópico no planeta. 
Buscou-se quantificar a pegada ecológica dos empregados de uma empresa de mineração 
e discutir os desdobramentos desta pegada na vida diária, além de considerar as reflexões 
que o tema suscita, bem como as ações ambientais para melhorar os índices registrados.  
Palavras chave: Pegada ecológica, Araxá, Sustentabilidade, Educação Ambiental. 
 
INTRODUÇÃO 
A Pegada Ecológica (PE), propõe a utilização de uma ferramenta para medir o 
desenvolvimento sustentável. Consiste em um índice que mede o impacto do homem sobre 
a Terra e calcula a área de terreno produtivo necessária para sustentar o nosso estilo de 
vida conforme relata Cervi & Carvalho (2010). O relatório “Planeta Vivo 2006” do Fundo 
Mundial para a Natureza, recomenda que o índice da PE para que a capacidade de suporte 
da  biosfera não seja ultrapassada é de 2,1 gha/ano por pessoa (HAILS et al. 2006). Lisboa 
& Barros (2010) mostram que a média brasileira por pessoa já supera significativamente 
este patamar, com 2,9 gha/ano por pessoa. Tem-se observado que houve um significativo 
aumento da pegada ecológica no planeta. A partir destas informações surgem alguns 
questionamentos: alguma vez você já pensou na quantidade de natureza que é necessária 
para manter o seu estilo de vida? Você já imaginou como avaliar o impacto no planeta das 
suas opções cotidianas? Será que demonstramos agir de forma correta com o planeta? 
Através do trabalho modificamos a sociedade e também alteramos o planeta de forma a 
aumentar nossa PE. É no trabalho que vivemos um terço de nossas vidas. Assim, o objetivo 
deste trabalho é medir a pegada ecológica dos empregados da Vale Fertilizantes no 
Complexo Mineroquímico de Araxá - MG.  
 
METODOLOGIA 
Local de Estudo 
A Vale Fertilizantes S.A. é a maior fornecedora de produtos fosfatados e nitrogenados para 
a produção de fertilizantes no Brasil. É responsável pelo atendimento de 37% da demanda 
nacional de fosfatados de alta concentração. No Complexo Mineroquimico de Araxá, a Vale 
Fertilizantes possui mina própria de rocha fosfática, com usina de beneficiamento e 
unidades de processamento industrial. Iniciou suas atividades no município em 1977 e conta 
hoje com 1.800 empregados e prestadores de serviço em uma área de 3,3 mil hectares. Em 
1990 implantou o Centro de Educação Ambiental, que atendeu mais de 100 mil pessoas em 
quase 23 anos de atividades (VALE, 2011). Para a coleta dos dados utilizou-se uma 
pesquisa do tipo survey de caráter exploratório e descritivo. O questionário utilizado foi 
elaborado pela Universidade Federal da Bahia – Ecológica disponível na internet e estima a 
pegada ambiental do participante no momento em que ele esta refletindo sobre seu 
comportamento como consumidor através de seus atos cotidianos (UFBA, 20--). O resultado 
depende da soma das respostas dadas aos diferentes itens do questionário, com uma 
pontuação que vai de zero a 245 pontos e classifica o entrevistado em uma das quatro 
categorias:  
a) até 40 pontos demonstra que o entrevistado é uma pessoa totalmente preocupada com o 
meio ambiente e faz a sua parte para cuidar dele;  
b) de 41 a 115 pontos demonstra que o entrevistado é uma pessoa que pensa nos hábitos 
de consumo e contribui com a preservação do meio ambiente;  
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c) de 116 a 185 pontos demonstra que o entrevistado é um consumidor pouco consciente e 
que precisa rever seus hábitos de consumo;  
d) de 186, até 245 pontos, demonstra que o entrevistado é uma pessoa alheia à 
problemática ambiental e que precisa rever seus hábitos urgentemente. 
Foram enviados 53 questionários aos funcionários da Vale Fertilizantes – Unidade Araxá, 
nos dias 24 e 25 de janeiro de 2012 e nos retornaram 48 questionários respondidos após 
dois dias. 
Em cada questão, há quatro respostas possíveis, sendo que a letra A tem valor de um 
ponto, a B três pontos, C cinco pontos e D sete pontos, os quais são somados para obter o 
total de pontos de cada questionário.  Em seguida foi obtida uma média aritmética da 
pontuação de todos os questionários respondidos, que permitiu obter a categoria em que se 
encontra o funcionário da empresa analisada.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O impacto do consumo e a participação proporcional das atividades cotidianas, conforme o 
comportamento dos indivíduos entrevistados, na pegada ecológica que apresentou uma 
pontuação média de 120,7 é apresentado na Figura 1. 

Figura 01 - Resultado final proporcional o 
questionário em relação aos quatro principais temas 
abordados e sua pontuação. 

No tema referente ao transporte, de 
maior impacto na pegada dos 
participantes, nove em cada 10 
afirmaram possuir carros, e destes a 
mesma proporção usa combustíveis 
fósseis para abastecê-los. Quarenta e 
sete por cento nunca fizeram uso da 
carona solidária. Além disso, 63% dos 
participantes, utilizam diariamente o 
carro. E o impacto registrado aqui do 
uso de combustíveis fósseis na PE é re- 

forçado quando comparado com a pegada ecológica de Londrina - PR, realizada por Lisboa 
& Barros (2010) cujo uso de combustíveis fósseis contribuiu significativamente na pegada do 
município representando 40% do total.  
Na alimentação, o consumo diário de carne foi registrado para 56% dos participantes, com 
36% de uso frequente e 8% raramente ou nunca. 
Quanto ás questões que relacionam a PE nas atividades em casa, verificou-se que a 
maioria dos participantes vive em residências com três ou mais pessoas (98%), com  área 
de entre 100 a mais de 150 metros quadrados (57%). Os demais vivem em residências com 
área entre 50 e 100 metros quadrados (32%) e cerca de um décimo dos pesquisados habita 
residências com até 50 metros quadrados (11%).  
Quanto as ações no trabalho a maioria relata desligar a luz (75%) e o ar condicionado (67%) 
ao sair do local de trabalho por um longo período. Lêem textos curtos na própria tela do 
computador (92%) e imprimem só a versão final ou, no máximo, duas versões para correção 
no modo rascunho (84%). Neste caso, deve haver relação com os projetos, treinamentos e 
atividades ligados a sustentabilidade realizados pela empresa.  
Ao final, perguntou-se aos participantes se eles têm atitudes para amenizar sua pegada 
ambiental. Treze por cento disseram que realizam ações para minimizar a PE como: 
conscientização geral, evitar gastos desnecessários de energia e matéria prima e plantar 
árvores. E 75% disseram que tem atitudes para minimizar a PE, mas acham que podem 
melhorar. Na melhoria dos resultados o WWF (2007) recomenda adotar estilos de vida mais 
equilibrados e amigáveis ao meio ambiente como a realização de coleta seletiva e o 
tratamento do esgoto na comunidade. Além disso, deve-se maximizar o uso de alimentos 
produzidos localmente, de forma a evitar o impacto provocado pelo transporte desde a fonte 
até o local de consumo. O que se resume ao incentivo dos produtores locais e a maior 
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participação da comunidade em atividades saudáveis, com a preservação do meio 
ambiente.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O homem enfrenta um desafio sem precedentes e há um consenso de que os ecossistemas 
da Terra não podem sustentar os níveis de consumo de matéria e energia atuais. Cidin & 
Silva (2002) dizem que para reduzir a PE é preciso, por um lado, melhorar o sistema de 
produção, mudar os padrões de consumo e controlar a população. E, por outro lado relatam 
que é necessário proteger, manejar e restaurar os ecossistemas a fim de manter a 
capacidade ecológica de cada um e alcançar um objetivo único: eliminar o déficit ecológico. 
Conhecer a PE é importante, pois mostra até onde devemos ir para alcançar a 
sustentabilidade. E serve como referencial ecológico, para direcionar os caminhos e permitir 
que as pessoas possam avaliar e entender os ganhos ambientais de atitudes integradas e 
corretas em sua casa, na empresa, cidade ou país.  
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RESUMO 
Otimizar consultas em base de dados relacionais tem sido um desafio para administradores 
e programadores de banco de dados. Este artigo contribui com esse estudo ao analisar o 
uso do operador de ordenação ORDER BY com colunas indexadas. Os testes foram 
efetuados com quatro variações de cinco consultas construídas, no sistema gerenciador de 
banco de dados Microsoft SQL Server versão 2012, na base de dados pública 
AdventureWorks. Os resultados dos testes mostraram que os índices efetivamente podem 
otimizar uma consulta que utiliza ordenação, desde que observados alguns requisitos, como 
o uso do operador *, sintaxe e indexação nas colunas utilizadas pelo ORDER BY. 
 
Palavras Chave: otimização de consultas, ordenação, order by. 
 
INTRODUÇÃO 
Otimizar consultas em base de dados tem sido uma busca constante entre os profissionais 
da área de banco de dados, principalmente aquelas que retornam grande quantidade de 
registros. Muito se fala em relação às boas práticas na criação de consultas SQL, afim de 
melhorar o seu desempenho, porém, fazer com que consumam menos recursos de 
hardware e/ou software, é sempre um desafio.  Com isso, conseguir otimizar consultas, 
pode influenciar de forma positiva na produtividade do trabalho, pois evita a degradação do 
desempenho operacional dos sistemas e consequentemente, a aquisição desnecessária de 
infraestrutura computacional (VOLACO,2003).   
Diante desse contexto, esse trabalho contribui com tal estudo, ao testar a efetividade da 
criação de índices nos atributos utilizados na cláusula ORDER BY. A operação ORDER BY 
é utilizada para definir o critério de ordenação dos registros resultantes em uma consulta. Se 
o atributo utilizado na operação de ordenação for indexado, o processador de consultas, 
utiliza o índice para efetuar a classificação ascendente ou descendente das informações, 
caso contrário, uma entidade temporária é criada, e a operação SORT é executada, 
consumindo mais recursos de CPU e memória do computador (MSDN,2013). 
Uma das hipóteses levantadas foi que o uso do operador * em consultas que contenham 
ORDER BY é menos eficaz, mesmo utilizando colunas indexadas. Outra, foi que existe 
algumas restrições para que o índice ajude de forma efetiva na otimização em consultas que 
utilizem ORDER BY. 
 
METODOLOGIA 
Os testes aconteceram em uma base de dados pública, AdventureWorks, disponibilizada 
pela Microsoft em (MICROSOFT SQL SERVER, 2013), site de apresentação e suporte do 
produto SQL Server. Essa base de dados foi montada num sistema gerenciador de banco 
de dados SQL Server versão 2012, em um notebook com processador intel CORETMi5, 4Gb 
de memória RAM, disco de 520Gb de 7.200rpm e sistema operacional Windows 7 Home 
Premium. Foram construídas 5(cinco) consultas com 4(quatro) variações cada, todas 
utilizando o operador ORDER BY, e executadas na tabela TransactionHistory de 113.443 
linhas e 9 colunas. 
Todas as consultas produziam o mesmo resultado.  As variações utilizadas foram: uso do * 
na cláusula SELECT com colunas indexadas e não indexadas na operação ORDER BY; uso 
de colunas na cláusula SELECT com colunas indexadas e não indexadas e utilizadas na 
operação ORDER BY. Os índices originais da tabela foram excluídos, para não 
influenciarem nos testes, exceto os utilizados na chave primária.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após os testes, constatou-se que o uso do * após a cláusula SELECT apresentou o pior 
resultado, mesmo nas consultas que possuíam colunas indexadas e utilizadas no ORDER 
BY, comprovando assim a primeira hipótese levantada. Já a segunda hipótese, pode ser 
comprovada, quando o ganho de desempenho foi obtido naquelas que utilizavam nome de 
colunas após o SELECT e possuíam as seguintes características apontadas também em 
(GULUTZAN, PELZER, 2002): a coluna a ser utilizada no ORDER BY, não deve ser nula, 
simples ou as primeiras nos índices concatenados, não conter expressões, nem operações 
GROUP BY ou FOR UPDATE e nenhum outro acesso alternativo prioritário sobre o índice 
da coluna ordenada.  
Dessa forma o uso do índices em colunas indexadas utilizadas na operação ORDER BY 
pode melhorar o desempenho da consulta em até 60% do tempo, conforme os testes 
realizados. Pode-se constatar ainda, que o melhor resultado em termos de tempo decorrido 
de execução em todas as consultas testadas, foi a criação de um índice noncluster para as 
colunas utilizadas nas cláusulas SELECT e ORDER BY, mantendo-se a mesma sequência 
de colunas entre o índice e a sintaxe da consulta. 
 
CONCLUSÃO 
O uso de índices otimiza consultas que utilizam a cláusula ORDER BY, desde que não se 
utilize o operador * e que a sintaxe das colunas utilizadas esteja na mesma sequência da 
criação do índice. Além disso, não deve existir nas tabelas nenhum outro acesso alternativo 
que seja prioritário sobre o índice criado. 
Pode-se concluir, que consultas que possuem o operador ORDER BY podem ser 
otimizadas, desde que atendam a determinada sintaxe e restrições. Portanto, o uso do 
índice pode efetivamente otimizar a ordenação dos resultados, tornando a consulta mais 
rápida e eficaz. 
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RESUMO 
Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo principal identificar como algumas 
micro e pequenas empresas podem promover, através de políticas e estratégia, a inovação 
em seu ambiente de atuação, tendo como base referências dos principais autores da área. 
Foi realizada uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, utilizando o método estudo de 
caso com a aplicação de um roteiro de entrevista para analisar a empresa Ópticas Botelho 
em suas filiais de Áraxá, Íbiá e Perdizes – Minas Gerais. Este estudo se faz necessário 
porque as micro e pequenas empresas estão crescendo a cada ano e com isso vem se 
interessando em inovar no seu mercado de atuação para tornarem-se competitivas, além de 
ser de muito valor para os gestores se conscientizarem sobre a necessidade de valorizar as 
contribuições dos colaboradores da empresa. Para isso, precisam incentivar e inserir em 
seus procedimentos, políticas e estratégias que apóiem o surgimento de ideias e, 
posteriormente, de inovação empresarial e efetivamente, inserir no processo de melhorias 
estas ideias que surgiram nas etapas anteriores. Sendo assim, precisam potencializar e 
valorizar seu capital humano e otimizar sua gestão de topo para que a inovação faça parte 
de seu ambiente organizacional, pois muitas vezes os colaboradores estão cientes das 
políticas, objetivos e metas da empresa mas a mesma não concretiza as contribuições do 
operacional da organização desmotivando assim os colaboradores. 
Palavras-chave: Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo, Inovação e Estratégia. 
 
INTRODUÇÃO 
Atualmente, as micro e pequenas empresas (MPEs) vem ganhando destaque no cenário 
econômico mundial. No Brasil, o número de MPEs em 2010, totalizou mais de 6 milhões de 
empresas. Representando cerca de 99% das empresas. Acompanhando este crescimento, 
os empregos gerados pelos estabelecimentos de MPEs conceberam mais de 14,7 milhões 
de posto de trabalho com um crescimento anual de 6,1% no período apurado de 2005-2010 
(SEBRAE, 2010). Apesar deste crescimento acentuado, a taxa de mortalidade dessas 
empresas é muito alta, prejudicando o desenvolvimento econômico do país, visto que sua 
participação na economia é responsável por mais de 14 milhões de empregos com registro 
(SEBRAE, 2010). Por mais que estas taxas estejam reduzindo, se faz necessário que além 
de incentivos externos, as MPEs se esforcem em seu ambiente de trabalho junto aos seus 
colaboradores para que cresçam e permaneçam no mercado com eficiência e 
competitividade, utilizando políticas e estratégias que auxiliem na busca por seus objetivos. 
Uma empresa que consegue cultivar por meio de suas políticas internas, a necessidade de 
inovação e ainda demonstrar que seus funcionários são peças importantes nestes 
processos, só tem a ganhar, pois consegue visualizar grandes crescimentos associados à 
participação daqueles que devem ser valorizados pelo que fazem e representam dentro da 
empresa (PINHEIRO, 2010). Porém, a dificuldade atual está em como as MPEs conseguirão 
criar e inserir políticas e estratégias que façam com que seus colaboradores adotem postura 
e criem meios de inovar em seu ambiente de trabalho. Para que estas ações sejam 
efetivadas, faz-se necessário, o envolvimento de todos neste longo processo. Deve-se 
vislumbrar ideias, não somente aprovadas pela gerência, mas que encaixem e motivem o 
dia a dia daqueles que fazem acontecer o que é proposto pela empresa. De acordo com 
Silva (2004) o desenvolvimento da criatividade muitas vezes fica comprometido pelo alto 
valor que se dá à lógica e ao raciocínio unido ao desejo de respostas corretas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que tem com finalidade analisar e interpretar dados 
e informações baseando-se em contribuições secundárias (REIS, 2008). Tem caráter 
exploratório, que de acordo com Bastos (2009), aumenta os dados e informações sobre o 
tema em destaque que deseja-se averiguar. Contribuiu para o melhoramento do assunto, 
seja em seus objetivos ou mesmo com novas informações. Nesta pesquisa, evidenciou-se, 
por meio de uma pesquisa qualitativa, as principais políticas estratégicas, para a promoção 
e inovação em micro e pequenas empresas em seu ambiente de atuação. Por meio da 
pesquisa qualitativa, utilizou-se para levantamento de dados, o estudo de caso, que nada 
mais é, do que um método que investiga em vários casos o equilíbrio ou não, do fenômeno 
no ambiente selecionado (OLIVEIRA, 2002). Para o embasamento do estudo de caso, foi 
utilizada a entrevista, na qual o entrevistado expõe ponto de vista pessoal sobre o fenômeno 
em estudo. A entrevista terá caráter estruturado, que segundo Severino (2007) tem 
questões antecipadamente estipuladas e direcionadas com a finalidade de obter 
informações categorizáveis do universo dos entrevistados. O estudo de caso foi realizado na 
empresa Ópticas Botelho LTDA – ME que foi fundada em 1965 por Carlos Alberto Botelho 
na cidade de Araxá – MG. Responderam à entrevista 13 funcionários que compõem o 
quadro de colaboradores da organização e que convivem diariamente com todos os 
processos e clientes. Neste estudo, as entrevistas foram aplicadas somente aos 
colaboradores de Araxá, Ibiá e Perdizes por possuírem maior interação em sua rotina e 
mantém contato diário para o bom andamento de suas atividades.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados mostram que em relação ao nível de conhecimento sobre o tema inovação, foi 
verificado durante a pesquisa que 69,23% consideram ter noção mediana sobre o assunto 
inovação, 23,08% dizer ter baixo conhecimento e 7,69% tem alto nível de conhecimento 
sobre o tema. O ambiente inovador é fundamental para que seus colaboradores se sintam a 
vontade para participar e colaborar com a empresa, pois o mesmo faz com que todos 
participem sem a obrigação de impor esta necessidade. Dentre todos os entrevistados desta 
pesquisa, 84,62% concordam que a empresa em que trabalha é uma organização inovadora 
e 15,38% não acreditam que a mesma é uma empresa inovadora. Quando perguntados 
sobre as mudanças que ocorreram na empresa, 69,23% dizem que tais mudanças não 
foram sugeridas por eles e 30,77% disseram que suas sugestões foram aceitas pela 
gerência. É importante que a empresa inclua seus colaboradores na formulação de metas e 
objetivos de forma que os mesmos se sintam valorizados no ambiente empresarial. Sobre 
esse aspecto, 69,23% dos respondentes acreditam que participam destes processos da 
empresa e 30,77% dos colaboradores acreditam que não participaram desta formulação. 
Para Goulart (2006), a valorização do colaborador está intimamente ligada com a sua 
participação no processo decisório, pois quanto maior for, mais o mesmo influenciará no 
futuro da organização. Para a maioria dos entrevistados (69,23%), a empresa enfatiza sua 
importância e a necessidade de sua participação para que seja possível o surgimento de 
melhorias na empresa, mais para cerca de 30,77% essa valorização e ênfase não acontece. 
De acordo com Chiavenato (2004), a estrutura flexível estimula o espírito de equipe entre os 
colaboradores e favorece a delegação de autoridade no processo de tomada de decisão na 
realização de atividades do dia-a-dia. Em relação ao ambiente flexível, todos os 
entrevistados se sentem livres para opinar sobre melhores formas de desempenhar suas 
atividades.  
 
CONCLUSÃO 
Após análise dos dados coletados, foi possível observar que a empresa examinada possui 
um ambiente favorável para aceitação de ideias, porém, a mesma não utiliza as ideias que 
são coletadas de seus colaboradores. Foi observado também que, a organização enfatiza a 
importância de seus colaboradores para o surgimento de novas ideias e na formulação de 
metas e objetivos e que seus funcionários avaliam-na como uma empresa inovadora, 
mesmo com conhecimento mediano sobre o tema. Diante do resultado encontrado é 
possível afirmar que a empresa necessita colocar em prática as sugestões de seus 



47 
 

colaboradores, para que os mesmos se sintam valorizados verdadeiramente pela gerência 
da organização. A empresa Ópticas Botelho, está no caminho para se tornar uma 
organização inovadora, porém precisa trabalhar a gestão de topo, para que seja possível 
melhorar os processos e a empresa, por meio das sugestões de seus colaboradores, que 
acompanham diariamente todos os procedimentos e percebem o que pode ser melhorado e 
otimizado na organização, pois estão em contato direto com clientes e fornecedores. Muitas 
vezes, os colaboradores estão plenamente envolvidos com as políticas e diretrizes da 
empresa. Porém o comportamento do gestor perante as contribuições de seus funcionários, 
não desenvolve o produto das ações de seus colaboradores. Como sugestão para trabalhos 
futuros, a empresa pode investir no desenvolvimento da gestão com participação em 
congressos, palestras e cursos de aperfeiçoamento, possibilitando aos gestores maior 
conhecimento sobre a estrutura de sua empresa podendo aplicar melhor as contribuições da 
área operacional da organização. A organização pode promover também, uma mesa 
redonda com seus funcionários, visando buscar melhorias para a gestão bem como para 
toda a empresa na visão de seus colaboradores. 
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COMPARAÇÃO ENTRE O ALONGAMENTO REALIZADO ANTES E DEPOIS DOS 
EXERCÍCIOS DE MUSCULAÇÃO 
 
JUNIOR, A. M.;SIQUEIRA, R. Curso de graduação em Educação Física - Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
ademirsoyloco@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
A flexibilidade desempenha um papel fundamental em diversas modalidades esportivas, 
além de ter grande influencia na vida diária das pessoas, pois estão diretamente ligadas à 
realização de pequenas tarefas do dia a dia e manutenção da autonomia. O teste de sentar 
e alcançar proposto por Whells e modificado por Camaione fornece um indicativo da 
flexibilidade da articulação coxo femoral, este é um dos testes mais utilizados atualmente no 
teste de aptidão física. O estudo objetiva analisar a influencia do alongamento antes e 
depois do treino de musculação aplicado nas regiões: lombar, posterior de coxa 
(isquiotibiais) e abdominal; verificando se há relevantes resultados, a modo de que causem 
resultados diferentes na flexibilidade dos praticantes de musculação. A pesquisa será 
descritiva do tipo correlacional, em que serão observadas a resposta aos tipos de 
alongamentos antes e depois da musculação e entende-se por pesquisa correlacional 
aquela que faz a correlação entre as variáveis e que há uma previsão e comparação dos 
resultados da mesma. Será realizada uma coleta de dados por meio de uma aplicação de 
um teste de aptidão física especifica para medir a flexibilidade através do banco de Whells 
com praticantes de musculação no horário da tarde (11h ás 16h30) de uma academia da 
cidade de Ibiá-Mg. A pesquisa será realizada com praticantes desta modalidade no qual já 
teriam sofridos os estímulos para a adaptação neuromuscular não sendo necessário fazer 
uma fase de adaptação nos mesmos. A idade mínima do grupo é de 18 anos e a idade 
máxima de 40 anos, e não haverá separação por gênero. Não será utilizado tratamento 
medicamentoso como relaxantes musculares, calmantes ou tranquilizantes. Através desta 
pesquisa poderemos obter melhores informações sobre a influência dos exercícios físicos 
sobre o alongamento e flexibilidade nos praticantes de musculação.  
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RESUMO 
 
O esporte adaptado tem crescido vertiginosamente nos últimos anos e, da mesma forma, 
têm sido modificadas as perspectivas e possibilidades dos participantes, adquirindo 
características distintas e agregando um grande número de adeptos, com expectativas 
diferenciadas em relação à sua prática, seja em caráter educacional, competitivo ou 
participativo. Por isso, na direção de contribuir com inovações e informações, pesquisas 
sobre avaliação antropométrica é fundamental para gerar avanços científicos, 
consequentemente, melhorias na prática de modalidades adaptadas.  A antropometria é 
utilizada como técnica direta de avaliação através das diversas partes do corpo humano em 
diferentes idades. Este estudo objetiva-se em identificar o perfil antropométrico de 
deficientes intelectuais praticantes de atletismo em idade escolar participantes dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais. A presença de deficientes intelectuais nos esportes adaptados 
de ponta principalmente no atletismo ainda é reduzida. Assim, através de estudos que 
permitam traçar o perfil antropométrico de atletas deficientes intelectuais, alicerçando o 
treinamento esportivo e consequentemente apontando pistas no processo de 
aprimoramento do treinamento de deficientes intelectuais de 12 a 19 anos das categorias de 
base do atletismo. Para a avaliação antropométrica será realizado uma pesquisa de campo 
prático de caráter descritivo exploratório quantitativo, através de coleta de dados de 80 
alunos/atletas por meio de mensuração de algumas variáveis: massa corporal (peso), 
estatura (altura), percentual de gordura corporal (dobras cutâneas). A criação de um perfil 
antropométrico de deficientes intelectuais facilitaria e direcionaria treinamentos específicos, 
baseados nas condições da deficiência visando um melhor desempenho, para os atletas 
deficientes intelectuais que praticam atletismo adaptado, bem antes mesmo das tomadas de 
decisões tanto na periodização de um treinamento, quanto à aplicação do mesmo. 
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RESUMO 
As queixas dolorosas, assim como a intensidade da dor podem interferir significativamente 
na qualidade de vida, gerando problemas psicológicos, mudanças de comportamento, 
redução da capacidade física, diminuindo assim a produtividade em tarefas diárias e 
profissionais. O estudo objetivou avaliar as queixas osteomusculares e a qualidade de vida 
em indivíduos integrantes de um programa de reeducação postural Global em atendimento 
na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. A coleta de dados, inicialmente foi realizada por 
meio de uma ficha de avaliação contendo informações sociodemográficas, para avaliar a 
percepção da Qualidade de vida está sendo aplicado o questionário SF 36 e o Questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares para avaliar os sintomas osteomusculares. Os 
resultados parciais desse estudo nos mostra que as regiões com maiores problemas como 
dor desconforto ou dormência nos últimos doze meses foram as regiões lombar com 66,6% 
e dorsal 55,5%, seguido pelas regiões de joelhos 44,4%, ombros, punhos mãos e dedos, 
tornozelos e/ou pés 33,3% e por ultimo a região de pescoço com 22,2%. Atribui a tal 
condição clinica a limitação das atividades de vida diária. Ao serem questionados acerca 
dos problemas nos últimos sete dias os resultados coletados mantiveram a ordem 
supracitada por regiões corporais. No que se refere à qualidade de vida o maior escore foi o 
de limitação por aspectos emocionais, sugerindo que a dor interfere na qualidade de vida 
das pessoas limitando-as em algumas situações havendo uma interferência enorme no 
estado emocional. Espera-se que ao termino do estudo sejam percebidas redução da 
percepção álgica e evolução positiva nos domínios do questionário SF36.  
 
INTRODUÇÃO 
De acordo com a Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP), a dor pode ser 
entendida como “uma experiência sensorial e emocional desagradável, que é associada a 
uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos dessa lesão”. Ela é considerada 
um evento subjetivo e multidimensional, pois é caracterizada por seus componentes 
fisiológico, sensorial, afetivo, emocional, cognitivo e comportamental, podendo, então, ser 
avaliada sob qualquer um desses aspectos (POLETTO 2004). De acordo com estudo feito 
por Garcia (2002) Estima-se que 40% dos indivíduos manifestarão dor musculoesquelética 
em algum momento da vida. Dentre as principais causas de dor crônica no aparelho 
locomotor, pode-se citar: dor na coluna, dor miofascial, fibromialgia, osteoartrose, 
periartrites, entre outras. A reeducação postural global (RPG) através das suas posturas de 
alongamentos proporcionando correção das desarmonias do corpo é considerada eficaz 
para o tratamento dessas dores, pois proporciona um bem estar com o corpo e si mesmo 
refletindo diretamente na melhora da qualidade de vida (SOUCHARD, 2003; MORENO, 
2007). 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo observacional transversal com 10 indivíduos de ambos os gêneros 
na faixa etária de 35 a 60 anos que se encontram em tratamento no setor de reeducação 
postural. A coleta de dados, inicialmente foi realizada por meio de uma ficha de avaliação 
contendo informações sociodemográficas, para avaliar a percepção da Qualidade de vida 
está sendo aplicado o questionário SF 36 e o Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares para avaliar os sintomas osteomusculares. O programa de reabilitação 
proposto contendo exercícios de alongamento, fortalecimento, estabilização segmentar e 
posturas de RPG está sendo executada 02 vezes por semana com duração de 45 minutos 
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cada sessão. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido e o projeto está aprovado pelo CEP UNIARAXÁ Nº 39352/15 de 2013. 
 
RESULTADOS PARCIAIS 

Tabela 1: Resultados dos domínios do SF36 

Domínios Pontuação 

Capacidade funcional 71 
Limitação por aspectos físicos 56,5 

Dor 58,1 
Estado geral de saúde 68 

Vitalidade 40,5 
Aspectos sociais 47,5 

Limitação por aspectos emocionais 73,3 
Saúde mental 44,4 

 
No que se refere à avaliação da qualidade de vida observa maior pontuação no escore 
limitação por aspectos emocionais com 73.3 seguidos pela capacidade funcional 71, estado 
geral de saúde 68, dor 58.1, limitação por aspectos físicos 56.5, aspectos sociais 47.5, 
saúde mental com 44.4, vitalidade 40.5. As queixas dolorosas, assim como a intensidade da 
dor são relevantes e podem interferir significativamente na qualidade de vida dos indivíduos, 
gerando problemas psicológicos, mudanças de comportamento, redução da capacidade 
física, diminuindo a produtividade em suas tarefas diárias e profissionais (OLIVEIRA; 
GAZETTA; SALIMENE, 2004). 
Para Bruno (2001) a dor crônica pode ser causada por processos patológicos crônicos nas 
estruturas somáticas ou viscerais ou por disfunção prolongada dos componentes do sistema 
nervoso periférico (SNP), do sistema nervoso central (SNC) ou ambos. Segundo o 
questionário nórdico de sintomas osteomusculares a região com maior problema como dor, 
desconforto ou dormência nos últimos doze meses com cerca de 66,6% foi a região lombar 
onde 55,5% evitaram atividades normais como trabalho, serviço domestico ou passatempos, 
seguido pela região dorsal com 55,5% onde todos evitaram as atividades normais, na região 
do joelho 44,4% apresentaram dor e 33,3% evitaram as atividades por conta desta dor. As 
regiões de ombro, punho mãos e dedos, pé e/ou tornozelo tiveram 33,3% e todos evitaram 
atividades por conta de dor nestas regiões, 22,2% dos pacientes relataram problema na 
região do pescoço onde todos também evitaram as atividades normais por conta deste 
problema. As únicas regiões que não foram relatadas com algum tipo de problema e que 
não interferiu nas atividades destes pacientes foram as regiões de cotovelo e antebraço. 
Quando questionados dos problemas sentidos nos últimos sete dias as regiões com mais 
dor foram a dorsal e lombar com 55,5%%, seguidas pelos ombros, tornozelos e pés com 
33,3% e com 22,2% foram às regiões de joelhos e pescoço. 
 
CONCLUSÃO 
Espera-se que ao termino do estudo sejam percebidas redução da percepção álgica e 
evolução positiva nos domínios do questionário SF36. 
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RESUMO 
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença com limitação crônica ao fluxo 
aéreo expiratório, apresentando-se como uma maior causa de morbidade e mortalidade no 
mundo. Threshold é uma das técnicas mais utilizadas para o treinamento da musculatura 
inspiratória, este proporciona uma carga linear que se mantém constante, independente do 
fluxo gerado pelo paciente, este impõe uma carga de trabalho aos músculos inspiratórios, 
que é mensurada em centímetros de água. Objetivou-se avaliar prospectivamente as 
repercussões ventilatórias e funcionais pós-treinamento resistido com Threshold dos 
músculos inspiratórios em pacientes com DPOC.   
 
INTRODUÇÃO 
O II consenso brasileiro DPOC – 2004 define a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
como uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença 
de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Embora a DPOC 
comprometa os pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas. 
Reabilitação pulmonar é um programa multiprofissional de cuidados aos pacientes com 
alterações respiratórias crônicas otimizando a autonomia e o desempenho físico e social 
(BRITTO; SANTOS; BUENO, 2002). Este estudo tem com objetivo avaliar prospectivamente 
as repercussões ventilatórias e funcionais pós-treinamento resistido com Threshold dos 
músculos inspiratórios em pacientes com DPOC. Os programas de fortalecimento muscular 
são procedimentos importantes e muito utilizados na clínica fisioterapêutica, estes surgem 
da necessidade de se restabelecer as funções normais de um músculo quando este 
apresenta sua força diminuída (GUIRRO, 2004), pois um músculo treinado apresenta maior 
capacidade de exercício e maior tolerância à fadiga (ZAMBONI e PEREIRA, 2006). Desta 
forma o presente estudo justifica-se pela necessidade de melhorar a condição muscular dos 
pacientes portadores de DPOC, no que tange ao fortalecimento da musculatura inspiratória, 
avaliando desta maneira quais as suas repercussões na qualidade de vida. 

 
METODOLOGIA 
A amostra foi constituída por 4 individuos, de ambos os sexo, de faixa etária entre 60 e 80 
anos. Este projeto foi submetido a avaliação do Comitê de ética e pesquisa do UNIARAXA 
onde obteve o numero de protocolo 39362/25. Os pacientes foram submetidos a reabilitação 
pulmonar e teve como recurso de fortalecimento musculatura inspiratória o Threshold, que 
teve como carga pré-definida em 50% da PI máxima obtida pela manovacuometria, sendo 
que a cada semana a carga teve seu valor aumentado em 2cmH2O ate atingir 60% da PI 
maxima. Este protocolo foi aplicado durante 3 meses, 2 vezes por semana, sendo realizadas 
3 series de 10 repetições. Este tratamento foi associado ao programa de reabilitação 
pulmonar. Os dados sobre a qualidade de vida, dispnéia, força muscular, capacidade física 
funcional e atividades de vida diárias foram coletados no inicio e final do treinamento 
resistido com Threshold e serão coletados três meses após o término deste, visando avaliar 
os resultados do tratamento a longo prazo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
Os resultados preliminares da pesquisa estão descritos a seguir na forma de gráficos, sendo 
avaliados os parâmetros de: PI máx, PE máx, MRC e questionário sobre a qualidade de 
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vida. Estes são referente as coletas iniciais e 3 meses após tratamento com Threshold. 
 

 
 
Threshold é uma das técnicas mais utilizadas para o treinamento da musculatura 
inspiratória, e com o treinamento de força muscular respiratória há melhora da função, 
diminuindo assim o esforço respiratório e consequentemente a dispinéia (NETO e AMARAL, 
2003). A média inicial da PI máxima foi de -48 ± 14,23 cmH2O e com a aplicação do 
Threshold os pacientes obtiveram uma média de -58,5 ± 17,99 cmH2O na PI máxima. Já a 
PE máxima o ganho foi em media de 59,25 ± 10,79 cmH2O.  A qualidade de vida foi 
avaliada por meio da aplicação do questionário SGRQ, que aborda os aspectos 
relacionados a três domínios: sintomas, atividade e impactos psicossociais que a doença 
respiratória inflige ao paciente. Os pontos de cada resposta são somados e o total é referido 
como um percentual. Alterações iguais ou maiores que 4% após uma intervenção na soma 
total dos pontos, indica uma mudança significativa na qualidade de vida dos pacientes 
(SOUSA, 2000). Quanto mais elevado o valor do SGRQ pior a qualidade de vida. Três 
pacientes apresentaram uma melhora significativa sendo maior que 4% e somente um 
obteve uma diminuição de seu score em 1,93%, sendo esta uma melhora, porem não 
significativa. A dispnéia foi avaliada através da escala Medical Research Council (MRC) que 
mede a dificuldade de respiração durante a realização de várias atividades de vida diária, 
apesar de ter mantido seus valores os pacientes relataram uma diminuição da dispnéia e 
menor sensação de cansaço ao realizar exercícios. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares desta pesquisa são referentes somente a primeira fase do 
tratamento, sendo este o fortalecimento da musculatura inspiratória utilizando Threshold. 
Frente a esses dados podemos observar uma melhora desses pacientes a curto prazo, 
porem não podemos avaliar os efeitos deste tratamento a longo prazo. Sendo assim com o 
término do tratamento esperamos que esta tendência a melhora destes pacientes continue. 
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RESUMO 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um desfecho que refere-se ao súbito 
comprometimento cerebral provocado por uma variedade de alterações histopatológicas 
envolvendo um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos, podendo ser 
classificado na forma de sua apresentação como hemorrágico ou isquêmico (Roberto & 
Bastos, 2006). O AVC é uma das principais causas das sequelas neurológicas, 
apresentando déficit motor, como a hemiplegia (perda total da função motora de um 
hemicorpo direito ou esquerdo) ou hemiparesia (perda parcial da função motora), podendo 
estar associada a outras sequelas como afasia, alterações práxicas e viso-espaciais 
(NISHIDA et al., 2004). O Pilates é um sistema alternativo de movimento que ensina as 
pessoas a conhecerem e respeitarem os seus corpos. Trata-se de um método inovador de 
treinamento físico e mental que pode ser usado tanto para condicionamento quanto 
prevenção e reabilitação (MARCHESONI et al., 2010). O estudo teve como objetivo verificar 
a funcionalidade e o nível de independência dos pacientes pré e pós tratamento. 
 
INTRODUÇÃO 
O acidente vascular cerebral (AVE) destaca-se como sendo a terceira causa de morte em 
países industrializados e a primeira causa de incapacidade entre adultos (FALCÃO et al, 
2004). O AVE é uma das principais causas das sequelas neurológicas, apresentando déficit 
motor, como a hemiplegia (perda total da função motora de um hemicorpo direito ou 
esquerdo) ou hemiparesia (perda parcial da função motora), podendo estar associada a 
outras sequelas como afasia, alterações práxicas e viso-espaciais (NISHIDA et al., 2004). A 
capacidade funcional (CF) descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionadas às 
condições de saúde, identificando o que uma pessoa "pode ou não pode fazer na sua vida 
diária", tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do corpo, assim 
como as limitações de atividades e da participação social no meio ambiente onde a pessoa 
vive (FARIAS; BUCHALLA, 2005). O Pilates é um sistema alternativo de movimento que 
ensina as pessoas a conhecerem e respeitarem os seus corpos. Trata-se de um método 
inovador de treinamento físico e mental que pode ser usado tanto para condicionamento 
quanto prevenção e reabilitação (MARCHESONI et al., 2010). 
 
METODOLOGIA 
Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e prospectiva realizada no período de Março a 
Outubro de 2013, com 10 pacientes de ambos os sexos com idades variadas, 
diagnosticados com AVE. Antes de iniciar o protocolo foi aplicado o teste de avaliação da 
Autonomia Funcional no Desempenho das AVDs que recebe a denominação de Testes de 
Avaliação Funcional nas Atividades da Vida Diária (TAFAVDs). O protocolo de pilates é 
realizado duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada sessão. Após o término 
do protocolo será aplicado novamente o Teste de Avaliação Funcional nas Atividades da 
Vida Diária (TAFAVDs) para análise dos dados. 
RESULTADOS PARCIAIS 
O estudo ainda encontra-se em andamento. Ao término de todas as sessões os dados serão 
analisados e posteriormente comparados no final do estudo. A média dos resultados do 
TAFAVDs pré- tratamento foi calculada e esta representada no gráfico abaixo. Sendo que 
para C10M (Caminhar 10 metros) a média do tempo foi 33,7 segundos; para LCC3MS 
(levantar-se da cadeira e caminhar uma distancia de 3 metros, em linha reta, e retornar e 
sentar-se novamente) a media de tempo foi 33,5 segundos; LC5x (levantar-se 5 vezes de 
uma cadeira sem auxilio das mãos) a média foi 31 segundos; e para LDV(levantar-se, ficar 
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de pé, partindo da posição de decúbito ventral) a média foi 9,4 segundos. Ao final do 
tratamento será aplicado novamente o teste. 
 

 
 
CONCLUSÃO 
Estudos demonstram que a prática do Pilates pode oferecer efeitos positivos em pacientes 
com sequelas de AVE, melhorando a flexibilidade, a força muscular, o condicionamento, o 
bem estar, bem como a capacidade funcional. Sua utilização é importante nas atividades de 
vida diária, já que o intuito desses pacientes é diminuir seu grau de dependência. Portanto a 
prática deste método é de grande importância, pois consiste na manutenção da amplitude 
de movimentos, a fim de evitar a progressão da incapacidade por sedentarismo impedindo 
complicações, melhorando assim a capacidade funcional do paciente e uma qualidade de 
vida mais propicia. 
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AVALIAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA CRÔNICA, PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR. 
 
REZENDE, A. L. C.; JUNIOR, J. C. B.; BITTAR, C. M. L.; BARBOZA, M. A. - Curso de 
graduação em Fisioterapia, Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, Araxá - 
MG. 
analuiiza_rezende@hotmail.com  
 
RESUMO 
A lombalgia pode ser caracterizada por um quadro de dor, fadiga e desconforto localizado 
no terço inferior da coluna vertebral. Trata-se de uma patologia complexa gerada por 
múltiplos fatores. A estabilização segmentar é um método sutil e eficaz para se tratar a dor 
na lombar. O objetivo do presente estudo foi avaliar a dor, força muscular e capacidade 
funcional de indivíduos lombalgicos. A pesquisa foi realizada através de aplicação de 
questionários, testes de força muscular e uma Escala visual analógica da dor pré e pós 
tratamento com estabilização segmentar. Os resultados mostram a eficácia do tratamento 
no quadro patológico. 
 
Palavras chave: Lombalgia, capacidade funcional, estabilização segmentar. 
 
INTRODUÇÃO 
A dor lombar é um termo usado para descrever a dor nas costas. Pode ser caracterizada por 
um quadro de dor, fadiga ou desconforto localizado no terço inferior da coluna vertebral. 
Trata-se de uma patologia complexa gerada por fatores de risco tais como traumas 
mecânicos, obesidade, tipo de ocupação, idade, sexo, instabilidade segmentar, estresse 
entre outros podem causar a dor lombar. 
A prevalência de dor lombar aumenta após os 25 anos de vida, com um pico na faixa etária 
entre 55 a 64 anos. De acordo com a teoria do aprendizado motor, a segmentação pode ser 
utilizada para treinar os componentes da postura e dos movimentos funcionais que se 
apresentam deficientes. O objetivo da estabilização é treinar os músculos locais para 
fornecer proteção as articulações da região lombopélvica, assim eliminando o quadro álgico. 
A dor lombar pode vir a comprometer severamente a qualidade de vida e capacidade 
funcional de quem é diagnosticado com lombalgia.  
 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa analítica experimental longitudinal. A amostra foi composta por 6 
indivíduos adultos, do gênero feminino, com idade entre 45 a 70 anos, com diagnóstico de 
lombalgia, capitados no programa de Reeducação Postural da Clínica Escola de Fisioterapia 
do UNIARAXA. Os instrumentos utilizados foram uma ficha de avaliação própria, o 
questionário Índice Funcional Oswestry que tem como objetivo detectar o grau de disfunção 
dos indivíduos com lombalgia, na realização das atividades de vidas diárias. A Escala Visual 
Analógica de Dor (EVA) que consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no 
paciente, e avaliação da força muscular, por meio dos testes de força muscular de Kendal. 
Os instrumentos foram aplicados no inicio do estudo, março de 2013 e reaplicados em 
setembro de 2013. O trabalho de estabilização segmentar vertebral foi conduzido por meio 
de exercicios no qual era solicitado a cada participante uma contração isométrica da 
musculatura lombo-pelvica e sustentado por 30 segundos, composta de 03 séries de 06 
repetições. Cada sessão tinha um período de 50 minutos. Os resultados após a  finalização 
da coleta dos dados foram tabulados e analisados por meio de tabelas. Todos os 
participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi avaliado 
e aprovado pelo CEP com o número de protocolo: 39885/45. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

mailto:analuiiza_rezende@hotmail.com
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Os participantes do estudo, após 5 meses de tratamento com a estabilização segmentar 
apresentaram uma melhora significativa no Índice funcional de acordo com os dados 
coletados pré e pós tratamento. Segundo França (2009), a estabilização segmentar 
apresenta melhores resultados se comparada aos exercícios de fortalecimento e 
alongamentos. 
Os dados se apresentam logo abaixo em forma de tabela: 
Questionário I.F.O., características clínicas da amostra em porcentagem (n=6). 
 
 

Participantes Pré Tratamento Pos Tratamento 

1 14% 6% 
2 2% 2% 
3 2% 2% 
4 30% 12% 
5 18% 16% 
6 16% 4% 

Média 13,66% 7% 
Desvio padrão 10,61% 5,76% 

 
Tabela 1: Desvio padrão de melhoria em função do Índice Funcional. 
 
Em relação ao Quadro álgico das participantes o Eva pode nos proporcionar uma visão de 
média global de 5,1 pre tratamento e no pós tratamento uma redução do nível de dor para 
1,3 . 
 

EVA - Média Global 

 
Pré  tratamento Pos tratamento 

Participante 1 6 2 

Participante 2 4 0 

Participante 3 3 0 

Participante 4 7 2 

Participante 5 6 0 

Participante 6 5 4 

Média Global 5,1 1,3 

Tabela 2: Média global do quadro álgico pré e pós tratamento. 
 
Quanto aos níveis de força muscular podemos observar o ganho de força após o tratamento 
em todos os músculos principalmente em relação aos flexores oblíquos do tronco e 
abdominais superiores. 
 

Media Global 

 

Pré  tratamento Pos  tratamento 

Quadrado lombar 4,71 4,85 

Extensores do Tronco 3,42 3,71 

Flexores Laterais do Tronco 3,42 3,71 

Flexores obliquos do tronco 3,42 4,28 

Abdominais superiores 3,28 4,28 

Abdominais inferiores 4,57 4,85 

Tabela 3: Media global de força muscular pré e pós tratamento de estabilização segmentar. 
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Segundo Kisner; Colby 1992; Marcondes 2012, exercícios físicos contribuem na prevenção 
de síndromes dolorosas na coluna vertebral por proporcionar maior conscientização da 
postura. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados desse projeto permitiu constatar a eficácia da estabilização segmentar na 
remissão da dor, melhora na capacidade funcional e  fortalecimento muscular de pacientes 
lombálgicos. Os exercícios propostos, por serem sutis, e específicos e em posição neutra, 
são adequados para essa terapia proporcionando uma melhoria na qualidade de vida. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA DE CRIANÇAS PREMATURAS 
SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE HIDROTERAPIA.  
 
DEZIDERIO, B. J. B. M; TAVARES, D. V. D, ABRAÃO, G. Curso de graduação em 
Fisioterapia, Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá- MG.  
beatrizjackeline.bmd@hotmail.com 
 
RESUMO 
Os bebês prematuros, com baixo peso ao nascer, anóxia perinatal e malformações, 
predispõem a tratamentos especializados, visto que algumas intercorrências podem retardar 
seu crescimento e seu desenvolvimento motor. A importância da fisioterapia está em 
proporcionar experiências sensório-motoras que favoreçam o desenvolvimento destas 
crianças. A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que utiliza a piscina aquecida e suas 
propriedades em favor do desenvolvimento motor. De acordo com (CAROMANO, 2002), a 
hidroterapia pode oferecer às crianças prematuras uma condição favorável ao 
desenvolvimento de movimentos funcionais e melhora na sua função motora ao utilizar das 
propriedades da água que facilitarão dessa forma a transferência de posturas e a marcha de 
pacientes com déficit muscular, explorando exercícios para preparar o paciente a realizar os 
movimentos em terra. Outros efeitos que a hidroterapia pode oferecer são o aumento da 
amplitude de movimento das articulações; a melhora na flexibilidade, o fortalecimento 
gradativo dos músculos; o melhor desempenho nas atividades funcionais e a melhora do 
equilíbrio, coordenação motora e postura. (Campion, 2000).  O objetivo deste estudo será 
avaliar a função motora grossa de crianças prematuras submetidas a um programa de 
hidroterapia utilizando a Escala Gross Motor Function Measure (GMFM) em dois momentos, 
pré e pós-intervenção, assim como apresentar os relatos dos responsáveis sobre o 
programa proposto após a finalização da pesquisa. Os resultados preliminares mostram que 
a utilização da hidroterapia pode melhorar da função motora grossa de crianças prematuras. 
 
Palavras chaves: Prematuridade, GMFM, Desenvolvimento motor, Hidroterapia.  
 
INTRODUÇÃO 
O período de gestação de uma gravidez normal é compreendido entre 38 e 42 semanas, no 
entanto alguns fatores podem causar interferência no cumprimento deste período, ocorrendo 
então um parto prematuro. O recém-nascido prematuro, também conhecido como pré-termo, 
é todo aquele que nasce entre a vigésima e a trigésima sétima semana de gestação 
(BASEGIO, 2000). A incidência da prematuridade pode sofrer alterações de acordo com o 
país ou região, devido a fatores como condições socioeconômicas e o grau de instrução da 
população. No Brasil, o índice é aproximadamente de onze por cento de dos nascido vivos 
(BENZECRY; OLIVEIRA; LEMGRUBER, 2000). O recém-nascido pré-termo, devido à falta 
de maturação de seus órgãos e sistemas corporais, podem desenvolver diversos problemas 
resultantes da sua dificuldade de adaptação fora do útero materno. Segundo Sheahan, 
Brockway e Tecklin (2002), a fisioterapia exerce um importante papel facilitador, pois faz uso 
de técnicas que proporcionam experiências sensoriais e motoras normais que darão base 
para o desenvolvimento motor dessas crianças. A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico 
que utiliza a piscina de água aquecida como agente externo para execução de exercícios 
terapêuticos com uma eficácia e benefícios de diferentes sistemas, como cárdio-respiratório, 
nervoso, renal, imunológico, músculoesquelético e neurológico (BIASOLI E MACHADO, 
2006). Este trabalho visa avaliar a funcionalidade de crianças prematuras após participarem 
de um programa de hidroterapia. 
 
METODOLOGIA 
A amostra proposta no estudo será composta de 7 bebês prematuros de ambos os sexos, 
com idade entre 06 meses e 3 anos, com diagnóstico médico de prematuridade 
encaminhadas à Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. Os pacientes serão avaliados 
inicialmente e após serem submetidos ao protocolo de hidroterapia através da Escala Gross 
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Motor Function Measure (GMFM). Neste momento serão apresentados apenas os 
resultados preliminares do estudo relacionados aos dados coletados de um paciente que já 
possui os dados pré e pós-intervenção, vale ressaltar que os demais participantes 
demonstram impossibilidade metodológica de se comparar e analisar os dados pois, 
encontram-se em tratamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do paciente 1 foram colhidos no período pré e pós-intervenção ou seja, após 
realizadas 20 sessões de hidroterapia e os resultados estão descritos a seguir: 
 
Tabela 1: Resultados do Paciente 1 pré e pós-intervenção em porcentagem de acordo com 
os escores encontrados da Escala GMFM. 

  

 Pré (%) Pós (%) 

Paciente 1 5,9 37,8 

 
 
Tabela 2: Resultados do Paciente 1 pré e pós-intervenção em porcentagem de acordo com 
os escores encontrados da Escala GMFM subdivididos em dimensões. 

 

               Dimensões Pré (%) Pós (%) 

A. Deitado e Rolando 29,3 100 

B. Sentado 0 70 

C. Engatinhando e Ajoelhado 0 19 

D. Em pé 0 0 

E. Andando, correndo e pulando 0 0 

 
Os resultados deste trabalho demonstram que houve um aumento entre os escores total do 
GMFM pré e pós-tratamento do Paciente 1, sendo o valor de 5,9% pré-tratamento e 37,8% 
pós tratamento. Entretanto na dimensão A (deitado e rolando) houve um aumento de 29,3% 
na pré para 100% no pós-tratamento. Considerando o escore B (sentado), foi observado um 
aumento de 0% no pré-tratamento para 70% no pós-tratamento. Na dimensão C 
(engatinhando e ajoelhado), o escore passou de 0% pré para 19% pós. Na dimensão D (em 
pé) e na dimensão E (andando,correndo e pulando), não houve diferença nas duas 
avaliações. Analisando o escore total houve um aumento em 3 das 5 dimensões, indicando 
que a utilização da hidroterapia pode oferecer às crianças prematuras uma condição 
favorável ao desenvolvimento de movimentos funcionais e melhora na sua função motora ao 
utilizar as propriedades da água que, facilitarão dessa forma as transferências de posturas e 
a marcha de pacientes, através de exercícios para preparar a criança a realizar os 
movimentos em terra. (CAROMANO, 2002) 
 
CONCLUSAO 
Os resultados preliminares da pesquisa demonstram tendências de que a utilização da 
hidroterapia pode melhorar a função motora grossa de crianças prematuras. 

REFERENCIAS 
BASEGIO, L. D. Manual de Obstetrícia. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, 295p. 
BENZECRY, R., OLIVEIRA, H. C. e LEMGRUBER, I.,   Tratado de Obstetrícia-
FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, 913p. 



64 
 

SHEAHAN, M. S.; BROCKWAY, N. F.; TECKLIN,J. S. A criança de alto risco. In: TECKLIN, 
J.S. (Org.). Fisioterapia Pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, Parte 3, p. 69-97, 2002. 
CAMPION, R.M. Hidroterapia princípios e prática. 1ª Ed, São Paulo: Editora Manole, 
2000. 
BIASOLI, MC; MACHADO, CMC. Hidroterapia: técnicas e aplicabilidades nasdisfunções 
reumatológicas. Ver. Temas de Reumatologia Clínica; 2006; 7 (1):78-87 
CAROMANO, F. A. , NOWOTNY, J. P. Princípios físicos que fundamentam a 
hidroterapia. Fisioterapia Brasil - volume 3 - número 6 - nov/dez de 2002 
  



65 
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QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE INDIVÍDUOS COM QUADRO CLÍNICO 
DE LOMBALGIA: RESULTADOS PRELIMINARES 
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Fisioterapia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
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RESUMO 
Nos últimos tempos, tem se observado a preocupação dos profissionais da saúde quando 
se trata de qualidade de vida, estudos da Organização Mundial da Saúde defendem esta, 
como uma "percepção do indivíduo sobre a vida, no contexto da cultura, sistemas e valores 
ou, ainda, expectativas, padrões e preocupações, relativos a seus objetivos". As doenças 
crônicas provocam mudanças na rotina e no planejamento de atividades, especialmente a 
lombalgia, a qual consiste em uma síndrome dolorosa incapacitante de causa multifatorial, 
que exige um programa sistematizado de reabilitação (Moreira e Carvalho 1996). O presente 
estudo tem objetivo de avaliar a qualidade de vida e funcionalidade de pacientes portadores 
de lombalgia tratados com recursos complementares de hidroterapia e da bandagem 
funcional elástica. Para realização do estudo a amosta irá contar com uma amostra de três 
grupos com 10 individuos adultos jovens, de ambos os sexos, sedentários com diagnóstico 
cliníco de lombalgia. Foi avaliado nestes resultados preliminares o relato qualitativo de dos 
participantes, sendo possível evidenciar uma tendência de evolução no alívio dos sintomas 
e melhora da funcionalidade com a utilização dos recursos empregados.  
 
Palavras Chave: lombalgia, qualidade de vida, hidroterapia, bandagem elástica funcional 
 
INTRODUÇÃO 
Qualidade de vida é definida como uma "percepção do indivíduo sobre a vida, no contexto 
da cultura, sistemas, valores, expectativas, padrões e preocupações, relativos a seus 
objetivos". Segundo a Organização Mundial da Saúde (2007), a dor lombar é um problema 
de saúde pública mundial, que atinge cerca de 80% da população em ambos os sexos, em 
algum período de suas vidas, causando graves consequências socioeconômicas e 
diminuição da qualidade de vida. Bates e Hanson (1998) conceitua a hidroterapia como 
sendo o uso das águas para fins terapêuticos. Devido as suas propriedades físicas ela é 
muito eficaz no tratamento da lombalgia, pois une os exercícios aquáticos com a terapia 
física para reabilitação de patologias. Outro método muito eficaz é a bandagem elástica 
funcional, que consiste em um tipo de fita protetora, com características elásticas que adere 
a pele nas articulações com função de fornecer apoio e proteção aos ossos, ligamentos, 
tendões, músculos e articulações do corpo (SILVA JR, 1999; PERRIN, 2008) 
  
METODOLOGIA 
A amostra do estudo será composta por três grupos de dez pacientes, sedentários de 
ambos os sexos, com faixa etaria de 25 á 35 anos, com diagnóstico de lombalgia 
encaminhado para a Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá. Para análise comparativa dos 
dados foi aplicado no início do estudo o questionário de Dor McGill que verifica a percepção 
álgica frente à patologia e a Escala Visual Analógica de Dor, que quantifica o quadro álgico, 
os mesmos serão reaplicados no fim do estudo. Os pacientes serão divididos de forma 
aleatória em três grupos, sendo o primeiro com tratamento de hidroterapia, o segundo com 
aplicações de bandagem elástica funcional e o terceiro associando as duas técnicas, no 
entanto, vale ressaltar, que os resultados expressos neste momento referem-se aqueles 
preliminares, tendo em vista, a impossibilidade metodológica de se comparar e analisar os 
dados neste momento da pesquisa. 
Para os resultados preliminares foram somente realizado entrevistas com os pacientes dos 
grupos de tratamento, sendo levantado os principais achados de evolução referente a sua 
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conduta de tratamento. Estes relatos foram tabulados e estão descritos na forma geral de 
acordo com o grupo experimental.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados preliminares da pesquisa foram colhidos na forma de entrevista, e 
demonstram tendências de evoluções clinicas em relação aos protocolos empregados, no 
entanto, neste momento não há como desenhar uma melhor proposta de tratamento tendo 
em vista a incipiência dos dados.  
O presente estudo demonstrou que a utilização da técnica de hidroterapia e bandagem 
elástica funcional, diminuiu a dor e melhorou a capacidade funcional no publico alvo. 
Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Jorge et al. (2012). 
Yasukawa, Patel e Sisung (2006), citam que quando utilizado a técnica correta da 
bandagem elástica funcional, pode, melhorar a contração dos músculos enfraquecidos e em 
conjunto relaxar os músculos fracos auxiliando no controle da instabilidade postural. 
Osterhues (2004) cita que a aplicação da bandagem elástica funcional mantida por 3 a 4 
dias fornece um estimulo proprioceptivo resultando em um efeito de facilitação dos 
mecanoceptores cutâneos para recrutamento de unidades motoras. Comparando com os 
resultados deste estudo, percebemos que no grupo 3 o qual associamos a hidroterapia com 
aplicação de bandagem elástica funcional os pacientes relatam melhora na postura e dor 
durante a jornada de trabalho. 
 
 

Grupo 1 
Tratamento com 

Hidroterapia 

Grupo 2 
Tratamento com 

Bandagem Elástica 
Funcional 

 

Grupo 3 
Tratamento associando 

Hidroterapia e Bandagem 
Elástica Funcional. 

“...Diminuiu minha dor....” 
 
“...Consigo realizar minhas 
atividades...” 
 
“...Voltei a trabalhar sem 
sentir dores intensas...” 

“... Consigo ficar dias sem 
dor...” 
 
“...A bandagem me ajuda a 
melhorar a minha postura...” 
 
“...Consigo ficar na mesma 
posição sem dor...” 
 

“...Consigo ficar mais tempo 
sem uso de medicamentos...” 
 
“...Melhorou minhas dores 
noturnas inclusive o sono...” 
 
“...Voltei a minha rotina nas 
tarefas de casa e trabalho..”  

 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares da pesquisa demonstram tendências de evoluções clinicas em 
relação aos protocolos empregados, no entanto, neste momento não há como direcionar 
qual a proposta de tratamento mais adequada ao tratamento da dor lombar.  
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ANÁLISE DO PERFIL DERMATOGLÍFICO DE ALUNOS ATLETAS DO GÊNERO 
MASCULINO, PARTICIPANTES DO 3º FESTIVAL DE ATLETISMO UNIARAXÁ 
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Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
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RESUMO 
Ao se tratar de treinamento esportivo, deve-se levar em consideração, além de recursos 
materiais e espaços para treinamento, a qualidade física predominante do atleta, o que 
influência diretamente na facilidade de aprendizado e no índice de gasto energético, ou a 
habilidade que o atleta tem naquela determinada modalidade esportiva. O atletismo é um 
exemplo de esporte que consegue separar em suas provas cada qualidade física como: 
resistência, velocidade, força, força explosiva, flexibilidade e coordenação. O estudo 
objetivou analisar os atributos físicos de alunos das escolas do município de Araxá, 
vencedores do 3º Festival de Atletismo do Uniaraxá, promovido pelo curso de Educação 
Física. Trata-se de um estudo comparativo correlacional com um grupo aproximado de 25 
alunos do gênero masculino de escolas municipais, estaduais e particulares da cidade de 
Araxá, com uma faixa etária de 11 a 17 anos de idade. A análise será realizada utilizando o 
método de dermatoglifia. Desenvolvido na Rússia pelo Dr. Harold Cummins (1894-1976), a 
dermatoglifia tem como objetivo identificar as valências físicas individuais de acordo com 
seu tipo de fibra muscular (T1,T2 e Tx), de pessoas atletas ou não atletas que são formadas 
durante a concepção embrionária que ocorre até a 12ª semana de gestação, de três 
camadas de tecido que darão origem aos demais tecidos e as características 
preponderantes a cada esporte, designadas endoderme, mesoderme e ectoderme, apenas 
analisando as digitais delas e verificando a forma do desenho W - verticilo, L - presilha, A – 
arco, e pela soma de deltas (triângulo formado pela junção das cristas papilares), e pela 
soma da quantidade total de linhas (SQTL) das falanges distais dos dez (10) dedos das 
mãos – “protocolo de dermatoglifia (CUMMINS E MIDLE, 1942)”. De acordo com o resultado 
obtido pela analise dermatoglifica, o treinador/professor é capaz de treinar seu atleta em um 
determinado esporte com possibilidade de bons resultados em competições. 
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REPERCUSSÕES DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDROTERAPÊUTICOS NA 
FUNÇÃO MOTORA GROSSA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN 
 
OLIVEIRA, J.; CARVALHO, A. S. Curso de graduação em Fisioterapia - Centro Universitário 
do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
jadeoliveira22@hotmail.com 
 
RESUMO 
Síndrome de Down ou Trissomia do cromossoma 21 é um distúrbio genético causado pela 
presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente, resultando em alterações 
físicas e mentais. O presente estudo tem como objetivo avaliar quanti/qualitativamente 
alterações da função motora grossa de crianças portadoras da Síndrome de Down 
inicialmente e após serem submetidas a um programa de hidroterapia utilizando a Escala 
Gross Motor Function Measure (GMFM) como um instrumento quantitativo, assim como 
descrever relatos de pais e/ou responsáveis sobre a proposta da pesquisa. Os resultados 
preliminares apresentados são os escores encontrados na avaliação inicial, não sendo 
possível evidenciar conclusões sobre o estudo salvo que ainda não é possível apresentar os 
resultados pós-intervenção. Acredita-se que este estudo possa trazer uma melhora para os 
pacientes com SD nos aspectos motores como, o sentar, ficar de pé, andar, correr e pular. 
 
INTRODUÇÃO 
A Síndrome de Down (SD) é causada por alterações cromossômicas envolvendo o par do 
cromossomo 21, o qual se apresenta em trissomia, resultando em alterações físicas e 
mentais (MENEGHETTI; BLASCOVI-ASSIS; DELOROSO; RODRIGUES, 2009). Quanto ao 
desenvolvimento de habilidades motoras, as evidências revelam que estas crianças 
apresentam atraso nas aquisições de marcos motores básicos, onde estes emergem em 
tempo diferenciado (superior) ao de crianças com desenvolvimento normal (MANCINI; 
SILVA; GONÇALVES; MARTINS, 2003). É reportado que a hidroterapia é um método que 
pode proporcionar tanto melhorias físicas, quanto melhorias psicossociais e mentais para 
portadores de SD. Segundo Polese (2012), os seus estudos apresentam resultados in-
teressantes e que podem ser tomados em parte como base para a prática clínica. A 
hidroterapia pode ser um meio lúdico para tratamento de pacientes com SD, proporcionando 
resistência devido à turbulência e assim permitindo o fortalecimento muscular. O presente 
estudo tem como objetivos avaliar quanti/qualitativamente as alterações da função motora 
grossa de crianças portadoras da SD submetidas a um programa de hidroterapia como 
complemento da estimulação precoce, assim como obter relatos descritivos de pais 
e/ou responsáveis sobre esta proposta. 
 
METODOLOGIA 
A amostra deste estudo será composta de 05 crianças do sexo feminino, com idade entre 1 
e 2 anos, com diagnóstico clínico de Síndrome de Down. Os pacientes serão avaliados em 
dois momentos, pré e pós-intervenção utilizando a escala GMFM para quantificar a função 
motora grossa. Neste momento serão apresentados apenas os resultados parciais do 
estudo, relacionados aos dados coletados inicialmente dos pacientes através da avaliação 
inicial. Os pacientes ainda se encontram em tratamento e obterão os resultados para 
comparação após finalizarem o programa, da mesma forma os relatos descritivos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados coletados dos 05 pacientes serão colhidos no período pré-intervenção ao 
programa de hidroterapia e os resultados estão descritos a seguir, primeiramente 
apresentando o valor do escore total (Tabela 1) e em seguida os escores detalhados por 
dimensões (Tabela 2) da Escala GMFM.  
 
Tabela1: Resultados pré-intervenção em porcentagem de acordo com o escore total 
encontrado da Escala GMFM dos pacientes com SD. 
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Paciente Escore Toal (%) 

1 50% 

2 55,6% 

3 58,2% 

4 68,2% 

5 30,8% 

  
Tabela 2: Resultados pré-intervenção em porcentagem de acordo com o escore detalhado 
da Escala GMFM dos pacientes com SD. 

Paciente 
A-Deitar e 

Rolar 
B-Sentar 

C-
Engatinhar 
e Ajoelhar 

D-De Pé 
E-Andar, 
Correr, 
Pular 

1 100% 85% 64% 0% 0% 

2 100% 88% 69% 15% 11% 

3 100% 96% 52% 33% 15% 

4 100% 100% 78% 48% 15% 

5 82% 58% 2% 7% 5% 

 
CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares da pesquisa demonstram que os pacientes apresentam um 
atraso motor, no entanto acredita-se que este estudo possa favorecer as aquisições motoras 
destes pacientes, principalmente como o sentar, ficar de pé, andar, correr e pular. Até o 
momento não podemos afirmar que a hidroterapia pode melhorar a função motora grossa de 
crianças com SD. Os resultados deste estudo poderão direcionar novas ações terapêuticas 
frente à funcionalidade dos pacientes portadores de SD.  
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO ÁLGICA DE INDIVÍDUOS INSERIDOS EM DIFERENTES 
SETORES DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
 
BERNARDES, J. L.; BARBOZA, M. A. Curso de graduação em Fisioterapia - Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
jeje_lopesb@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO  
Dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus 
de intensidade. Observa-se um número crescente de pessoas que buscam terapias que 
possam contribuir para o enfrentamento dos sintomas dolorosos crônicos.  
 
OBJETIVO  
Avaliar a percepção álgica osteomusculares em pacientes inseridos nos setores de 
reabilitação na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ.  
 
METODOLOGIA  
A amostra será composta por indivíduos de ambos os gêneros, na faixa etária de 30 a 80 
anos de idade, que frequentam os setores de Ortopedia, Reeducação Postural, Hidroterapia, 
Cardio-pulmonar e Neurologia da Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. Os instrumentos 
utilizados para esse estudo foram uma ficha de avaliação contendo informações sócias 
demográficas. E a Escala Multidimensional da dor (Emador) que possibilita o escalonamento 
de fenômenos subjetivos, considerando a diversidade e a multidimensionalidade do ser 
humano, o qual é capaz de capturar essas qualidades por meio de descritores. A 
abordagem fisioterapêutica proposta será realizada por meio de atividades relacionadas a 
cada setor da Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. O estudo foi aprovado pelo Colegiado 
de Ética em Pesquisa, protocolo número: 393551/16 de 2013.  
 
RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO:  
 
Tabela 1: Dados sociodemográficos 

 Distribuição N (31) 

Gênero Mulheres 19 

 Homens 12 

Classificação da 
dor 

Aguda 4 

 Crônica 20 

Média da idade 60.7  

 
 
Tabela 2: Descritores atribuídos para caracterizar a dor. 

Descritores Dor aguda  Dor crônica  

 Homens Mulheres Homens Mulheres 

10 - - 58.33% 57.89% 

9 - - 8.33% 21.05% 

8 - - 16.66% 5.26% 

7 16.66% 5.26% 25% 26.31% 
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6 8.33% - 50% 47.36% 

5 - - 33.33% 36.84% 

4 8.33% 5.26% - 5.26% 

3 - - 16.66% 36.84% 

2 8.33% 5.26% 33.33% 31.57% 

1 8.33% - 41.66% 31.57% 

 
Descritores dor Aguda: 1)Terrível 2)Insuportável 3)Enlouquecedora 4)Profunda 5)Tremenda 
6)Desesperadora 7)Intensa 8)Fulminante 9)Aniquiladora 10)Monstruosa. Descritores dor 
Crônica: 1)Deprimente 2)Persistente 3)Angustiante 4)Desastrosa 5)Prejudicial 6)Dolorosa 
7)Insuportável 8)Assustadora 9)Cruel 10)Desconfortável. 
 
Tabela 3: Intensidade da dor 

EVA Mulheres Homens 

10 5,26% 8,33% 

9 10,52% - 

8 15,78% - 

7 15,78% 25% 

6 10,52% 8,33% 

5 5,26% 8,33% 

4 10,52% 16,66% 

3 5,26% 8,33% 

2 - - 

1 - - 

0 15,78% 25% 

 
Tabela 4. Dados Clínicos Relacionados com a Região Corporal 

Região corporal Homens Mulheres 

Difuso 16.66% 10.52% 

MMII 16.66% 36.84% 

MMSS 8.33% 5.26% 

Região lombar 33.33% 26.31% 

 
Com os resultados encontrados foi possível observar que o sexo feminino teve maior 
prevalência sendo 61,3%, enquanto o masculino foi de 38,7%. 
Os distúrbios musculoesqueléticos manifestam com frequência em mulheres possivelmente 
em função da sua força muscular ser menor que a dos homens, e mulheres sofrem 
desvantagem por serem menores em peso e altura. No período pós-menopausa são 
comuns os desconfortos articulares causados pelo excesso de peso, que acaba por 
sobrecarregar as estruturas musculoesqueléticas responsáveis pela estabilização e 
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movimento do corpo. Isso, com o passar do tempo, acarreta incapacidades e redução na 
qualidade de vida dessas mulheres (BRANDÃO, 2003; MACIEL, 2006; SOUZA, 2007; 
PICOLOTO, 2008). 
A maior parte do quadro álgico dos participantes é crônica, com prevalência da região 
corporal nos membros inferiores, com descritor de dor deprimente. 
De acordo com Crombie (1999) a dor crônica acomete a maioria da humanidade, 
persistente, sendo apontada como uma das principais causas de incapacitação física para o 
trabalho, limitante para a qualidade de vida do homem moderno. 
Resultados esperados: Espera-se ao final do estudo melhora na percepção do quadro álgico 
em pacientes inseridos em diferentes propostas de tratamento nos setores de reabilitação 
na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. 
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FUNCIONAL EM PACIENTES COM DPOC 
 
BORGES, K. F.; CARVALHO, A. S.; BORGES, R. C. C. O. Curso de graduação em 
Fisioterapia - Centro Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
kamila_borges_16@hotmail.com 
 
RESUMO 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença prevenível e tratável com alguns 
efeitos extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade 
individualmente. Denomina um grupo de entidades nosológicas respiratórias que geram 
obstrução crônica ao fluxo aéreo. O Método Pilates tem como objetivo integrar corpo mente 
e espírito através de exercícios realizados no solo e em aparelhos. O presente trabalho 
busca verificar as respostas e a efetividade do método pilates na capacidade funcional 
respiratória em pacientes com DPOC. 
 
INTRODUÇÃO 
De acordo como o documento de consenso da Organização Mundial de Saúde - Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) “a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica é uma doença prevenível e tratável com alguns efeitos extrapulmonares 
significantes que podem contribuir para a gravidade individualmente” (LANGER, 2009). 
Denomina um grupo de entidades nosológicas respiratórias que geram obstrução crônica ao 
fluxo aéreo podendo ser de caráter fixo ou reversível de forma parcial, tendo como 
alterações fisiopatológicas de base, graus variáveis de bronquite crônica e enfisema 
pulmonar. (NATIONAL HEART, LUNG AND BLOOD INSTITUTE, 2001). Criado pelo alemão 
Joseph Hubertus Pilates em 1926, o Método Pilates tem como objetivo integrar corpo, mente 
e espírito, através de exercícios realizados no solo e em aparelhos. É um método que 
trabalha com exercícios musculares de baixo impacto contracional, fortalecendo 
intensamente a musculatura abdominal. (CAMARÃO, 2004). É embasado na aplicabilidade 
de seis princípios: Concentração, Controle, Precisão, Centramento “Powerhouse”, 
Respiração Movimento Fluido. (DALTRO e FERNANDES, 2004; CRAIG, 2003; 
GALLAGHER e KRYZANOWSKA, 2000). 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa experimental, segundo Cervo; Bervian (2002), este tipo de estudo 
permite manipular diretamente as variáveis. A amostra foi constituída de 5 pacientes 
adultos, de ambos os gêneros, com diagnóstico clínico de DPOC. Os pacientes que 
participaram do estudo foram orientados sobre todos os procedimentos a serem abordados 
e após a elucidação de todas as informações da pesquisa e, de acordo, assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi dividida em etapas: 
PRIMEIRA ETAPA: 1º Momento: Avaliação Fisioterapêutica, 2º Momento: Teste de Força 
Muscular Respiratória: (Manovacuometria), 3º Momento: Índice de Dispnéia, 4º momento: 
Avaliação da capacidade física através do TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS 
(TC6), 5º momento Aplicação do Questionário de Qualidade de Vida (SGRQ), 6º Momento: 
Protocolo de Exercícios de Pilates. SEGUNDA ETAPA: Ao término de 03 meses de 
aplicação do protocolo de exercícios, foram realizadas, novamente, a coletas dos dados, 
onde todos os procedimentos metodológicos foram reavaliados, exceto a ficha de avaliação 
fisioterapêutica. Posteriormente os dados foram comparados e analisados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sendo a amostra constituída de 5 pacientes, apenas 4 realizaram o tratamento até sua 
conclusão. Entre os 4 participantes, 2 são do gênero masculino e 2 do gênero feminino, com 
faixa etária entre 50 e 74 anos. Conforme o tratamento empregado para avaliação da 
melhora da capacidade funcional respiratória e com base nos escores analisados do 
questionário, notou-se uma melhora significativa em 100% da amostra. Os valores das 



75 
 

variáveis e escores analisados foram decrescentes após 12 semanas de tratamento, quando 
comparados com a avaliação inicial. A melhora da tolerância ao exercício ocorre devido a 
adaptações neuromusculares e, sobretudo, pelo alívio da sensação de dispneia após a 
reabilitação (Salman et al., 2003) o que indiretamente pode proporcionar a melhora da 
qualidade de vida. Portanto, a dispneia está frequentemente associada à qualidade de vida 
em pacientes com DPOC devido ao mecanismo de dispneia em espiral e à diminuição 
crônica do condicionamento, comumente apresentados por esses pacientes (MAHLER, 
1992, HAJIRO, 1999). 
 
CONCLUSÃO 
Todos os participantes desta pesquisa melhoraram suas condições clínicas, sugerindo a 
efetividade do método Pilates sob a melhora da capacidade funcional respiratória, uma vez 
que foram evidenciadas melhoras na capacidade física, e ainda no estado geral de saúde e 
qualidade de vida, avaliado pelo SGRQ. Conclui-se também que o Pilates oferece boa 
segurança por ser uma prática segura para este tipo de paciente. Além disso, observamos 
que o exercício em grupo oferece uma boa socialização dos pacientes influenciando 
positivamente na vida dessas pessoas.  
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RESUMO 
A capacidade funcional para atividades instrumentais de vida diária é a habilidade do idoso 
para administrar o ambiente em que vive, e inclui as seguintes ações: preparar a comida, 
lavar roupas, cuidar de casa, fazer compras, ir ao médico e comparecer aos compromissos 
sociais e religiosos (Ministério da saúde, 2004).O comprometimento da capacidade funcional 
do idoso tem implicações importantes para a família, a comunidade, para o sistema de 
saúde e para a vida do próprio idoso. Deste modo, a capacidade funcional surge como um 
novo componente no modelo de saúde dos idosos (RAMOS, 2003). A fisioterapia aquática 
apresenta vantagens para os idosos, como uma maior independência funcional, 
manter/melhorar amplitude de movimento e força muscular, diminuir a dor e o espasmo 
muscular, além de promover melhora na socialização, autoconfiança e qualidade de vida 
(Caromano, 2001; Ruoti  et al, 2000). As doenças cardiovasculares, que são diretamente 
proporcionais à idade, representam a maior causa de mortalidade em todo o mundo. No 
indivíduo idoso, a HAS representa o maior fator de risco para as complicações 
cardiovasculares. As ações preventivas e terapêuticas reduzem a morbi-mortalidade 
associada às doenças cardiovasculares (Olmos, Lotufo, 2002; Gus, 2004). 
 
INTRODUÇÃO 
O envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações estruturais e 
funcionais do organismo que se acumulam de forma progressiva (Madureira, Lima, 1999). À 
medida que a idade aumenta, o organismo passa a sofrer uma série de efeitos nos diversos 
sistemas, o que leva o indivíduo a tornar-se menos ativo, facilitando desta forma um 
decréscimo na capacidade física (Madureira, Lima, 1999; Matsudo, Matsudo, 2000). As 
doenças cardiovasculares, que são diretamente proporcionais à idade, representam a maior 
causa de mortalidade em todo o mundo. O exercício físico regular vem sendo considerado 
um importante coadjuvante na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial, 
contribuindo para melhoria de outros fatores de risco cardiovascular (BRUM et.al., 2005). A 
literatura científica mostra que a imersão produz respostas fisiológicas favoráveis aos 
portadores de hipertensão como, por exemplo, o aumento da eliminação de sódio (HALL, 
BISSON, O'HARE, 1990) e a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nesse 
contexto, a hidroterapia apresenta evidências para sua utilização em pacientes portadores 
de hipertensão. Sabe-se que a imersão altera o gradiente hidrostático promovendo 
hipervolemia torácica (HALL, BISSON, O'HARE, 1990), fato que promove aumento nas 
concentrações plasmáticas do peptídeo natriurético atrial, consequentemente natriurese e 
diurese. Fatores esses que podem contribuir para melhora da capacidade funcional (CF) de 
cardiopatas. A capacidade funcional para atividades instrumentais de vida diária é a 
habilidade do idoso para administrar o ambiente em que vive, e inclui as seguintes ações: 
preparar a comida, lavar roupas, cuidar de casa, fazer compras, ir ao médico e comparecer 
aos compromissos sociais e religiosos (Ministério da saúde, 2006). O comprometimento da 
capacidade funcional do idoso tem implicações importantes para a família, a comunidade, 
para o sistema de saúde e para a vida do próprio idoso. 
 
METODOLOGIA 
Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e prospectiva realizada no período de Março a 
Outubro de 2013, com 10 pacientes hipertensos controlados submetidos a um programa de 
hidroterapia, 2 vezes na semana durante 50 minutos, após autorização médica. Antes de 
iniciar a terapêutica foi aplicada a avaliação da Autonomia Funcional no Desempenho das 
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AVDs que recebe a denominação de Testes de Avaliação Funcional nas Atividades da Vida 
Diária (TAFAVDs), aferidas as PA e FC de repouso fora da água, em seguida os pacientes 
entraram na piscina caminhando lentamente e então iniciou a 1ª etapa: aquecimento (10 
min), 2ª: condicionamento (exercícios aeróbicos (25 min) e 3ª relaxamento (15 min),e ao 
final da sessão são novamente mensuradas as variáveis analisadas imediatamente após a 
saída da piscina. Ao final da 32ª sessão será novamente aplicado o teste (TAFAVDs). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O teste utilizado foi selecionado pela importância na relação com a autonomia e 
independência funcional na vida do idoso, observando características de velocidade de 
deslocamento, como preditor de queda e de morbidade e mortalidade. A pesquisa está em 
andamento. Foram realizadas aproximadamente 20 sessões. A média dos resultados do 
TAFAVDs pré- tratamento foi calculado e esta representada no gráfico abaixo. Sendo que 
para C10m(Caminhar 10 metros) a media do tempo foi 10,2 segundos; para TUG (levantar-
se da cadeira e caminhar uma distancia de 3 metros, em linha reta, e retornar e sentar-se 
novamente) a media de tempo foi 9,9 segundos; LPS (levantar-se 5 vezes de uma cadeira 
sem auxilio das mãos)a media foi 16,5 segundos; e para LPDV(levantar-se, ficar de pé, 
partindo da posição de decúbito ventral) a media foi 6,2 segundos. Aragão et al.,2002 em 
sua pesquisa com idosos obtiveram como resultados para o teste C10m 7 segundos , TUG 
7,6 segundos, LPS 11 segundos, LPDV 4,5 segundos, sendo esses valores menores ao do 
presente estudo justificando-se devido ao fato de serem pacientes hipertensos e avaliados 
antes de uma intervenção, onde espera-se que os valores obtidos na avaliação final sejam 
iguais ou ate inferiores ao dos autores supracitados. Já que o objetivo do estudo é conseguir 
através do protocolo de hidroterapia melhorar a CF, sendo que o tempo marcado no teste 
pode gerar uma noção da facilidade ou dificuldade que o executante idoso pode demonstrar 
nas atividades de vida diária( DANTAS et. al, 2004). 
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Conclui-se que, a avaliação da CF em idosos é indispensável na determinação do perfil 
dessa população, no desenvolvimento de programas de intervenção e na determinação de 
níveis de morbidade e mortalidade dos mesmos. A perda da CF dos idosos desencadeará 
comprometimento das funções físicas e psicológicas, tornando o idoso mais propenso a 
depressão e a invalidez. A fisioterapia aquática apresenta algumas vantagens para os 
idosos, como uma maior independência funcional, manter/melhorar amplitude de movimento 
e força muscular, diminuir a dor e o espasmo muscular, além de promover melhora na 
socialização, autoconfiança e qualidade de vida,por isso possui grande importância. 
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PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM CORREDORES AMADORES PARTICIPANTES DE 
CORRIDA DE 5 QUILÔMETROS 
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RESUMO 
A prática de exercício físico tem encontrado uma forte aliada motivacional: a música. 
Diversos estudos têm mostrado que a música pode influenciar na percepção de esforço, na 
frequência cardíaca, nos níveis de adrenalina, na resistência e na potência muscular. Assim, 
a música pode estar associada a uma maior aderência a prática do exercício físico e 
também uma melhora do desempenho esportivo. Este estudo investigou através de uma 
pesquisa de campo quais as influências dos diferentes estilos (rock, erudita e preferida) 
podem provocar em relação à frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e no 
tempo final de corrida, em uma corrida de 5 quilômetros. Diante de todas as evidências 
pode-se constatar que a música pode influenciar na prática de atividades físicas de diversas 
maneiras, porém alguns cuidados devem ser tomados quanto a sua aplicabilidade de 
determinado estilo a certo tipo de exercício físico. Os resultados mostraram uma diferença 
nos tempos finais de corrida com relação às situações com música se comparados a 
situação sem música, além de também influenciar na percepção subjetiva de esforço, porém 
não foram encontrados valores significativos em relação a frequência cardíaca nos 
diferentes estilos musicais. 
 
INTRODUÇÃO 
Mesmo com diferentes tipos de personalidade a música se faz universal em seus diferentes 
estilos, muitos atletas a utilizam em treinos e provas, dependendo do estilo musical ouvido, 
o atleta pode sentir-se melhor e consequentemente melhorar seu desempenho. Todres 
(2006), explica que, segundo sua teoria do portal do controle da dor, a música age como um 
estímulo em competição com a dor, distraindo o paciente e desviando sua atenção, 
modulando, desta forma, o estímulo doloroso. Segundo Karageorghis e Terry (1995) a 
música durante a atividade física age de forma a capturar a atenção do praticante e, em 
consequência, desviar a atenção à fadiga e cansaço durante o exercício, neste contexto 
Harmon (2007) condensou vários estudos sobre o assunto concluindo que a música pode 
distrair temporariamente o praticante de sensações relacionadas ao cansaço e exaustão. 
Este estudo tem como objetivo verificar a influência dos diferentes estilos musicais na 
frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e tempo final de corrida. Espera-se que 
este trabalho venha contribuir com o treinamento desportivo, ampliando o conhecimento e a 
utilidade da música na prática da corrida, que antes era usada de forma empírica e que em 
um futuro próximo será utilizada de forma cientifica, sendo esse recurso permitido em 
competições. 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A amostra foi composta 
por 10 corredores voluntários da ACORA (Associação dos Corredores de Araxá). Os atletas 
responderam a uma anamnese consistindo de 42 questões sobre dados biossocioculturais. 
Cada indivíduo teve a sua ficha de avaliação individual, contendo valores de frequência 
cardíaca, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial, percepção subjetiva de esforço 
através da escala de borg de 20 pontos, tempo de corrida, além de um espaço onde os 
atletas preencherão seis músicas preferidas para o último teste. Utilizaram-se ritmos 
diferentes de música para o estudo (músicas eruditas, rock e preferidas), além de um sem 
música (etapa controle). Os testes foram realizados na pista de atletismo do Uniaraxá, onde 
os atletas percorreram 5 quilômetros em cada um dos 4 testes, sendo que a cada quilômetro 
percorrido eram coletados valores de frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço, 
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e tempo final a cada quilômetro sendo que ao final do teste foi coletado o tempo final de 
corrida. O primeiro teste foi realizado sem a utilização de músicas, o segundo foi realizado 
com a utilização das músicas do gênero rock, o terceiro com músicas do gênero erudita, e o 
último teste com as músicas preferidas de cada participante. A Percepção Subjetiva de 
Esforço foi mensurada através da escala de Borg, que consiste numa escala de 20 pontos, 
para mensuração da Frequência Cardíaca, foi utilizado um cardiofrequêncímetro (marca 
Polar®, modelo RS100, Finlândia). As músicas foram passadas aos corredores através de 
um aparelho MP3 (Max MO-21) com o volume de 19, considerado agradável. Após 
finalização da coleta dos dados, eles foram tabulados e analisados por meio de estatística 
descritiva. 
 
RESULTADOS 
Os dados da figura 1 apresentam que nos testes sem a utilização de música, as médias de 
tempos finais foram maiores em relação as situações com música, ocasionando numa 
performance melhor com a utilização de músicas, sobre isso Karageorghis et al. (1999) 
sugere que músicas com batidas rápidas (acima de 120 batidas por minuto) exercem maior 
motivação quando comparado com músicas de menores batidas. 
 

 
Figura 1. Apresenta as médias de tempos nas 4 situações dos testes. 
Em relação à frequência cardíaca, observou-se que ela se manteve mais alto na situação 
com música rock. 
 

 
Figura 2. Apresenta as médias de frequência cardíaca por estilo musical e na situação sem 
música. 
 
Em relação a Percepção subjetiva de esforço observa-se que houve uma menor percepção 
de esforço na situação com música preferida em relação as demais. (Figura 3), resultados 
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estes que convergem com a pesquisa de Priest, Karageorghis e Sharp (2004) em que os 
sujeitos sentiram melhoras quanto puderam escolher as músicas. 

 
Figura 3. Médias em relação à percepção de esforço por estilo musical e situação sem 
música. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados desse estudo mostram que a música teve influência positiva no rendimento 
dos atletas se comparados a situação sem música, porém não foram encontrados valores 
significativos quanto à alteração da frequência cardíaca. 
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RESUMO 
O tempo total de uma pessoa é caracterizado por todo o seu tempo e pode ser subdividido 
em três partes, sendo: tempo de trabalho, tempo de necessidades básicas e tempo livre, 
que não tem necessariamente a mesma duração, depende da prioridade de cada pessoa. 
Podemos realizar atividades em nosso tempo livre como: artística, intelectual, física, 
turística, virtual, manual e social. O objetivo desse trabalho foi verificar quais os conteúdos 
culturais do lazer são mais realizados durante o tempo livre das pessoas. A pesquisa foi 
desenvolvida por meio de questionário contemplando perguntas relativas ao tema. Na qual 
obtivemos o envolvimento de 56 sujeitos de ambos os sexos, com faixa etária entre 10 a 65 
anos, presentes no evento “Dia da Responsabilidade Social“ ocorrido no ano de 2013 no 
Centro Universitário do Planalto de Araxá. Os resultados apontaram que grande parte dos 
sujeitos realizam atividades artísticas e atividades físicas em seu tempo livre. Atualmente a 
atividade física é um assunto de destaque, pois o cuidado com a estética corporal e saúde 
são elementos de grande interesse da população. Entretanto, as atividades artísticas teve 
maior número de praticantes, diante de atividades como pintura, tocar instrumentos, etc. 
Sabemos que tais atividades originam leveza e harmonia, sendo, muitas vezes, 
consideradas mais tranquilizantes comparadas aos conteúdos culturais físicos. Porém, 
ambas possuem sua relevância e benefícios na percepção daqueles que as praticam. 
 
Palavras chave: Tempo livre; Conteúdos culturais do lazer; Lazer. 
 
INTRODUÇÃO 
A prática do lazer e de atividades recreativas tem grande importância, na qual o indivíduo 
busca em seu tempo livre o lúdico, que é a diversão, alegria e entretenimento. Dumazedier 
(2001) afirma que lazer é um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para 
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária 
ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais. Baseados nisso, este estudo teve como objetivo principal 
verificar quais os conteúdos culturais do lazer são mais realizados durante o tempo livre. 
Espera-se que este trabalho abra novos campos de pesquisas e venha mostrar a 
importância do lazer e recreação no tempo livre dos indivíduos. 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A amostra foi composta 
por 56 sujeitos com faixa etária de 10 a 65 anos, de ambos os sexos, sendo 15 homens e 41 
mulheres da cidade de Araxá-MG. A pesquisa foi realizada pelos estudantes do curso de 
Educação Física, do Centro Universitário do Planalto de Araxá durante o evento “Dia da 
Responsabilidade Social” ocorrido no ano de 2013. O instrumento de coleta de dados 
adotado foi um questionário composto por questões predominantemente fechadas sobre a 
temática discutida. Após a finalização da coleta dos dados, estes foram tabulados e 
analisados por meio de estatística descritiva composta por distribuição de frequência, 
expressa em valores percentuais, sendo constituído um gráfico representativo dos 
resultados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificamos que 29% dos participantes realizam atividades artísticas e que 20% realizam 
atividades físicas em seu tempo livre (gráfico 1). Em seguida, tivemos as atividades 
turísticas, representando cerca de 18% dos envolvidos. Os conteúdos culturais sociais 
encontramos cerca de 16%, englobando atividades como, estar com os amigos e estar com 
a família. Já nas atividades intelectuais, houve um total de 14% que exercem atividades 
como, leitura, ir ao teatro, cinema, etc. E, o conteúdo cultural de menor prevalência foi às 
atividades manuais, na qual o público de maior referencia a estas atividades foram pessoas 
da terceira idade, como evidencia a Organização das Nações Unidas - ONU, a terceira 
idade começa aos 60 anos nos países subdesenvolvidos e aos 65 anos nos países 
desenvolvidos (PONTAROLO; OLIVEIRA, 2008). Tais conteúdos acometiam atividades 
como, pintura, costura, jardinagem, dentre outras. Esse público foi menor, representando 
3% dos pesquisados. Deve-se levar em conta, que no evento realizado a predominância dos 
participantes era de faixas etárias menores, sendo crianças e/ou adolescentes. 

 
GRÁFICO 1: Demonstrativo do percentual dos Conteúdos Culturais do Lazer 

realizados no tempo livre 

 
 
CONCLUSÃO 
Este estudo evidenciou que a maior parte dos participantes passa seu tempo livre realizando 
atividades de cunho artístico e físico. Dessa forma vemos que a cada dia que passa, o 
tempo livre da população está sendo reduzido. Fato que desperta grande preocupação, pois 
é por meio deste, que o homem busca se refazer psíquica e fisicamente do desgaste que o 
ritmo da vida moderna lhe impõe,  possuindo inúmeros benefícios como, ameniza a fadiga e 
o estresse, melhora a qualidade de vida, aumenta a autoestima, resgata a liberdade, 
satisfaz suas necessidades e anseios, entre outras. Devido à versatilidade da temática 
pesquisada, acreditamos que este possa ser um primeiro passo em busca da realização de 
outras pesquisas envolvendo o tema aqui discutido. 
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RESUMO 
O lazer é algo essencial para a qualidade de vida do homem, proporcionando bem estar 
físico e psíquico, além de interações socioculturais vivenciadas no tempo livre. Apesar da 
relevância dessa vertente, existe uma notável lacuna de pesquisas nos diferentes 
seguimentos do lazer, permeando até mesmo, a recreação, que pode ser vivenciada dentro 
deste tempo livre. A identificação de aspectos motivadores à prática recreativa é o principal 
objetivo desta pesquisa, que se torna necessária para melhor compreensão do perfil de 
atividades que despertam mais ou menos interesse aos envolvidos. Atenuando assim, a 
atual carência de estudos e dados norteadores sobre eventos sócio comunitários como as 
chamadas “Ruas de Lazer”. Por meio do desenvolvimento da Rua de Lazer, ocorrida no 
Centro Universitário do Planalto de Araxá em função do “Dia da Responsabilidade Social” 
coletamos informações primordiais acerca do propósito deste estudo. Foi aplicado um 
questionário aos participantes do evento, que envolveu 56 voluntários, 15 homens e 41 
mulheres, com faixa etária entre 10 a 65 anos. Os resultados ilustraram a preferência dos 
participantes por atividades artísticas e infantis. Observa-se também, a opinião sobre o que 
poderia ser ofertado durante o evento, na qual, foi verificada a incidência de respostas 
propondo à melhoria da estrutura física para proteção contra o sol, além de uma maior 
variedade de atividades destinadas as faixas etárias infantis. Por meio dos resultados foi 
possível trilhar uma real percepção das expectativas e interesses das pessoas na “Rua de 
Lazer”, direcionando um olhar crítico na estruturação deste tipo de evento. 
  
Palavras Chave: Lazer; Recreação; Rua de Lazer. 
 
INTRODUÇÃO 
A definição de lazer apresentada por Dumazedier (1973) pode ser caracterizada de forma 
desvinculada de qualquer interesse, pela qual o homem integra-se de forma libertadora a 
um coletivo de ocupações fugindo de sua rotina de obrigações cotidianas. O lazer propicia 
ao homem a livre liberdade de organização de seu tempo livre de forma prazerosa 
proporcionando-o uma ocupação desinteressada liberatória e pessoal. A relação entre lazer 
e recreação é quase inseparável, sendo uma coagente da outra, porém suas definições são 
bem distintas, assim como a singularidade que as diferenciam ainda que apenas 
textualmente. Para Bramante (1997) a recreação é a ação dentro do lazer, é a tendência 
organizacional do tempo livre, do qual desempenha a satisfação de suas vontades de forma 
prazerosa e motivadora. A recreação ocorre por meio do momento de lazer, sendo o 
indivíduo totalmente livre para realizar atividades da qual se contenta de suas vontades e 
anseios relacionados ao seu lazer (CAVALLARI; ZACHARIAS, 2004). Os ambientes de lazer 
podem ser compreendidos por várias características como: educacionais, turísticas, sociais, 
culturais, artísticas, entre outras. No ambiente social podemos destacar os eventos 
intitulados “Ruas de Lazer”, pela qual se caracteriza por ser uma atividade comunitária e 
com indícios socioculturais, integrando atividades especificamente sociais com a ludicidade 
por meio da recreação, que são aspectos de grande importância e carência em estudos de 
cunho científico, contribuindo e nos motivando para a realização deste estudo. 

 
METODOLOGIA 
A presente pesquisa é descritiva com abordagem qualitativa. A amostragem teve 
participação de 56 sujeitos presentes no evento “Dia da Responsabilidade Social“ ocorrido 
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no ano de 2013 no Centro Universitário do Planalto de Araxá. Dos 56 sujeitos, obtivemos 15 
homens e 41 mulheres, com faixa etária entre 10 a 65 anos, apresentando média de idade 
de ±28,5 anos. O dispositivo de coleta de dados se deu por meio de questionário composto 
por questões abertas, observando a espontaneidade das respostas. Após coleta dos dados, 
analisamos o conteúdo com base em Minayo et al (1994) que busca três finalidades: 
estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da 
pesquisa e/ou responder as questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o 
assunto pesquisado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação ao primeiro questionamento, “Do que você mais gostou no evento”, 
encontramos que o predomínio de interesse é por atividades artísticas (danças, músicas e 
apresentações de cães adestrados) e infantis (brincadeiras e jogos) que foram citadas por 
35% e 34% dos voluntários respectivamente. Essa preferência pode ser relacionada à 
estrutura envolvida nessas atividades, amparadas por recursos e equipamentos como: palco 
para atividades musicais e de danças, cama elástica, touro mecânico, pista de ciclismo, 
entre outros. Em um segundo momento, analisamos a opinião dos sujeitos acerca do que 
poderia ser ofertado em eventos como este, na qual 37% dos participantes mencionaram a 
necessidade de uma melhor estrutura física para “proteção contra o forte calor” presente no 
dia do evento. Cerca de 33% relataram sobre a necessidade de uma maior variedade de 
atividades destinadas a faixas etárias infantis. Na generalidade dos casos, os eventos como 
Ruas de Lazer, são realizados em ruas ou praças, ou seja, em lugares 
totalmente/parcialmente desprovidos de proteção contra condições climáticas, notando se a 
preferência pela realização deste tipo de evento em dias ensolarados e em horários matinais 
sobre justificativa da ocorrência do forte calor característicos do clima tropical. A solicitação 
do aumento da variedade de atividades voltadas às faixas infantis pode ser resolvida por 
meio de alternativas simples como: a utilização de oficinas ou de setores específicos para 
crianças, o que atenderia esta solicitação. Porém, as atividades voltadas à interação de 
várias faixar etárias é uma importante característica das Ruas de Lazer, por ser um evento 
comunitário com envolvimento social e recreativo. 
  
CONCLUSÕES 
O homem busca por meio do lazer e da recreação a obtenção de relaxamento e satisfação 
pessoal em busca do equilíbrio físico e mental, suavizando as ações cotidianas que 
provocam o estresse. Por meio da realização de eventos como Ruas de Lazer, pode-se 
chegar a uma harmonização comunitária, interagindo diferentes indivíduos inseridos em um 
meio comum. Os resultados apresentados podem nos orientar no entendimento acerca do 
assunto, buscando a melhor qualidade das atividades destinadas a Ruas de Lazer, além do 
conhecimento do real interesse dos participantes neste evento. Contudo conclui-se que 
pesquisas complementares devem ser consideradas e realizadas, visando o 
aprofundamento do assunto desenvolvido. 
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A INFLUÊNCIA DA HIDROTERAPIA NA CAPACIDADE FUNCIONAL E NA QUALIDADE 
DE VIDA DE IDOSOS SAUDÁVEIS 
 
*PEREIRA, N. C.; MACHADO, G. C. Curso de graduação em Fisioterapia, Centro 
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RESUMO 
Na terceira idade os idosos começam a ter mudanças corporais o que acarreta um prejuízo 
nas suas atividades de vida diárias (AVD’s), flexibilidade, amplitude de movimento, 
equilíbrio, coordenação motora, força muscular, entre outros. A hidroterapia é um dos 
recursos fisioterapêuticos que utiliza os efeitos físicos de um trabalho de cinesioterapia e 
fisiológicos trazidos pelas propriedades da água, em piscina aquecida como recurso auxiliar 
da reabilitação de alterações funcionais ou prevenção das mesmas.  Trata-se de uma 
pesquisa descritiva e prospectiva, onde o estudo objetivou conhecer quais são os benefícios 
que a hidroterapia pode trazer para a qualidade de vida e a capacidade funcional dos idosos 
inseridos no estudo. Está sendo realizado na Clínica e fisioterapia do UNIARAXÁ, por meio 
da aplicação e um questionário, o WHOQOL- bref e o teste para tavds. A amostra conta com 
10 pacientes idosos saudáveis que se incluíram nos critérios de inclusão e exclusão da 
pesquisa. Os exercícios são divididos em três etapas: aquecimento, condicionamento e 
relaxamento. Os 10 primeiros minutos da sessão fisioterapêutica será realizado o 
aquecimento, que são os exercícios 1 e 2 do protocolo, em seguida serão realizados os 
exercícios 3 ao 9 que é a parte de condicionamento  que dura 30 minutos da sessão e por 
último os exercícios de relaxamento que são os exercícios 10,11 e 12 que dura os 10 
últimos minutos da sessão. O estudo encontra-se em andamento, os dados serão 
analisados e comparados no final do estudo e graficamente apresentados.  
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ANÁLISE DA ADESÃO À TERAPIA MEDICAMENTOSA ENTRE USUÁRIOS COM 
DIABETES MELLITUS CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA DE 
DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE ARAXÁ, MG. 
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RESUMO 
O Diabetes Mellitus (DM) é doença crônico-degenerativa, de caráter metabólico, 
caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos de secreção e/ou ação da insulina. É 
enorme o conjunto de fármacos adotados para o estabelecimento de uma normoglicemia em 
diabéticos. Contudo, os possíveis benefícios da terapia medicamentosa se anulam diante da 
não adesão dos pacientes devido a fatores ligados a própria terapia, a patologia ou ao 
acesso aos medicamentos. Diante desta realidade, a adesão farmacológica entre diabéticos 
se torna uma temática relevante de saúde pública. Esse estudo tem como objetivo de 
analisar adesão à terapia medicamentosa entre pacientes portadores de Diabetes Mellitus 
cadastrados na Estratégia de Saúde de Família (ESF) da unidade básica de saúde da 
cidade de Araxá-MG, e verificar a influência da forma de aquisição do medicamento sobre a 
adesão à terapia medicamentosa entre estes pacientes. Será realizado um estudo 
transversal, exploratório, quantitativo e de base populacional. Em um primeiro momento será 
realizado o levantamento do número de pacientes com Diabetes Mellitus (DM) cadastrados 
e a seleção dos indivíduos por micro área de abrangência da ESF. Posteriormente, será 
feita uma amostragem equitativa dos indivíduos e a aplicação de um questionário 
estruturado para avaliação do nível de adesão e os fatores condicionantes da não adesão à 
terapia medicamentosa. Espera-se com o desenvolvimento desde estudo ampliar o 
conhecimento sobre a utilização de medicamentos por portadores de Diabetes Mellitus e 
fornecer subsídios para a implementação de estratégias de promoção do autocuidado e 
redução de complicações, bem como a conscientização da população alvo sobre a 
importância da adesão a terapia medicamentosa, de modo a contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas portadoras de diabetes mellitus. 
 
*APOIO FINANCEIRO: PIBIC/FAPEMIG 2013-2014 
 
 
  



88 
 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DPOC NA CAPACIDADE FUNCIONAL E NAS 
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
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RESUMO 
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como uma síndrome caracterizada 
por obstrução crônica ao fluxo aéreo decorrente de bronquite crônica ou enfisema. Serão 
coletados 20 pacientes, de ambos os sexos com faixa etária de 40 a 80 anos. Dividindo em 
três etapas (coletas de dados vitais, aplicação de questionários, e AVD’s). Foram coletados 
dados de dispneia, manovacuometria, e aplicado o questionário de qualidade de vida e 
funcionalidade apenas em quatro pacientes, mostrando ter fraqueza muscular respiratória 
grave em um paciente, e os demais com uma fraqueza moderada. Com uma dispneia grave 
em um paciente e no restante moderada ou leve. Pode-se concluir através dos resultados 
preliminares da pesquisa tendências de evoluções clínicas importantes junto aos parâmetros 
avaliados de qualidade de vida e funcionalidade quando utilizado protocolo de AVD’s, 
análise da dificuldade respiratória e percepção do esforço físico para o paciente portador de 
DPOC. 
  
INTRODUÇÃO  
A DPOC é uma enfermidade respiratória previsível e tratável, com manifestações sistêmicas 
associadas a uma resposta inflamatória anormal à inalação de fumaça de cigarro e de 
outras partículas e gases tóxicos. O processo inflamatório produz alterações em brônquios, 
bronquíolos e parênquima pulmonar, sendo variável em cada indivíduo (JARDIM; 
OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2006). 
A doença pulmonar obstrutiva crônica, muitas vezes pode estar relacionada a incapacidades 
no trabalho e nas atividades de vida diária (AVD`s), podendo influenciar diretamente na 
qualidade de vida em razão dos déficits físicos e funcionais decorrentes da obstrução ao 
fluxo aéreo. A diminuição da atividade física expressa pelo domínio da capacidade funcional, 
significativamente reduzidos nesses pacientes, constitui um elemento de interferência que 
por sua vez potencializa a doença (KAWAKAMI et al., 2005). 
Geralmente, esses pacientes têm prejuízos sobre a capacidade de exercício em decorrência 
de limitação ventilatória, baixo limiar anaeróbico, descondicionamento físico, alterações 
fisiológicas musculares e aumento do trabalho respiratório. Portanto a reabilitação 
respiratória apresenta um papel estabelecido na abordagem da DPOC e seu sucesso é 
demonstrado pela melhora da capacidade de exercício e na qualidade de vida desses 
pacientes (BORGHI et al., 2005). 
Para esses pacientes tarefas simples podem apresentar consumo de oxigênio e ventilação 
minutos altos, justificando a dispneia relatada por eles. As orientações sobre o uso de 
técnicas de conservação de energia vem sendo utilizadas nos programas de reabilitação 
pulmonar com a finalidade de fazer com que o paciente gaste menos oxigênio nas suas 
atividades de vida diária (AVD`s) ou profissional, contribuindo para proporcionar maior 
independência a estes pacientes (VELLOSO e JARDIM, 2006a). 
 
METODOLOGIA 
O presente estudo é caracterizado com uma pesquisa descritiva e prospectiva, realizada na 
Clinica do Uniaraxá. Serão coletados dados de 20 pacientes portadores de DPOC que 
participam do programa de Reabilitação Pulmonar, com idade entre 40 a 80 anos.  
Foi realizado em três etapas, sendo a primeira, coleta de dados sem gasto de energia, onde 
o paciente ficou sentado em um divã, e foi colhido os seguintes dados: Frequência cardíaca 
(FC); Saturação periférica de oxigênio (SaO2); Frequência respiratória (FR); Avaliação da 
sensação de dispneia (SD); Pressão arterial (PA). Utilizaram o escala de Borg. para medir a 
dispneia , e a ventilometria para medir a ventilação minuto(VE). 



89 
 

Na segunda etapa, é a aplicação de questionário (Saint George), que avalia a qualidade de 
vida e a funcionalidade, em seguida através e uma escala (LCADL) avalia a atividade de 
vida diária (AVD’s). Com a escala de Medical Research Council (MRC), para a verificação 
de dispneia, e por ultimo a manovacuometria, que avalia a força muscular respiratória.  
Por ultimo, a terceira etapa, com o paciente em posição ortostática por 5 minutos será 
explicado o folheto educativo de técnicas de conservação de energia, e no final deste 
período coletada todas as variáveis. Novamente em posição ortostática por 5 minutos 
utilizando-se da máscara do ventilômetro, serão coletadas as variáveis supracitadas e o 
paciente orientado a realizar nos próximos 15 segundos as mesmas simulações já 
realizadas, no entanto, agora empregando as técnicas de conservação de energia. 
Contudo por estar ainda no processo de coleta de dados serão apresentados resultados 
parciais. 
 
RESULTADOS  
Cada paciente autorizou a analise do impacto e funcionalidade durante suas atividades de 
vida diária, assim aplicando o Questionário de Saint George e avaliando a qualidade de vida 
e sua funcionalidade. Como resultado parcial analisou-se quatro pacientes, a dispneia, a 
manovacuometria e o questionário Saint George, seguem quadros abaixo: 

 

MANOVACUOMETRIA Pac 1 Pac 2 Pac 3 Pac 4 

PI máx Inicial -56 -28 -60 -48 

PE máx Inicial 64 40 44 64 

 

DISNEIA Pac 1 Pac 2 Pac 3 Pac 4 

MRC Inicial 1 4 2 2 

 

SQRG Sintomas Atividades Impactos Total 

Pac1 211,4 505 506,1 30,65% 

Pac2 296,1 726,4 1182,1 55,26% 

Pac3 343,9 899,8 1059,3 57,72% 

Pac4 210 718,3 835,4 44,20% 

 
 
DISCUSSÃO 
Segundo Garuti et al, a versão modificada do SGRQ, com perguntas a respeito da 
recordação de sintomas referentes a três meses ao invés de um ano (como na versão 
original previamente validada no Brasil), e com respostas do tipo “concordo" e “não 
concordo" para facilitar a compreensão das perguntas de dupla negativa da versão original, 
apresentou propriedades semelhantes de mensuração da qualidade de vida na amostra 
estudada, composta de portadores de DPOC moderados e graves. As correlações dos 
domínios Sintomas, Atividade, Impacto e Total de sintomas são estatisticamente 
significativas e semelhantes aos valores de reprodutibilidade encontrados no estudo original 
de validação.  
E também de acordo com o Garuti,  verificaram aumento somente no escore total do 
questionário após a RP. Não foram localizados trabalhos que avaliassem o efeito da 
RP na qualidade de vida dos pacientes portadores de DPOC com a versão traduzida desse 
questionário no Brasil. 
Sobre a qualidade de vida avaliada pelo questionário do Hospital Saint George na doença 
respiratória. Finnerty et al. observaram, após seis semanas de RP, aumento nos domínios 
atividades, impacto, e sintomas, com exceção do total. 
 
CONCLUSÃO 
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Os resultados preliminares da pesquisa demonstram tendências de evoluções clínicas 
importantes junto aos parâmetros avaliados de qualidade de vida e funcionalidade quando 
utilizado protocolo de AVD’s, análise da dificuldade respiratória e percepção do esforço 

físico para o paciente portador de DPOC. No entanto, há a necessidade de continuar a 
pesquisa a fim de se confirmar esta tendência até o término do estudo.  
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E 
CAPACIDADE FUNCIONAL EM MULHERES COM QUEIXAS ÁLGICAS 
OSTEOMUSCULARES. 
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RESUMO 
Estudos demonstram que a dor crônica acomete uma grande parcela da humanidade, sendo 
uma das principais causas de incapacitação física para o trabalho, limitante na qualidade de 
vida do homem moderno. Estima-se que, mundialmente, 80% das consultas médicas 
devam-se a presença da dor. Em virtude das atividades do cotidiano, indivíduos vêm 
relatando queixas álgicas osteomusculares. Diante das evidências de que o homem utiliza-
se cada vez menos de suas potencialidades física, sendo isso um fator decisivo no 
desenvolvimento de doenças degenerativas, sustenta-se a hipótese da necessidade de se 
promoverem mudanças no seu estilo de vida, levando-o a incorporar práticas de atividades 
físicas no seu cotidiano. O objetivo do estudo é avaliar o efeito de um programa de 
treinamento resistido sobre a qualidade de vida e capacidade funcional de mulheres com 
queixas álgicas. A pesquisa trata-se de uma amostra de indivíduos do gênero feminino com 
idade superior a 45 anos. Onde será feita pré e pós treinamento uma avaliação da qualidade 
de vida (sf=36), e testes para verificação da capacidade funcional, e nível de dores 
osteomusculares das voluntárias (EEB), (TUG), (TC6), (1RM) e (EAD).O protocolo de 
treinamento de 8 semanas com frequência trissemanal e duração de 60 minutos cada 
sessão. Os indivíduos serão submetidos no inicio do treinamento (4 sessões iniciais), a 
adaptação neuromuscular aos exercícios. Este projeto está em analise no Colegiado de 
Ética em Pesquisa do Uniaraxá. Os dados coletados serão tabulados, comparados, 
estabelecendo valores médios para as comparações nos períodos pré e pós-tratamento, 
conforme descrito pelos cálculos dos escores de cada instrumento de avaliação. Serão 
apresentados em forma descritiva e através do uso de gráficos e tabelas. Esperamos no 
final do presente estudo contribuir para um melhor trabalho dos profissionais no âmbito da 
educação física. 
 

*Apoio Financeiro: PROBIC/UNIARAXÁ 2013-2014. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL NA HEMIPARESIA PÓS-AVE EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À HIDROTERAPIA 
 
COSTA, S. F.; MACHADO, G. C. Curso de graduação em Fisioterapia - Centro Universitário 
do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
costastellaf@gmail.com 
 
RESUMO  
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser compreendido pelo rápido acontecimento de 
sinais clínicos decorrentes de distúrbios focais ou globais da função cerebral, resultando em 
sintomas com duração superior a 24 horas (NUNES et al 2005). O presente estudo teve 
como objetivo avaliar a capacidade funcional na hemiparesia pós-AVE em pacientes 
submetidos à hidroterapia.. Os pacientes foram selecionados para o estudo de acordo com 
critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Tendo em vista os critérios 
analisados, concluiu-se que ocorreu uma diferença positiva nos resultados apresentados 
comparando o pré- tratamento com o pós-tratamento.   
Palavras Chave: Acidente Vascular Encefálico, Hemiparesia, Hidroterapia. 
 
INTRODUÇÃO  
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a doença vascular que mais acomete o sistema 
nervoso central, bem como, a principal causa de incapacidades físicas e cognitivas.             
Existe uma série de fatores de risco para o AVE, sendo eles: a própria idade, história 
familiar, hipertensão arterial, diabetes melito, tabagismo, fibrilação arterial, fatores 
socioeconômicos, anticoncepcionais orais, migrânea (enxaqueca), hipercolesterolemia, 
sedentarismo, homocisteína, etilismo, uso de anticoagulantes(LISABETH et al 2005). 
Existem dois tipos de AVE: O AVE isquêmico é causado por uma oclusão vascular 
localizada, levando à interrupção do fornecimento de oxigênio e glicose ao tecido cerebral 
(HACK et al 2003). O AVE hemorrágico, causado por aneurisma ou trauma dentro das áreas 
extra-vasculares do cérebro (O´ SULLIVAN SB e SCHMITZ TJ. 2004). Como sintomas mais 
característicos do quadro clínico têm: Perda súbita de força em um dos lados do corpo; 
Perda da fala ou compreensão da fala; Perda da visão completa de um olho ou de metade 
do campo visual de ambos os olhos; Perda de consciência; Convulsões; Perda da 
coordenação; Alteração da marcha (PIASSAROLI et al 2011).Este trabalho objetivou avaliar 
a capacidade funcional dos pacientes hemiparéticos submetidos à água aquecida, 
associados às suas diferentes propriedades físicas da água. 
 
METODOLOGIA  
O presente estudo é caracterizado como sendo uma pesquisa descritiva e prospectiva com 
abordagem quantitativa, realizada no período de Março a Outubro de 2013. Para 
levantamento dos dados foi realizada a avaliação da Autonomia Funcional no Desempenho 
das AVDs que recebe a denominação de Testes de Avaliação Funcional nas Atividades da 
Vida Diária (TAFAVDs). Participaram da pesquisa 10 pacientes de ambos os sexos, 
diagnosticados com AVE, e que não fazem uso de nenhuma intervenção medicamentosa 
para tal patologia. Ao término do programa (32 sessões), foi feito novamente a avaliação da 
capacidade funcional. Após finalização da coleta dos dados, eles foram tabulados para 
análise final do estudo em forma de gráficos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Os resultados apresentados são referentes a três pacientes que terminaram o programa de 
32 sessões. Segundo DANTAS e VALE 2004, o tempo marcado neste teste pode gerar uma 
noção de facilidade ou dificuldade para realizar atividades de vida diária (AVD). De acordo 
com os gráficos abaixo pode- se observar que houve uma melhora da marcha, aumento da 
capacidade funcional dos membros inferiores observado nas figuras 5 e 6 e um melhor 
equilíbrio e habilidade do pacientes. Em relação as repercussões cardiovasculares, 
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observou-se que a reabilitação aquática, trás alterações na presença arterial e na frequência 
cardíaca.  
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CONCLUSÃO  
Os resultados mostram que após o programa hidroterapêutico, os pacientes apresentaram 

uma diminuição do tempo comparando as avaliações pré e pós-tratamento, desta forma esta 

redução de tempo é considerada satisfatória para uma paciente atravessar uma rua com 

segurança, movimentar-se dentro de casa, consequentemente aumentando sua capacidade 

funcional.  
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PERFIL NUTRICIONAL E SOCIAL DE GESTANTES ASSISTIDAS POR UMA 
UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ-MG 
 
FANTINI, S. D.; PORTO, N. T. Curso de graduação em Enfermagem - Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ, Araxá-MG 
simonebento.enfermagem@gmail.com 
 
RESUMO 
A alimentação adequada no decorrer da gestação tem um papel imprescindível no 
desenvolvimento precoce fetal. Este estudo objetivou caracterizar os hábitos 
nutricionais e perfil social das gestantes assistidas por uma unidade de saúde de 
Araxá, MG. Os dados foram coletados por meio de um questionário semi-estruturado 
composto por questões relacionadas à situação gestacional, hábitos alimentares, 
situação socioeconômica e demográfica. A pesquisa aconteceu em uma Unidade 
Básica de Saúde, que oferece ao município atendimentos em obstetrícia. A pesquisa 
foi realizada com gestantes e o critério de seleção da amostra deu-se por 
conveniência. A aplicação do instrumento aconteceu no período que antecede as 
consultas médicas, para as gestantes maiores de 18 anos, e que após a leitura do 
termo de consentimento aceitaram participar da pesquisa. Os resultados finais 
revelaram que 85% das mulheres são casadas ou moram com companheiros e 55% 
tem filhos. Em relação à situação gestacional, a gravidez não foi planejada em 55% 
das entrevistadas, porém o número de consultas de pré-natal realizado é considerado 
adequado para a idade gestacional, não apresentam patologias gestacionais e foi 
prescrito pelo médico para complementação sulfato ferroso, não sendo prescrito o uso 
de vitaminas. Indagadas sobre se consideram necessário mudar a alimentação na 
gestação, a maioria (75%) das gestantes responderam que sim, pois a criança precisa 
crescer saudável. Os relatos também sugerem certas dificuldades nesta mudança, 
pois 50% descreveram que gostam de salgadinhos e os come de vez em quando, e 
relaciona, a redução da gordura, do sal e da fritura com sintomas de mal estar 
causados por estes componentes. Observa-se que o consume de frutas, verduras e 
carne, é presente pelo menos 3 vezes por semana nas 100% das gestantes. O que 
preocupa é o fato de que em 80% das gestantes, o consumo de gorduras (tipo de 
bolachas e manteigas) esta presente no mínimo 5 vezes na semana, e que 35% das 
gestantes encontram-se em condição de sobrepeso ou obesidades e 20% 
apresentaram baixo peso, o fato é 55% das gestantes apresentaram peso inadequado. 
Considera-se que as mulheres ao se descobrirem grávidas naturalmente desenvolvem 
a preocupação com a qualidade da alimentação, entretanto muitas vezes existem 
dificuldades para adequar as necessidades nutricionais que permeiam o período 
gestacional. 
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RESUMO 
Devido a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) ser um estado patológico 
caracterizado por uma limitação do débito aéreo que não é totalmente reversível, o 
presente estudo teve como proposta analisar os efeitos da RPG em pacientes com 
DPOC inseridos em um programa de reabilitação pulmonar. Os dados foram coletados 
através de manovacometria, cirtometria, teste de caminhada de 6 minutos, 
questionário Saint George e avaliação postural sendo o publico alvo pessoas com 40 
ate 80 anos, dividido em dois grupos sendo o grupo 1 apenas Reabilitação Pulmonar e 
Grupo 2 com atribuição da Reeducação Postural Global. Os resultados foram em geral 
positivo tendo melhora de força muscular, resistência e também mantendo uma boa 
qualidade de vida e funcionalidade. Assim tendo como conclusão que o treinamento 
proposto tem tendência a ter uma melhora no  tratamento de disfunções respiratórias 
 
Palavras-chaves: DPOC, RPG, Saint George, Reabilitação Pulmonar 
 
INTRODUÇÃO 
De acordo com a Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease, a doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um estado patológico caracterizado por uma 
limitação do débito aéreo que não é totalmente reversível. A limitação ventilatória é, 
geralmente, progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anômala dos 
pulmões à inalação de partículas ou gases nocivos (GOLD, 2004)1. 
Para Lacasse et al, os programas estruturados e multidisciplinares de reabilitação 
pulmonar (RP) têm apresentado considerável impacto na qualidade de vida de 
pacientes com diversas doenças respiratórias, sobretudo daqueles com o complexo 
bronquite crônica-enfisema pulmonar. Entre os objetivos de tais programas, destaca-
se o aumento da tolerância ao exercício dinâmico, o qual associa-se, entre outros, 
com diminuição da dispnéia nas atividades cotidianas, redução do nível de 
dependência do paciente em relação aos cuidados médicos e atitude positiva frente à 
doença. 
A atribuição do Reeducação Postural Global (RPG) da tratamento de pacientes DPOC 
obedece à teoria de que não se pode fazer a correção do tórax, ou seja, reeducar a 
mecânica ventilatória sem considerar que as alterações desta irão acarretar em 
compensações em nível, lombar, dorsal, cervical ou escapular. Portanto, há sempre a 
necessidade de um trabalho global, devido à possibilidade de causas a distância 
influírem sobre a mecânica ventilatória (SOUCHARD, 1987.. Com o objetivo Analisar 
os efeitos do RPG em pacientes com DPOC inseridos em um programa de reabilitação 
postural 
 
METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa experimental com uma abordagem 
quantitativa realizada na Clinica de fisioterapia do Uniaraxá, em pacientes com 
diagnostico de DPOC, inseridos no programa de Reabilitação Pulmonar, com faixa 
etaria entre 40 a 80 anos, de ambos os sexos.   
OS pacientes selecionados foram divididos em dois grupos, sendo o grupo 1 realizou 
apenas reabilitação pulmonar (RP) 2 vezes na semana, e o grupo 2 realizou RP 
associado a um sessão semanal de RPG. Os pacientes de ambos os grupos foram 
acompanhado por 3 meses e submetidos a uma avaliação inicial e ao termino 
composta pelo seguintes testes: Cirtometria, Manovacometria, Questionario Saint 
George, Avaliação Postural e o teste de caminhada de 6 minutos. No entanto neste 
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momento será apresentado os resultados parciais do estudo, devido o mesmo ainda 
está na fase de coleta de dados. Sendo assim, os resultados aqui apresentados serão 
de um paciente do grupo 2.  
 
RESULTADOS 
A cirtometria avalia a capacidade de expansão quando faz uma inspiração e expiração 
máxima, desta forma, os dados obtidos apresentaram tendência de resultados 
positivos nos parâmetros de inspiração e expiração, no entanto, estas mesmas 
tendência não foram observadas com o paciente em repouso.  
O quadro 1 apresenta o resultado da cirtometria torácica do pré e pós com utilização 
do tratamento através de RPG do paciente objetivo deste estudo:  
 

 AXILAR (PRÉ) 
APENDICE 

XIFOIDE (PRÉ) 
AXILAR (POS) 

APENDICE 
XIFOIDE (PÓS) 

REPOUSO 96 cm 87 cm 95 cm 85 cm 

INSPIRAÇÃO 102 cm 89 cm 96 cm 84 cm 

EXPIRAÇÃO 94 cm 81 cm 91 cm 83 cm 

 
No quadro 2 é realizada a comparação de força muscular inspiratória (PImax) e força 
muscular expiratória (PEmax) mensuradas através da manovacometria antes e após o 
período de intervenção do mesmo paciente. De acordo com os valores obtidos, foi 
possível evidenciar uma tendência de aumento para os parâmetros de força muscular 
respiratória durante a inspiração, no entanto, sem a mesma tendência fase de 
expiração, continuando com os mesmos valores avaliados antes da intervenção. 
 
 PRÉ-TRATAMENTO PÓS-TRATAMENTO 

PImax 80 cmH2O 104 cmH2O 

PEmax 60 cmH2O 60 cmH2O 

 
O quadro 3 descreve os resultados obtidos através da aplicação do Questionário Saint 
George, e sua porcentagem  aplicado antes da aplicação do RPG e após a décima 
seção. Foi evidenciado uma melhora significativa de todas as dimensões avaliativas 
do questionário entre pré e pós tratamento, evidenciando também uma tendência de 
melhora na qualidade de vida, nos sintomas e impactos que o DPOC pode produzir 
junto ao paciente . 

 PRÉ-TRATAMENTO PÓS-TRATAMENTO 

SINTOMAS 367,2 / 55% 156,6 / 23% 

ATIVIDADES 576,6 / 47% 356,6 / 29% 

IMPACTOS 556,4 / 26% 317,3 / 14% 

TOTAL 1500,2 / 37% 830,5 / 20% 

 
Foram também avaliados neste estudo preliminar o teste de caminhada e a avaliação 
postural. Para os dados para o Teste de Caminhada de 6 minutos foram somente 
colhidos os valores iniciais percorridos durante a avaliação (461,1 metros), com 
presença de quadro de dispneia com valores de variação inicial em 2 e ao término da 
realização do teste igual a 3. Desta forma o grau de dispneia foi considerado de fácil e 
a moderado tal para atividade. Posteriormente, ao termino da conduta de tratamento 
serão repetidos o Teste de Caminhada para as comparações necessárias e avaliação 
dos tratamentos.   
Os principais achados evidenciados na avaliação postural estão descritos na  tabela 1, 
sendo destacados aqueles que apresentam correlação direta com a evolução e  
necessidades clínica para o portador de DPOC.  

 

Alterações Posturais Correlação e grau de 
importância clínica  - DPOC  

Hipercifose Toricica Grave  

Hiperlordose lombar Moderado 
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Ombros enrrolados anteriormente Grave  

Projeção anterior de cabeça Moderado 

Crista Iliaca direita mais elevada Leve 

Joelho varo Não altera 

Rotação interna de joelhos Não altera 

Pé chato Não altera 

 
DISCUSSÃO 
O presente estudo nos mostrou, resultados positivos no aspecto de manovacometria 
com aumento significativo dos valores de PImax e manteve no PEmax. Já na 
cirtometria não teve mudança significativa nos dados de repouso tanto na área axilar 
quanto no apêndice xifoide, contudo quando se observa na inspiração do pré 
tratamento para o pós tratamento houve alteração de 6 cm na parte axilar e de 5 cm 
na parte do apêndice xifoide, e comparando as medidas de expiração mostrou 
diferença não significativa apenas 3cm no axilar e 2cm no xifoide.  
Talvez pelo fato de a cirtometria representar um procedimento útil para a avaliação da 
mobilidade torácica, tendo como vantagem ser uma medida simples e acessível que 
requer apenas uma fita métrica, alguns estudos a têm utilizado como instrumento de 
avaliação para verificar respostas relacionadas a diferentes propostas de intervenção, 
como no estudo de Teodori et al.5, que observaram aumento da mobilidade torácica de 
mulheres jovens sedentárias após um programa de alongamento da cadeia muscular 
respiratória pelo método de reeducação postural global (RPG). 
Um trabalho realizado por Moreno et al 3 atentou para a melhora da mobilidade tóraco-
abdominal após a aplicação do RPG em jovens saudáveis e sedentários, corroborando 
com os resultados apresentados neste estudo, apesar de estar relacionado a um 
grupo de estudo diferente. 
Outros estudos têm demonstrado preocupação com a função respiratória, como o de 
Godoy et al (2), cujo objetivo foi avaliar a prática do Ioga e correlacionar suas 
alterações na pressão inspiratória máxima e nos índices espirométricos. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares da pesquisa demonstram tendências de evoluções clínicas 
importantes junto aos parâmetros avaliados de qualidade de vida e funcionalidade 
quando utilizado protocolo de tratamento de RPG para o paciente portador de DPOC. 
No entanto, há a necessidade de continuar a pesquisa a fim de se confirmar esta 
tendência até o término do estudo.  
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RESUMO 
A natação é uma modalidade esportiva que a cada dia vem se tornando mais 
procurada. O objetivo desse trabalho é identificar quais os motivos que levam os 
indivíduos na cidade de Araxá-MG a iniciar a prática da natação, e quantificar o 
número de alunos pelos seguintes motivos: saúde, estética, lazer e competição. Este é 
um estudo com característica exploratória e de campo, com abordagem quantitativa. A 
população desta pesquisa são os praticantes de natação da cidade mencionada, 
dentre eles homens e mulheres com idade entre 20 a 59 anos, que praticam natação 
por período maior do que seis meses. A coleta de dados foi feita por meio de um 
questionário com perguntas discursivas e objetivas, aplicado a 90 (n) alunos de duas 
academias de natação da cidade de Araxá-MG. Nos resultados foi observado que os 
motivos que levam os indivíduos a praticarem natação são: saúde (62,86%), estética 
(10%), lazer (15,71%) e competição (0%). E em relação a quem indicou esses a 
prática da natação: Iniciativa própria (68,57%), Médicos (18,58%), Educadores Físicos 
(7,14%) e amigos (5,17%). Para Velasco (1994) vários são os motivos que levam as 
pessoas a escolherem a natação como atividade física praticada regularmente, os 
principais motivos quanto a sua procura são: saúde, lazer, competição e estéticas. O 
que se observa é um crescente movimento pela promoção da saúde, pelo bem-estar e 
pela qualidade de vida, sendo assim, é cada vez maior o número de pessoas, que 
buscam informações sobre maneiras de adquirir hábitos saudáveis. 
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RESUMO 
Com os riscos que trás a atividade econômica, propicia às pessoas físicas ou jurídicas 
dos sócios a praticaram fraudes, colocando em risco essa atividade. A lei 11.101/05 
dispõe de um dispositivo para punir estas fraudes, o que contradiz com a norma da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Assim iremos analisar desde a 
evolução dos direitos trazidos pela Convenção, tanto quanto a do direito concursal no 
Brasil, e também a natureza jurídica da sentença que decreta a prisão civil do devedor. 
 
INTRODUÇÃO  
A atividade empresarial, nela compreendidos os segmentos da indústria, do comércio 
e da prestação de serviços, está sujeita a suportar as dificuldades inerentes aos riscos 
que a instabilidade econômica possam lhes trazer. Tendo em vista a função social que 
a atividade empresarial representa, mais importante do que a proteção individual dos 
sócios da empresa é a sua própria atividade econômica desenvolvida. Isso justifica 
que o poder judiciário deverá buscar meios apropriados para que as pessoas físicas 
ou jurídicas dos sócios não venham praticar fraudes que coloquem em risco a 
harmonia do mercado, o emprego de seus empregados e a segurança das relações 
jurídicas. Dessa forma, extrai-se do art. 99 da referida lei que, uma vez diagnosticado 
pelo magistrado, a prática de delito falimentar, poderá ele determinar, 
fundamentadamente, a prisão preventiva do devedor e de seus representantes. O 
art.7º,§7º, da Convenção Americana, proíbe a prisão do depositário infiel, ao 
estabelecer a possibilidade de prisão civil apenas no caso de devedor inescusável de 
obrigação alimentícia. Já a Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, LXVII, prevê 
duas hipóteses de prisão civil: a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
 
METODOLOGIA 
 
Metodologia doutrinária/dogmática. Foram usadas, para a realização da pesquisa: 
doutrinas; jurisprudências; legislação constitucional e infraconstitucional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No julgamento do RE nº. 466343/SP, os 09 Ministros votaram, e com uma decisão 
acirrada, de 05 votos a 04, decidiram que os tratados internacionais de direitos 
humanos anteriores a emenda 45/2004, em especial a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, possuem o valor de norma supralegal. Nos dizerem de Gilmar 
Mendes, “É mais consistente a interpretação que atribui a característica de 
supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. Esta teses pugna 
pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, 
porém diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos 
internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade”.(MENDES, 
2009, p.749-750). O Código Comercial de 1850 trazia o conceito de comerciante, a 
uniformização dos contratos, o regramento das sociedades mercantis, a adoção de 
regras próprias, dentre outros institutos, em consequência á mudança social e do 
desenvolvimento das atividades comerciais. Trazia também, em sua parte terceira, 
intitulada como “Das Quebras”, a regulamentação falimentar com o conceito de falido 
em seu art. 797: “todo o comerciante que cessa os seus pagamentos, entende-se 
quebrado ou falido”. Esta falência podia ser motivada por casos fortuitos ou força 
maior (art. 799), por culpa (art. 802) ou fraudulentamente (art. 802), tais situações 
eram levadas em conta no momento da concessão de alguma medida protetiva ao 



102 
 

devedor. Com a evolução do Código Comercial, até o advento da Lei 11.101/05, 
mostra a importância da empresa no contexto social e econômico, revelando assim, a 
sua preservação com o objetivo de manter a sua função produtiva, além do estímulo 
as atividades econômicas. Esta lei trouxe também, dispositivos legais para minimizar 
problemas advindos da insolvência das empresas, e também, estabeleceu condições 
para que estas empresas tivessem a oportunidade de recuperar-se e continuar 
produzindo. Além disso, instituiu dois regimes, o da falência e substituiu a concordata 
pela recuperação, que pode ser judicial ou extrajudicial. 
 
CONCLUSÃO 
Busca-se neste resumo, apresentar uma visão geral da atividade empresarial e o 
dispositivo legal que autoriza a prisão preventiva do falido, junto a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, e sua evolução histórica para entender como se 
chegou ao contexto estudado. Assim como a análise da Lei 11.101/05 mostrando a 
importância da empresa no contexto social e econômico, revelando assim, a sua 
preservação com o objetivo de manter a sua função produtiva, além do estímulo as 
atividades econômicas.  
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RESUMO 
A efetivação dos direitos dos presos é de grande importância para o direito à 
segurança. Ocorre que o Estado vem se mostrando inerte e alegando a falta de 
recursos financeiros para sua concretização (princípio da reserva do possível). O uso 
de tal princípio está, contudo, restrito ao “mínimo existencial”. Cabe analisar as 
possíveis formas de fazer com que a Constituição seja mais do que uma simples “folha 
de papel”. 
 
INTRODUÇÃO 
A Constituição Federal de 1988 contempla princípios que exigem não apenas 
abstenção por parte do Estado em relação ao indivíduo, mas, ao contrário, a sua 
atuação e participação, uma vez que se fala em Estado Social. Estes princípios que 
deveriam ter aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) encontram empecilhos para a sua 
realização, seja por questões politico-administrativas, seja por questões econômicas. 
Como se pode ver no art. 5º, § 2º da CF, o constituinte deu abertura para que outros 
direitos e garantias fossem acrescidos. É, contudo, evidente, que de nada adianta ser 
um rol exemplificativo, se os princípios reconhecidos pelo próprio Poder Constituinte 
Originário forem negligenciados, deixada de lado a sua aplicação, na defensiva da 
Reserva do Possível. A Carta Magna se choca com a realidade brasileira quando 
analisados os direitos ali constantes, inerentes ao preso. Como prova disto, os 
resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário, 
realizada em 2009. Em seu artigo 5º a Constituição confere aos presos: a não 
submissão à tortura, tratamento desumano ou degradante (III); a inviolabilidade da 
honra e da imagem (X); a individualização da pena (XLVI); o respeito à integridade 
física e moral (XLIX), etc. A Lei de Execução Penal estabelece um modelo detalhado 
de cumprimento de pena; dispõe sobre os direitos e deveres do preso; bem como fixa, 
em seu art. 10, ser a assistência ao preso “dever do Estado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. Em contrapartida, é realidade 
é outra. Toda esta situação nos coloca a pensar a respeito da finalidade preventiva da 
pena e a questionar sobre (ou duvidar de) sua eficácia no sistema carcerário brasileiro. 
O problema não está, entretanto, na pena restritiva de liberdade, mas na forma como 
ela vem sendo aplicada no Brasil, isto é, sem a mínima importância para a eficácia da 
lei. Sustentar que os direitos do preso não devam ser prioridade é, ao mesmo tempo, 
contradizer o direito à segurança. Pois o Estado, ao não proporcionar ao preso seus 
direitos prescritos em lei (segundo os quais necessitam de investimento), está criando 
problemas à própria segurança pública. Mas é também importante ressaltar que os 
condenados “não devem ser excluídos da sociedade somente porque infringiram a 
norma penal, tratados como se não fossem seres humanos, mas animais ou coisas.” 
(NUCCI: 2011, 85) Esclareça-se aqui que em um Estado Democrático de Direito, o 
Direito foi feito para todos. 
 
METODOLOGIA 
Metodologia doutrinária/dogmática. Foram usadas, para a realização da pesquisa: 
doutrinas; jurisprudências; legislação constitucional e infraconstitucional; artigos 
científicos; dados estatísticos governamentais; notícias. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Vimos que eficácia é a consumação da finalidade da norma, que a partir de então 
passou a surtir efeitos perante a sociedade que atua. O artigo 5º, § 1º da Constituição 
Federal estabelece que “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
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têm aplicação imediata.”. Entretanto, Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2009, 
314) explica que, embora a intenção do constituinte fosse a de tentar impedir que os 
direitos não permanecessem como letra morta na Constituição, é lição da doutrina 
clássica, totalmente aceita, a de que nem toda norma constitucional é suscetível de 
aplicação imediata. Sendo assim, José Afonso da SILVA (1968) classifica as normas 
constitucionais em: normas de eficácia plena; normas de eficácia contida; normas de 
eficácia limitada ou reduzida. Analisadas as classificações das normas constitucionais 
quanto à sua eficácia deparamo-nos com o seguinte problema: a ineficácia das 
normas consideradas “norma de eficácia plena”. A norma que assegura a integridade 
física e moral do preso (art. 5º, XLIX, CF), por exemplo, é norma de eficácia plena, 
embora desrespeitada pelo próprio Estado e, por conseguinte, ineficaz. Os direitos 
fundamentais sociais são normas de verdadeiro custo para sua concretização, por isto, 
muitas vezes, ineficazes. O princípio da reserva do possível, todavia, “não significa um 
‘salvo conduto’ para o Estado deixar de cumprir suas obrigações sob uma alegação 
genérica de que ‘não existem recursos suficientes’.”. (ALEXANDRINO & PAULO: 
2012: 251) Surge, então, a teoria do mínimo existencial. O mínimo existencial, de 
acordo com NOVELINO, “consiste em um grupo menor e mais preciso de direitos 
sociais formados pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana 
digna”. (20__) Tal teoria foi desenvolvida por Robert ALEXY (2012, 501 ss), segundo o 
qual os direitos considerados como “mínimo existencial” não poderão ser submetidos à 
reserva do possível se: 1) a sua eficácia for imprescindível para a concretização da 
liberdade fática; e 2) a sua aplicação em concreto (via Judiciário) não comprometer (ou 
apenas afetar de forma relativamente pequena) a “separação dos poderes”. 
 
CONCLUSÃO 
As normas que constam no art. 5º, incisos XLVIII e XLIX da CF são tipo de direito 
individual que garante uma “prestação em sentido estrito” (direito social). 
Concluiríamos desde já que estaríamos diante de um “mínimo existencial”, não fosse o 
conflito relacionado ao “princípio da separação dos poderes”. Quando as normas sub 
examine têm a sua eficácia reivindicada em juízo (lembrado que seja de incumbência 
dos Poderes Legislativo e Executivo a inclusão destes direitos nos planos 
orçamentários), estaria o Poder Judiciário ferindo o “princípio da separação dos 
poderes” ao conceder tal concretização? A resposta é sim. Cabe saber se esta prática 
afetaria tal princípio de forma relativamente grande ou relativamente pequena. Na 
concepção de ALEXY: “A força do princípio da competência orçamentária do legislador 
não é ilimitada. Ele não é um princípio absoluto. Direitos individuais podem ter peso 
maior que razões político-financeiras.” (2012, 513) Devido à inércia dos Poderes 
Executivo e Legislativo, parte-se para o “ativismo judicial”: “Trata-se de um mecanismo 
para contornar, bypassar o processo político majoritário quando ele tenha se mostrado 
inerte, emperrado ou incapaz de produzir consenso”. (BARROSO: 2009) Há, 
entretanto, no STF, decisões contrárias a tal medida: “A forma como o Estado-membro 
vai garantir o direito à segurança pública há de ser definida no quadro de políticas 
sociais e econômicas cuja formulação é atribuição exclusiva do Poder Executivo. Não 
cabe ao Judiciário determinar a realização de obras em cadeia pública.” (BRASIL: 
07/08/2006)  
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RESUMO 
Na atualidade, muitos fatores contribuem para por os trabalhadores em risco em 
relação à saúde como estresse, funções acumuladas, correrias, dificuldades com 
transporte e ambiente de trabalho desmotivador, gerando ainda mais instabilidade e 
consequentemente, sofrendo queda na produtividade. A Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) é o conjunto de ações que envolvem a implantação de melhorias e 
inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. Essa construção 
somente pode ocorrer observando a empresa como um todo, criando uma 
organização mais humanizada mediante maior grau de responsabilidade, autonomia, 
recebimento de feedback, adequação de tarefas e ênfase no desenvolvimento 
pessoal. As necessidades, cultura, perfil dos colaboradores, gerência e a contribuição 
de todos são determinantes para a implantação de programas de QVT, que buscam 
não somente satisfação passageira, mas melhorias progressivas e contínuas. O 
trabalho objetivou mostrar um estudo sobre qualidade de vida no trabalho, analisando 
diferenciais e benefícios para as organizações e seus colaboradores. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi realizada análise bibliográfica e também estudo de 
caso em uma empresa de pequeno porte em Perdizes-MG. Foram aplicados dois 
modelos de questionários aos colaboradores. Através do estudo realizado, percebeu-
se que as relações entre empresas/colaboradores devem constituir um estado 
permanente e contínuo de busca pela qualidade. Para a organização mencionada, se 
apresenta como sugestão a observação das necessidades dos colaboradores, 
buscando aplicar medidas simples, como práticas de exercícios, palestras, 
treinamentos, opções para o lazer, mas que, mesmo pequenas possam contribuir na 
qualidade de vida dos colaboradores. Alguns dos benefícios que se apresentam como 
vantagem competitiva para empresa são: a diminuição de custos com saúde, menor 
rotatividade e absenteísmo, colaboradores motivados e produtivos. A qualidade de 
vida no trabalho é uma relação de parceria contínua, que demonstra a relação: 
“quando ganha o colaborador, ganha a empresa.” 
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RESUMO 
Com as mudanças políticas e econômicas ocorridas no final do século XX, a 
globalização econômica tornou-se um fato evidente nas relações que envolvem o 
universo empresarial.  
Essa globalização acabou por ser incrementada nesse início de século XXI com a 
revolução tecnológica que vivenciamos, o que acabou por transformar de forma muito 
rápida o universo das relações jurídico-empresariais. 
A integração econômica acabou por gerar uma intensa relação entre diferentes 
mercados, ampliando muito a concorrência empresarial, não só daquelas empresas 
que estão estabelecidas em um determinado centro regional, como também aquelas 
cujas sedes encontram-se em diferentes países. 
Para suportar esse ambiente concorrencial que se alargou a partir do final do século 
XX, as empresas optaram por modificar sua organização estrutural e societária, 
buscando alternativas que as tornassem maiores e mais competitivas naquele cenário 
econômico. 
Dentre as principais alterações empresariais, que efetivamente acontecem atualmente, 
merecem destaque as incorporações e fusões de empresas, cuja aplicabilidade prática 
tem sido muito recorrente nos dias atuais, veja-se o exemplo da fusão que ocorreu 
entre o Banco Itaú e o Unibanco. 
Isso motivou uma discussão atual sobre a importância da participação governamental, 
seja na fiscalização ou na criação de incentivos para a manutenção da atividade 
econômica. Esse fator acabou inclusive por alterar as normas de proteção à 
concorrência desleal, cuja recente lei 12.529 de 2012, trouxe novos preceitos que 
buscam viabilizar essas transformações empresariais. 
Entretanto, alguns questionamentos merecem atenção especial: Qual o papel do 
Poder Público nacional nesse novo cenário pós-moderno?  
Qual a eficácia e alcance dos instrumentos legais que temos à nossa disposição? O 
modelo de transformação de empresas estaria sendo regulamentado de forma 
adequada em nosso ordenamento jurídico? 
Para responder a esses questionamentos, o presente projeto de iniciação científica 
buscará fazer uma pesquisa dogmática direcionada a essa realidade, no sentido de 
contribuir com a formação de um pensamento jurídico adequado para esse novo 
modelo econômico. 
 
INTRODUÇÃO 
O projeto justifica-se, pois as fusões e incorporações empresariais são uma realidade 
constante no mercado, não só entre bancos, mas também empresas de alimentos, 
vestuários, produtos de higiene, etc. 
Esses empresários ao reunirem suas atividades ganham força no mercado 
internacional, entretanto, poucos estudos dogmáticos são desenvolvidos sobre o tema. 
Menores ainda são as intervenções legislativas, cujas redações, nem sempre 
propiciam um entendimento claro dos procedimentos adequados para essas 
transformações. 
O presente projeto irá levar aos estudiosos do tema e àqueles que se dedicam a 
processo legislativo importante contribuição sobre a análise das normas e relações 
jurídicas que envolvem a transformação empresarial 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Será utilizado como método de pesquisa o indutivo, a saber, aquele destinado a 
verificar constatações particulares, e possibilitar, que se produzam generalizações 
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sobre o tema. O método dedutivo, por sua vez, também será utilizado, na tentativa de 
se fazer das regras gerais a solução para os casos específicos.  
Os processos metodológicos a serem utilizados serão o estudo dogmático jurídico, 
visto a impossibilidade de um estudo profundo sem que se recorra à lei, à doutrina ou 
à jurisprudência neste sentido; o estudo empírico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A presente pesquisa buscará desenvolver o tema, analisando para tanto as regras 
pertinentes à solução de conflitos de normas, bem como as decisões já existentes, 
prolatadas pelos tribunais superiores nacionais, a fim de verificar se os institutos da 
fusão e incorporação estão sendo aplicados de forma adequada. 
Conforme estudos iniciais, vimos uma inadequação procedimental de caráter prático 
na realização das incorporações, ligados principalmente ao funcionamento da 
empresa enquanto o procedimento está em curso. Espera-se contribuir para que 
esses problemas sejam reduzidos ou solucionados. 
 
CONCLUSÃO 
Para alcançar o objetivo geral descrito anteriormente será necessário fazer uma 
pesquisa de caráter histórico-dogmático, buscando as origens da globalização 
econômica e as transformações de empresas. 
É necessário identificar os diferentes tipos de transformações empresarias e a sua 
aplicação prática, a fim de que demonstrar quais são aquelas mais adequadas à 
realidade empresarial.  
Também será necessário verificar a adequação das normas vigentes sobre o tema 
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RESUMO 
Na atualidade, muitos fatores contribuem para por os trabalhadores em risco em 
relação à saúde como estresse, funções acumuladas, correrias, dificuldades com 
transporte e ambiente de trabalho desmotivador, gerando ainda mais instabilidade e 
consequentemente, sofrendo queda na produtividade. A Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) é o conjunto de ações que envolvem a implantação de melhorias e 
inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. Essa construção 
somente pode ocorrer observando a empresa como um todo, criando uma 
organização mais humanizada mediante maior grau de responsabilidade, autonomia, 
recebimento de feedback, adequação de tarefas e ênfase no desenvolvimento 
pessoal. As necessidades, cultura, perfil dos colaboradores, gerência e a contribuição 
de todos são determinantes para a implantação de programas de QVT, que buscam 
não somente satisfação passageira, mas melhorias progressivas e contínuas. O 
trabalho objetivou mostrar um estudo sobre qualidade de vida no trabalho, analisando 
diferenciais e benefícios para as organizações e seus colaboradores. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi realizada análise bibliográfica e também estudo de 
caso em uma empresa de pequeno porte em Perdizes-MG. Foram aplicados dois 
modelos de questionários aos colaboradores. Através do estudo realizado, percebeu-
se que as relações entre empresas/colaboradores devem constituir um estado 
permanente e contínuo de busca pela qualidade. Para a organização mencionada, se 
apresenta como sugestão a observação das necessidades dos colaboradores, 
buscando aplicar medidas simples, como práticas de exercícios, palestras, 
treinamentos, opções para o lazer, mas que, mesmo pequenas possam contribuir na 
qualidade de vida dos colaboradores. Alguns dos benefícios que se apresentam como 
vantagem competitiva para empresa são: a diminuição de custos com saúde, menor 
rotatividade e absenteísmo, colaboradores motivados e produtivos. A qualidade de 
vida no trabalho é uma relação de parceria contínua, que demonstra a relação: 
“quando ganha o colaborador, ganha a empresa.” 
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RESUMO 
A motivação hoje em dia é algo muito importante para que as empresas atinjam seus 
objetivos e metas traçadas, pois funcionários motivados tendem a ser mais 
comprometidos e produtivos. A motivação está relacionada com o comportamento de 
cada indivíduo diante dos seus desejos e objetivos, ou seja, são impulsos relacionados 
aos objetivos individuais que faz com que se empenham em busca da realização. O 
estudo objetivou apontar pontos importantes para identificar quais são os fatores que 
mais se caracterizam como motivacionais, para isso, foi realizado um estudo de caso 
de pesquisa quantitativa e aplicado questionários estruturados para 21 funcionários da 
loja Ideal Magazine, situada em Araxá-MG. Os resultados demonstraram que 100% 
dos funcionários gostam da empresa onde trabalham e a indicaria para seus amigos, 
62% dos funcionários se sentem satisfeitos e valorizados pela empresa, já 57% diz 
que seu potencial é quase sempre bem aproveitado, 52 % diz que a empresa sempre 
considera os bons funcionários. Portanto foi verificado que os fatores que mais geram 
insatisfação no trabalho é falta de reconhecimento e crescimento profissional, e os que 
geram satisfação no trabalho é salário, benefícios e estabilidade na empresa. Foi 
detectado que algumas melhorias podem ser implementadas, como treinamentos, 
premiações para funcionário do mês e companheirismo entre as equipes de trabalho. 
Portanto a motivação é um mega aliado á empresa, e os funcionários agregam muito 
valor com seu trabalho, aumentando a competitividade e fazendo com que a empresa 
aumenta sua lucratividade. Conclui-se que a motivação de cada um depende muito 
dos objetivos e desejos, e que ninguém é igual, cada indivíduo tem metas diferentes e 
nas empresas a desmotivação pode gerar graves problemas, como falta de 
comprometimento, rotatividade e baixa produtividade, os gestores tem papel 
importante na empresa, precisam fazer com que a motivação renasça dentro de cada 
um dos funcionários, o gestor precisa ter espírito de equipe, profissionalismo, bom 
humor e humildade. 
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RESUMO 
Os processos organizacionais sofreram grandes influencias das ideias de 
transformação originadas no século passado. O ambiente em que as organizações 
estão inseridas se tornou mais complexo e com transformações constantes. A 
emergência dos processos de transformação atingiu todos os setores organizacionais. 
As organizações hospitalares nas últimas décadas procuraram redefinir suas práticas 
utilizando novas formas de gestão, exercendo assim um papel central no sistema de 
saúde brasileiro. O estudo objetivou a identificação dos grupos interessados nas 
organizações hospitalares filantrópicas na percepção dos seus funcionários. Foi 
realizado um estudo quali-quantitativo com coleta de dados por meio de um 
questionário estruturado, aplicado aos funcionários dos setores de dois hospitais da 
cidade de Araxá, sendo Santa Casa de Misericórdia de Araxá e Casa do Caminho. A 
técnica metodológica utilizada para mensurar a relevância dos stakeholders, foi a 
Escala de Diferencial Semântico: 1-irrelevante; 2-pouco relevante; 3-indiferente; 4-
relevante; 5-muito relevante. Os dados coletados serão apresentados em um 
diagrama em formato de roda, onde o hospital esta no centro e os stakeholders nas 
extremidades. O grau de relevância foi definido pelo maior percentual indicado pelos 
respondentes e representado no diagrama em formatos distintos, considerando o seu 
poder de influência. A análise do diagrama acontecerá visando comparar a percepção 
dos profissionais dos hospitais. A abordagem do stakeholders para a estratégia 
proporciona uma ferramenta para auxiliar a gestão organizacional. A sobrevivência 
das organizações, hoje, depende do grau de relacionamento que possui com os seus 
stakeholders, dito isso, concluiu-se que a gestão dos interessados na empresa é 
determinante para a permanência das suas atividades. Esta premissa vale sobre tudo 
em instituições sem fins lucrativos, por depender da colaboração direta da 
comunidade. Portanto a utilização das ferramentas teóricas dos stakeholders facilitará 
o entendimento da gestão nos hospitais filantrópicos. 
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RESUMO 
Essa pesquisa tem como objetivo realizar o diagnóstico ambiental da microbacia do 
córrego Santa Rita do munícipio de Araxá – Minas Gerais. Para isso, está sendo 
realizada uma caracterização do uso e ocupação da área de entorno do córrego e 
qualitativa da água. A amostragem de água foi realizada em 4 pontos de coleta no 
mês de julho de 2013 e as variáveis limnológicas analisadas foram: temperatura da 
água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, DBO, fósforo total e coliformes 
termotolerantes. Durante a coleta pode-se verificar a prática de agropecuária nos 
pontos mais próximos a nascente, canalização do córrego no perímetro urbano e 
retirada da mata ciliar. Durante o estudo foi possível observar a falta de 
conscientização da população, com vários recipientes plásticos, sacolas e latinhas 
lançadas no local. Na análise de qualidade da água verificou-se que seis das 7 
variáveis analisadas não estão em conformidade com o estabelecido para rios de 
classe  2 pela Resolução CONAMA  e pela CETESB, nos pontos de coleta dentro do 
perímetro urbano de Araxá. Possivelmente este resultado esteja relacionado ao 
lançamento clandestino de esgoto no córrego Santa Rita. Uma nova coleta será 
realizada durante o período chuvoso para se verificar a influência do escoamento 
superficial urbano na qualidade da água. 
 
PALAVRAS CHAVE: Uso e ocupação do solo, qualidade da água, matas ciliares, 
abastecimento público. 
 
INTRODUÇÃO 
É possível observar as mudanças que a região do Alto Paranaíba vem passando nas 
últimas décadas, principalmente no que diz respeito ao crescimento demográfico e a 
necessidade da ocupação de novas áreas para construção de moradia ou 
estabelecimento de indústrias para produção de bens e serviços para esta população. 
Como consequência, tem-se a retirada da mata ciliar e a impermeabilização do solo 
que acarretam, dentre outras coisas: na redução da umidade relativa do ar, erosão do 
solo e assoreamento dos cursos d’ água, enchentes nas regiões ribeirinhas, poluição 
dos mananciais, aprofundamento dos lençóis freáticos o que pode resultar em graves 
prejuízos socioeconômicos e sanitários. Segundo Dorici e colaboradores (2012), o 
crescimento das cidades no último meio-século é responsável por mudanças 
significativas na fisionomia da Terra, com profundas alterações no regime hídrico das 
cidades.  Segundo o IBGE (2002), praias e rios que atravessam áreas urbanas no país 
apresentam sérios problemas de poluição. O quadro, dizem os especialistas, está 
intimamente associado à deficiência do saneamento básico, e segundo os mesmos, 
ampliar a coleta de esgoto sem investir também no tratamento dos resíduos, só torna 
a situação ainda mais crítica. Diante disso, esse estudo tem como objetivo realizar o 
diagnóstico ambiental da microbacia do córrego Santa Rita, Araxá – MG. 
 
MATÉRIAL E METÓDOS 
As amostras de água foram coletas em 4 pontos ao longo do córrego Santa Rita, 
Araxá (MG), em julho de 2013. As variáveis analisadas in situ foram: temperatura da 
água (°C), pH, condutividade elétrica da água (μS.cm-1), oxigênio dissolvido com 
auxílio do phmetro, condutivímetro e oxímetro.  
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Figura 1: Mapeamento da área do córrego Santa Rita, Araxá-MG 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Todos os resultados obtidos das análises limnológicas no córrego Santa Rita nos 
pontos localizados dentro do perímetro urbano de Araxá (Ponto 3 e 4), não estão em 
acordo com o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2, 
exceto para DBO (Figura 2). 
A retirada da mata ciliar e a canalização do córrego Santa Rita dentro do perímetro 
urbano de Araxá possivelmente contribuem com a alteração das variáveis da água, 
dentre elas pode-se citar a temperatura da água, velocidade da correnteza, oxigênio 
dissolvido, dentre outro. No entanto, devido ao fato dos resultados terem sido 
coletados durante o período de seca, ou seja, sem contribuição do escoamento 
superficial, acredita-se que a maior contribuição para os dados observados seja o 
lançamento clandestino de esgoto no córrego. O lançamento clandestino de esgoto 
pode estar tanto relacionado com o lançamento direto em locais com saneamento 
precário (P4) quanto com possíveis ligações na rede pluvial (P3). Com essa 
contribuição de matéria orgânica, há grande diferença nos resultados obtidos nos 
pontos localizados próximo a área rural (P1 e P2) e os pontos dentro do perímetro 
urbano (P3 e P4). Com aumento da carga orgânica percebe-se a queda dos valores 
de oxigênio dissolvido e aumento da DBO, decorrentes da decomposição aeróbia. 
Como consequência observa-se aumento da condutividade decorrente do aumento de 
ínos e aumento do fósforo total. Outro indício de lançamento clandestino são os 
valores observados para coliformes termotolerantes que estão acima do limite 
estabelecido, e são indicadores de contaminação fecal.  Durante o estudo foi possível 
observar a falta de conscientização da população, com vários recipientes plásticos, 
sacolas e latinhas lançadas no local. Em determinados pontos, foi possível sentir um 
forte odor, possivelmente proveniente da decomposição da matéria orgânica presente 
no córrego. 
 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 
O estudo consistiu no diagnóstico ambiental da qualidade da água do córrego Santa 
Rita, um fato observado foi que a falta da mata ciliar influenciou no aumento de 
temperatura da água. Seis dos sete variáveis analisadas ficaram fora dos padrões 
estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 e CETESB. Entretanto novas 
amostragens serão realizadas durante o período de chuva para a verificação da 
influência do escoamento superficial na qualidade das águas. 

 

As demais variáveis 
analisadas, demanda 
bioquímica de oxigênio, 
coliformes termotolerantes 
e Fósforo foram analisados 
pela Araxá Ambiental de 
acordo com metodologia 
descrita no American Public 
Health Association (APHA, 
2005). A caracterização do 
uso do solo foi realizada a 
partir da observação de 
campo.  
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Figura 2: Variação dos valores dos parâmetros nos pontos da coleta. Os traços representam os limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 e condutividade pela CETESB. 
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RESUMO  
A água é um recurso indispensável para a existência de qualquer ser vivo, portanto é 
de extrema importância a preservação da qualidade dos recursos hídricos. Este 
trabalho teve como objetivo verificar a influência do uso e ocupação do solo na 
qualidade das águas do córrego Areia na cidade de Araxá/MG. Para isso, foram 
analisadas as variáveis limnológicas em três estações de amostragem no mês de 
Julho/2013, estação seca. Observou-se que uma das principais características da 
bacia em que esta inserido o córrego Areia é o uso do solo para pecuária e agricultura. 
Foi possível constatar que na implantação destas atividades, grande parte da mata 
ciliar foi retirada, não atendendo o estabelecido pelo código florestal. Entretanto, ainda 
que grande parte da vegetação nativa esteja degradada e seja possível verificar os 
impactos causados para as práticas agrícolas, todos os parâmetros analisados estão 
em acordo com o proposto pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de Classe 2, 
exceto pH. Contudo, para verificar a influência do escoamento superficial na qualidade 
das águas, serão realizadas outras três amostragens, mais uma na estações seca e 
duas na estação chuvosa. 
Palavras chave: Qualidade da água, abastecimento público, uso de ocupação do 
solo. 
 
INTRODUÇÃO 
Um dos grandes desafios do século XXI é atender a demanda mundial com água em 
quantidade e qualidade suficientes. A água doce, além de insumo básico e essencial à 
vida, representa bem de consumo para quase todas as atividades humanas 
(CALIJURI e BUBEL, 2006). O estudo da influência de atividades humanas sobre a 
qualidade da água demanda a consideração que corpos hídricos têm capacidade de 
refletir alterações de seu estado em função de atividades antrópicas (HADDAD, 2007). 
Uma das principais preocupações está relacionada ao abastecimento público, 
surgindo a necessidade de medidas de controle e proteção sobre estes afluentes, 
assim, promovendo a saúde pública. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
qualidade da água do córrego Areia na cidade de Araxá/MG, verificando a influência 
do uso e ocupação do solo. 
 
METODOLOGIA  
As amostras de água foram coletadas em três pontos de amostragem ao longo do 
córrego Areia, no mês de Julho/2013. As coletas foram realizadas com um amostrador 
de plástico e transferidas para os respectivos frascos etiquetados para análise no 
laboratório. Os parâmetros temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido (mg/L) e 
condutividade elétrica foram medidos in situ com fita de medidoras de pH, 
condutivímetro e oxímetro. As variáveis limnológicas: Demanda Bioquímica de 
Oxigênio, Sólidos Dissolvidos Totais, Nitrogênio Amoniacal Total, Fósforo Total e 
Coliformes termotolerantes foram analisados pela Empresa Araxá Ambiental de 
acordo com a metodologia descrita Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater (2005).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Nas análises limnológicas realizadas no córrego Areia, foram obtidos resultados em 
acordo com o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2, 
exceto para pH (potêncial hidrogênionico). 
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Figura 1: Variação dos valores dos parâmetros limnológicos nos pontos de coleta. 

 
Uma das principais características da bacia em que esta inserido o córrego Areia é o 
uso do solo, para pecuária e agricultura. Foi possível observar que na implantação 
destas atividades, grande parte da mata ciliar foi retirada, não atendendo o 
estabelecido pelo código florestal. Os valores de sólidos dissolvidos totais e 
condutividade elétrica podem ter sido influenciados por esta degradação da mata ciliar 
nas margens do córrego, uma vez que possibilita o assoreamento e erosão. Outro 
fator que pode ter contribuído para o aumento da condutividade elétrica é a presença 
de gado nas proximidades do córrego, uma vez que, foram encontradas fezes e 
pisoteios, que promovem suspensão das partículas na água. Os parâmetros Fósforo 
Total e Nitrogênio Amoniacal Total estão em acordo com à Resolução CONAMA 
357/2005. Os valores de Oxigênio Dissolvido variam de 6,62 a 8,96 ppm, o menor 
valor foi encontrado no ponto 1, onde notou-se também a maior temperatura da água, 
uma vez que pode estar relacionado com a maior quantidade de oxigênio necessário 
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para decomposição de matéria orgânica. Este valor também podem ser influenciado 
pelo impedimento da reaeração com o oxigênio atmosférico, uma vez que a coleta foi 
realizada em um ponto onde houve a canalização do córrego para a construção de 
uma passagem de carros na estrada. Resultados semelhantes foram obtidos no 
córrego Três Barras (SP), por VANZELA et al. (2008), onde verificou a tendência de 
redução do oxigênio dissolvido com o aumento das áreas de agricultura, matas 
degradadas e moradias rurais, outros fatores que possívelmente tem contribuído com 
essa diminuição. Os valores de pH variam de 3,5 a 5, resultados não que atendem a 
Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces de Classe 2, que estipula 
valores aceitáveis de pH entre 6 e 9. Todas as estações amostrais apresentaram 
valores para inferiores a 5mg/L para DBO, variando entre 2,75 a 3,70 mg/LO2. O 
maior valor foi encontrado no ponto 2, o que pode estar relacionado com acúmulo de 
matéria orgânica, uma vez que neste ponto foram observados galhos e folhas no 
fundo do córrego. Para a decomposição desta matéria orgânica é necessário uma 
demanda maior de oxigênio, podendo ter influenciado nos valores de pH, uma vez que 
maior valor foi encontrado neste mesmo ponto. Segundo CUTRIM (2013), em seu 
estudo no rio Uberabinha (MG), quanto maior a quantidade de matéria orgânica a ser 
decomposto, maior a produção de ácido húmico e consequentemente o menor pH. Os 
valores de coliformes termotolerantes variam de 88 a 340 UFC/100mL, atendem os 
limites estabelecidos pela resolução, com valores abaixo de 1x103 UFC/100mL. O 
maior valor foi encontrado no ponto 1, o que possívelmente seja decorrente presença 
de gado. Neste ponto foram encontradas grandes quantidades de fezes nas margens 
do corpo d’água, o que pode ter sido escoado, aumentando assim os valores de 
coliformes termotolerantes. 
 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 
É essencial a preservação do córrego Areia para a população araxaense, uma vez que 
é um dos contribuintes para o abastecimento da cidade. Entretanto, ainda que grande 
parte da vegetação nativa esteja degradada e a região com grande influência no uso e 
ocupação do solo, todos os parâmetros estão em acordo com a Resolução CONAMA 
357/2005 para rios de Classe 2, exceto pH. Contudo, para verificar a influência do 
escoamento superficial na qualidade das águas, serão realizadas outras três 
amostragens. 
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RESUMO 
Sendo o Brasil o 3° (terceiro) maior produtor de leite do mundo e Minas Gerais o 
estado que mais contribui para essa colocação, o pesquisador Gomes (1999) 
demonstra que o principal motivo que leva os produtores de leite a trabalharem nesse 
setor é a questão financeira, pois a renda é garantida. Nos últimos anos, o preço do 
leite estava baixo, mas, o produtor compensou a queda no preço com o aumento da 
produção. Para isso, contou com a assistência técnica privada advinda das inovações 
ocorridas no processo de produção leiteira. Por isso, essa pesquisa visa descrever 
impactos das inovações tecnológicas ocorridas no processo de produção de leite de 
pequenos produtores da região de Araxá-MG. São objetivos, expor as barreiras que 
dificultam a implantação de uma inovação e a relação com a cultura dos produtores; 
avaliar as inovações aplicadas no processo do leite até caracterizar o mercado atual; 
averiguar a produção e a qualidade do leite depois de uma gestão inovadora e 
descrever os impactos que as inovações provocaram no setor de produção de leite. A 
pesquisa é descritiva, com o intuito de descrever e estudar as inovações que estão 
sendo feitas na produção leiteira. Quanto à abordagem do problema é qualitativa, pois, 
tem a preocupação com o processo. O meio de investigação utilizado é o estudo de 
casos múltiplos. As unidades de observação serão pequenas fazendas produtoras de 
leite da região de Araxá-MG. Os sujeitos da pesquisa serão os produtores de leite. A 
interpretação dos dados coletados, a partir de entrevistas semiestruturadas, será de 
acordo com a técnica de análise de conteúdo. Espera-se confirma que os bloqueios às 
inovações são, em maioria, advindos da cultura dos produtores; a gestão é essencial 
na implantação da cultura inovadora; apresentar pontos positivos na produção e na 
qualidade do leite depois da implantação de inovações tecnológicas, e assegurar 
esses resultados positivos da inovação tecnológica com os relatos dos produtores de 
leite entrevistados. 
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RESUMO 
O abastecimento de água da cidade de Araxá é proveniente da captação das águas 
dos córregos Feio, Fundo e Areia.  No entanto, com o crescimento da cidade e a 
expansão das atividades de agricultura, pecuária e mineração, a situação dos recursos 
hídricos da região de Araxá deve ser continuamente monitorada. Este projeto visa 
avaliar a qualidade das águas do Córrego Fundo por meio de coletas de água 
realizadas em 3 pontos de amostragem ao longo do córrego nos mês de julho de 
2013.  Para isso foram analisados os parâmetros limnológicos: temperatura da água, 
condutividade elétrica,  pH, oxigênio dissolvido, DBO e coliformes termotolerantes. De 
acordo com os resultados obtidos, verificou-se que as águas do Córrego Fundo estão 
em acordo com os limites estipulados para rios de classe 2 de (Resolução CONAMA 
357/2005), podendo ser utilizadas abastecimento doméstico após tratamento 
convencional. No entanto, para uma melhor percepção da influência das atividades de 
uso e ocupação do solo são ainda necessárias mais coletas no período de chuvas.  
 
Palavras chave: Uso e ocupação do solo, qualidade da água, abastecimento público, 
matas ciliares, Córrego Fundo 
 
INTRODUÇÃO 
A contaminação das águas naturais representa um dos principais riscos à saúde 
pública, sendo amplamente conhecida a estreita relação entre a qualidade de água e 
inúmeras enfermidades que acometem as populações, especialmente aquelas não 
atendidas por serviços de saneamento. (LIBÂNIO et al., 2005). Estudos que 
compreendem qualidade de água de sistemas lóticos são de fundamental importância, 
já que na maioria dos casos, a água para abastecimento é proveniente destes 
sistemas. Conhecendo-se as condições dos rios é possível determinar, por exemplo, o 
nível de tratamento necessário para tornar a água potável para o consumo humano e 
o gasto necessário (CUNHA, 2010). A cidade de Araxá utiliza as águas do córrego 
Fundo para abastecimento, juntamente com as águas dos córregos Areia e Feio, no 
entanto a população carece de informações sobre a saúde ambiental destas 
microbacias. 
 
METODOLOGIA 
As amostragens de água foram realizadas em 3 pontos de coleta ao longo do córrego 
Fundo, em julho de 2013. Foram avaliadas as seguintes variáveis in situ temperatura 
da água (°C),  pH, condutividade elétrica da água (μS.cm-1) e oxigênio dissolvido 
(mg/L) com auxílio do phmetro, condutivímetro e oxímetro. As variáveis demanda 
bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes foram analisadas pela Araxá 
Ambiental de acordo com a metodologia descrita no American Public Health 
Association (APHA, 2005).   

 
Figura 1: Córrego Fundo, Minas Gerais 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos das análises limnológicas no córrego Fundo estão em acordo 
com o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe (Figura 2). 

 
Figura 2: Variação dos valores dos parâmetros limnológicos nos pontos de coleta 

 
A microbacia do Córrego Fundo tem como uso e ocupação do solo atividades como 
pecuária, agricultura e mineração. Na área também é possível verificar escola rural e 
alguns ranchos e uma igreja. Para o estabelecimento destas atividades e desta 
população rural algumas áreas foram desmatadas próximo ao curso de água, no 
entanto parte da mata ciliar ainda permanece. A faixa remanescente é de 
aproximadamente 10 metros, valor abaixo do estipulado pelo Novo Código Florestal. 
No entanto, apesar da ocupação humana e das práticas antrópicas, dentre os 
parâmetros analisados, apenas o pH está em desacordo com o estipulado pela 
Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2. A resolução indica um pH entre 
6 e 9 e o pH do córrego Fundo encontrado foi de aproximadamente 5,5. No entanto, 
acredita-se que este valor ácido da água seja mais uma característica da formação 
geológica da bacia do que algum problema ambiental. Valores semelhantes foram 
encontrados por Miguel (2012) ao analisar o Córrego Areia. 
 
REFERENCIAS 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION – APHA. Standard methods for the 
examination of water and wastewater. Washington: Byrd Press Springfield, 2005, 
1134p. 



122 
 

BRASIL. Resolução CONAMA 357/2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 2005. 
Diário Oficial de República Federativa do Brasil. Brasília. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/> Acesso em 30 mai. 2006. 
LIBÂNIO, P.; CHERNICHARO, C.; NASCIMENTO, N.A dimensão da qualidade de 
água. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v.12 n.3, 2005. Disponível 
em: <http://dx.doi.org.> Acesso em 23 fev. 2013. 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/

