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ADEGMAR GOMES DE FARIA

AS ANÁLISES DE RAMSEY SOBRE O TEMPO E SUA
RESPOSTA AO PARADOXO DE MCTAGGART

ÁGATHA CRISTINE
FLORÊNCIO

ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DE MATERIAIS
HETEROGÊNEOS UTILIZANDO PLASTICIDADE
E ABORDAGEM MULTI-ESCALA

ALESSANDRO
ARRUDA ALVES

AVALIAÇÃO DO DANO GENÔMICO EM AGENTES DE
COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

ALEXANDRE ALVES
SANTIAGO

AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE COMO
FORMA DE GESTÃO PÚBLICO-PRIVADO:
UM ESTUDO DE CASO COM O CENTRO DE
REABILITAÇÃO HENRIQUE SANTILLO - CRER

ALINE RANGEL
SILVA ARAUJO

ESTUDO DE APLICAÇÃO DO NIÓBIO COMO
CATALISADOR DAS REAÇÕES DE SÍNTESE DE
FLAVANONAS, 2¿ARIL -2,3-DIHIDROQUINOLIN4(1H) ONAS E DIHIDROPIRIMIDINONAS

ALINE ROSA FERNANDES

SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO
TERMOANALÍTICO DOS FTALATOS DE MAGNÉSIO
(II), CÁLCIO (II), ESTRÔNCIO (II) E BÁRIO (II)

ALISSON HENRIQUE
ANTUNES

VALIDAÇÃO PARCIAL DE MÉTODOS
ANALÍTICOS EM HPLC-PDA PARA APLICAÇÃO
A ESTUDOS DE PERMEABILIDADE
INTESTINAL EX VIVO EM RATOS WISTAR

ALTILLIERME CARLO
PEREIRA DOS SANTOS

ARTE PÚBLICA EM GOIÂNIA: ESTUDO
DE CASO ¿ PRAÇA UNIVERSITÁRIA

ALYNE GONÇALVES
BEZERRA

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO DIZE, UM ATIVADOR DA
ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA 2, NA
FUNÇÃO ENDOTELIAL CORONARIANA DE RATOS
SUBMETIDOS À SOBRECARGA PRÉSSORICA

AMANDA DE PAULA
TEIXEIRA

AVALIAÇÃO DE LINHAGENS E CULTIVARES DE
ARROZ DE TERRAS ALTAS DESENVOLVIDAS PELO
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO

AMANDA GOMES
DOS ANJOS

BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA DAS PERERECAS DA
SUBFAMÍLIA PHYLLOMEDUSINAE (ANURA: HYLIDAE)
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AMANDA PACHECO
DOS SANTOS

BIOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE ESPÉCIES
MELITÓFILAS DO SUBBOSQUE DE UM
REMANESCENTE DE CERRADO DO
PERÍMETRO URBANO DE CATALÃO, GO

AMARO VINICIUS
MEDEIROS FERREIRA

DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA
CRISTALOGRÁFICA DE NANOPARTÍCULAS
DE RH SOBRE FILMES DE ÓXIDOS DE CROMO
MODELADOS POR CÁLCULOS COMPUTACIONAIS
DE ESPALHAMENTO MÚLTIPLO (MSCD)

ANA CAROLINA DE
ASSIS NUNES

REPRESENTAÇÕES MUSICAIS E LITERÁRIAS
NO IMAGINÁRIO URBANO DE GOIÂNIA

ANA FLAVIA
MAXIMIANO MARU

SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO E SUAS HISTÓRIAS

ANA FLÁVIA SILVA DUARTE

ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES
VIVENDO COM HIV/AIDS: PREVALÊNCIA E FATORES
ASSOCIADOS À REDUÇÃO DA DENSIDADE ÓSSEA

ANA KAROLINE FERREIRA
DOS SANTOS

ANÁLISE DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO NO
RESERVATÓRIO DA UHE FOZ DO RIO CLARO (GO)

ANA KELLEN LIMA
DE QUEIROZ

OCORRÊNCIA DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM
EQUINOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ANA KELLY RODRIGUES
DE BARROS RIBEIRO

O LIVRO DIDÁTICO COMO FERRAMENTA MEDIADORA
NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA PORTUGUESA: A PRODUÇÃO DA ESCRITA.

ANANZA FERREIRA ABREU

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE
LIBERAÇÃO CÓLON-ESPECÍFICA CONTENDO
PECTINA DE SOLANUM LYCOCARPUM

ANA PAULA DE
SOUSA OLIVEIRA

ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA
PARA SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

ANDREIA CRISTINA
FONSECA ALVES

DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
PRESTADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS / GO

ANDRÉIA FERREIRA
DOS SANTOS

CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO NO
PROEJA-FIC/PRONATEC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA
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ANDRÉIA VIDICA MARINHO

INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B
(HBV) EM PACIENTES COM DOENÇAS
LINFOPROLIFERATIVAS EM GOIÂNIA-GO

ANDRESSA KUHNEN SILVA

EMPREGO DA RMN NO ESTUDO DA VARIAÇÃO
DO PERFIL METABÓLICO DO FEIJÃO CARIOCA
(PHASEOLUS VULGARIS), RELACIONADA AO
ENDURECIMENTO E ESCURECIMENTO DO GRÃO

ANELISA PEREIRA DA SILVA

ESTUDO DE CASO PRELIMINAR SOBRE A APLICAÇÃO
DE OLSR EM SMARTPHONES ANDROID

ARTHUR MELO PEREIRA

CÁLCULO DE CAMPO MAGNÉTICO
EM LINHA DE TRANSMISSÃO

ARYÁDINY GOMES
DE ARAÚJO

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE
LEISHMANIA INFANTUM CHAGASI EM
CÃES NA CIDADE DE GOIÂNIA, GOIÁS

BÁRBARA BORGHI
ZAFFALON

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE CÁLCIO
EM CRIANÇAS DE 11 A 14 MESES DE IDADE
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

BÁRBARA CREMONESE

POLÍTICA E MEMÓRIA NO ROMANCE “O TRONCO”
E NAS CRÔNICAS DE BERNARDO ÉLIS

BARBARA FERNANDES
MACEDO

MICROPROPAGAÇÃO DE GUANANDI

BARBARA YANARA
DA SILVA

MUSEUS DO CENTRO-OESTE, COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO: ADAPTAÇÃO AOS NOVOS TEMPOS

BIANCA SILVA VIEIRA
DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE
EXPRESSAS DE STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS
SOB CONDIÇÕES DE ESTRESSE DE PH

BRÁULIO EVANGELISTA
DE LIMA

ASSOCIAÇÃO ENTRE HUMOR,
CRONOTIPO E QUALIDADE DO SONO EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

BRENDA NOGUEIRA
DE SOUZA

QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS BRASILEIROS:
REVISÃO INGTEGRATIVA DA LITERATURA

BRENDA RAQUEL
LIMA GÓES

CARGA POLÍNICA DO TOMATEIRO
(SOLANUM LYCOPERSICUM L.)

BRUNA BAIONI SANDRE

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS EM
MULHERES ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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BRUNA DE SOUZA GOMES

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA ALÉLICA E
GENOTÍPICA DE ALELOS POLIMÓRFICOS DO
CYP2C19 ENVOLVIDOS COM O METABOLISMO
DE FÁRMACOS NA POPULAÇÃO GOIANIENSE

BRUNA LORRANY DA SILVA

A EXPERIÊNCIA DOS EXAMES SUPLETIVOS
NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE EJA EM
GOIÁS – PERÍODO DE 1970 A 1996

BRUNNA RODRIGUES
DE OLIVEIRA

PESQUISA DE MUTAÇÕES NAS REGIÕES BCP
E PRÉ-CORE/CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B
EM PACIENTES HIV SOROPOSITIVOS, VIRGENS
DE TRATAMENTO, EM GOIÂNIA-GOIÁS

BRUNO DE SOUZA CALIXTO

AVALIAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS CLIENTES
COM PROBLEMAS COM ÁLCOOL, TABACO E
OUTRAS DROGAS A RESPEITO DO TRATAMENTO
TERAPÊUTICO PSICOSSOCIAL E NAS CLÍNICAS
DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE CATALÃO-GO

BRUNO EDUARDO
MORAIS DE ARAÚJO

FICÇÃO CIENTÍFICA E SOCIEDADE:
UM ESTUDO DE TRÊS CASOS

CAIO CÉSAR BARBOSA

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO
SUBCRÔNICO COM HYDROCOTYLE UMBELLATA
VAR. BONARIENSIS (LAM.) SPRENG.
(APIACEAE) SOBRE O APRENDIZADO DE
CAMUNDONGOS RESTRITOS DE SONO

CAMILA DE SOUZA CALAÇA

A MIMESE POR MEIOS NÃO
REALISTAS EM FRANZ KAFKA

CAMILA RODRIGUES LOPES

MODELAGEM DA TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA
DE CALOR E MASSA EM SECADORES ROTATÓRIOS
- ESTUDO FLUIDODINÂMICO E DE SECAGEM EM
DIFERENTES TIPOS DE SECADORES ROTATÓRIOS

CARLA DE ALMEIDA SILVA

COMPORTAMENTO SEXUAL E O USO DE DROGAS:
VULNERABILIDADES DE ADOLESCENTES
ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

CARLOS AUGUSTO BOUHID
DE CAMARGO FILHO

INFLUÊNCIA DE UM GRADIENTE DE TEMPERATURA
NO COMPORTAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO
DE CASCAS CILÍNDRICAS FEITAS COM
MATERIAL COM GRADAÇÃO FUNCIONAL
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CARLOS AUGUSTO
PAES LEMES

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE
TURBULENTA SOBRE A FORMAÇÃO DE
ESTRUTURAS TURBILHONARES EM JATOS

CARLOS HENRIQUE
DE OLIVEIRA

ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E
SÍNTESE DE DERIVADOS DO EUFOL

CARLOS ROBERTO
MACHADO DE OLIVEIRA

SABERES E FAZERES NAS COMUNIDADES
CAMPONESAS E QUILOMBOLAS DE
CAVALCANTE/ GO: TRABALHO, CULTURA E MEIO
AMBIENTE PARA A SUSTENTABILIDADE

CAROLINE ALVES
DE CASTRO

AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE LEUCOPLASIA
ORAL DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO
GOIANO DE DOENÇAS DA BOCA-FO/UFG

CÁSSIO AUGUSTO PINTO

ANÁLISE DIRETA DE RESÍDUOS DE
AGROQUÍMICOS EM FOLHAS DE HORTALIÇAS
POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS:
AVALIAÇÃO DO PAPER SPRAY IONIZATION

CECILIA PACHECO LEMES

UM PAVILHÃO NA PRAÇA DIÁLOGOS URBANOS:
O PROJETO DA BIBLIOTECA MARIETTA
TELLES E DA PRAÇA UNIVERSITÁRIA

CHRISTIANE SOARES SILVA

INTERVENÇÕES JUNTO A FAMÍLIAS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA: O PAPEL DO PSICÓLOGO SOCIOJURÍDICO

CLAUDIA SAMPAIO LUIZ

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E OBSTÉTRICO DE
GESTANTES DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO CAMPINAS-CENTRO

CLÉBER TEN CATEN

MODELOS DE NICHO APLICADOS À AVALIAÇÃO
DOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SOBRE ESPÉCIES DE SERPENTES COLUBRÓIDES
ESPECIALISTAS E GENERALISTAS

CLÉCIA DE ESPÍNDOLA
ALVES

ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA E INTERAÇÕES
FÁRMACO EXCIPIENTES DA TIBOLONA

CRISTHIAN LORRAINE
PIRES ARAUJO

PRODUTIVIDADE DE RIZOMAS NA CULTURA
DA CÚRCUMA (CURCUMA LONGA L.) EM
FUNÇÃO DE DENSIDADE DE PLANTIO.

CRISTIELE OLIVEIRA
SILVERIO

HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA
DIURNA, HUMOR E NÍVEL DE ATIVIDADE
FÍSICA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS?
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DAIANE TREVISAN RUWER

BIODIVERSIDADE DE CYMBELLALES
(BACILLARIOPHYCEAE) EM AMBIENTES
LÓTICOS DO BIOMA CERRADO

DAIANY PADILHA VAZ

COBERTURA VACINAL E SOROLÓGICA
PARA HEPATITE B EM USUÁRIOS DE CRACK
INSTITUCIONALIZADOS EM GOIÂNIA-GO

DANIELE CRISTINA
DE SOUZA

MORITA BAYLIS HILLMAN: ATIVIDADE BIOLÓGICA
EM CÉLULAS DE PARACOCCIDIOIDES

DANIEL FLORIANO
DAS CHAGAS

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL LEPTOPHARSA
HEVEAE DRAKE & POOR (HEMIPTERA:
TINGIDAE) EM SERINGUEIRA

DANIEL RIBEIRO DA
SILVA LOPES

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
MOLECULARES E NANOCOMPÓSITOS:
DESENHO DE SENSORES E CATALISADORES

DANIELY CRISTINY
DANTAS LIMA

O CONCRETO ARMADO: UMA IMAGEM DE
MODERNIDADE E CARÁTER NA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL DE GOIÂNIA

DANILLO LUIZ DOS SANTOS

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÓLEOS
ESSENCIAIS DAS FOLHAS, FLORES E FRUTOS E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE
HORTIA OREADICA GROPPO, KALLUNKI & PIRANI

DANILO DANTAS ALVES

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DA PIGMENTAÇÃO
DE CORANTES TÊXTEIS A PARTIR DA ATIVIDADE
DE FUNGOS BASIDIOMICETOS LIGNINOLÍTICOS

DANILO RODRIGUES
DE SOUZA

COMUTATIVIDADE FRACA ENTRE GRUPOS
E ASPECTOS COMPUTACIONAIS

DAVI FARIAS PEREIRA

CARACTERIZAÇÃO DO SPLICEOSSOMO DO FUNGO
AQUÁTICO BLASTOCLADIELLA EMERSONII

DAZIANE DOS
SANTOS ALVES

CONHECIMENTO, PERCEPÇÕES E UTILIZAÇÃO
DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS ENTRE
LEIGOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL

DÉBORA ADIANE BORGES

CONFORTO TÉRMICO NOS BLOCOS
DIDÁTICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS - REGIONAL CATALÃO

DEBORAH RODRIGUES
DE SOUZA SANTOS

DENDROCRONOLOGIA E DENDROCLIMATOLOGIA
DE PINUS OOCARPA SCHIEDE EX SCHLTDL
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DEISIANY FERREIRA NERES

DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE
ANNONA CRASSIFLORA MART. (ANNONACEAE)

DEIVID MENDES DE
SOUSA BORGES

SIGNIFICAÇÃO NA EAD: AFETIVIDADE NO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

DEYVID SANTOS MORAIS

MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL DE
PARTIDA DA UFG: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
EXPERIÊNCIAS DOS ESTUDANTES RETORNADOS

DIANA MARTINS TSUGE

JOVENS ESTUDANTES, FAMÍLIAS E EXCLUSÃO:
AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFG

DIANDRA ALBUQUERQUE
LOPES

EXPRESSÃO HETERÓLOGA E PURIFICAÇÃO
DA PROTEÍNA RECOMBINANTE RPBPKAC1
DE PARACOCCIDIOIDES SP.

DIEGO DANTAS CALIXTO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS DE COORDENAÇÃO DE FLUXO DE
PRODUÇÃO EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS DA
AGROINDÚSTRIA GOIANA - ESTUDO MULTICASOS

DJANGO FABIANO BESSA
GOMES GADÊLHA

CARACTERIZAÇÃO DE AGENTES BACTERIANOS
CAUSADORES DE MASTITE BOVINA NA
BACIA LEITEIRA DO SUDOESTE GOIANO

DOUGLAS MAIA
MUNIZ GONTIJO

IMAGINÁRIO SOCIAL E REPRESENTAÇÕES
CULTURAIS NO LIVRO ESCOLAR PRIMÁRIO
CRIANÇA BRASILEIRA: SEGUNDO LIVRO DE
LEITURA, DE THEOBALDO MIRANDA SANTOS

EDICLEIA ROCHA GOMES
SCHELLE ARTIAGA

CRIARCONTEXTO: OS DISCURSOS SOBRE CORPO
EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO DE AUTOMÓVEL

EDUARDO FERNANDES
DE CASTRO

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE
SEVERIDADE DE MUCOSITE BUCAL E
ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROS)

EDUARDO OLIVEIRA
DE QUEIROZ

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE NEOSSOLOS
QUARTZARÊNICOS DERIVADOS DO ARENITO
BAURU E DO ARENITO BOTUCATU NO
MUNICÍPIO DE JATAÍ EM GOIÁS

EDUARDO SOUSA
MACHADO ARANTES

SEXUALIDADE E ESQUIZOANÁLISE

ELIZA SILVA NASCIMENTO

ANÁLISE DO POLIMORFISMO DBSNP/RS7039217 NO
EXON 2 DO GENE PCA3 NO CÂNCER DE PRÓSTATA
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EMANNUEL ÍTALO
ALVES CAMPOS

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
IN VITRO DO EXTRATO DA CASCA DA ROMÃ
(PUNICA GRANATUM L.) FRENTE A BACTÉRIAS
ISOLADAS DE LEITES DE VACAS COM MATITE

ERIC SAYMOM
ANDRADE BRITO

AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA
DOS RINS DE CÃES NECROPSIADOS NO
SETOR DE PATOLOGIA DA EVZ/UFG

EULIARA MAGNA
BRITO XAVIER

OBTENÇÃO E FRACIONAMENTO DO EXTRATO
ETANÓLICO DAS RAÍZES DE MEMORA NODOSA
(SILVA MANSO) MIERS (BIGNONIACEAE)

FABIANA JENIFER DE
CASTRO FERNANDES

ESTUDO DE UM SISTEMA OSCILANTE
COM MASSA VARIÁVEL

FELIPE CASTRO DE BRITTO

QUALIDADE DOS DADOS DE MORTALIDADE
DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO

FELIPE CHAVES MALHEIROS

DEGRADAÇÃO REDUTIVA E REAÇÃO DE FENTON DE
CORANTE DIRETO UTILIZANDO-SE FERRO METÁLICO

FERNANDA CAROLINA
MENDES DA SILVA

GRAMÁTICA E COGNIÇÃO: UM ESTUDO DO
ESTATUTO DA CONEXIDADE SINTÁTICOCOGNITIVA DE VERBO + QUE NO PORTUGUÊS
CONTEMPORÂNEO FALADO EM GOIÁS

FERNANDA TENÓRIO
LOPES BARBOSA

ANÁLISE DE CUSTOS DO PROGRAMA DE
MATRICIAMENTO E RASTREAMENTO
DO CÂNCER DE BOCA EM GOIÁS FO-UFG
/ ACCG / SESGOIÁS/ SMS-GOIÂNIA

FERNANDO COSTA E SILVA

IDENTIDADES SOCIAIS NA APOLOGIA
DE LÚCIO APULEIO

FERNANDO MIGUEL
DE AMORIM LINO

CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE REATOR
TUBULAR ELETROFOTOCATALÍTICO
NA DEGRADAÇÃO DE FENOL

FILIPE ALVES SATAKE

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA DETECÇÃO
DE ÂNGULOS DE INCIDÊNCIA A PARTIR
DO ESPECTRO DIFERENCIAL

FLAVIANA LIMA GOMES

A DISTÂNCIA ENTRE POPULAÇÕES DETERMINA A
SUA ESTRUTURA GENÉTICA, MAS QUAL DISTÂNCIA?

FREDERICO GOMES DA
SILVA GONÇALVES

ELABORAÇÃO DE UM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DE TESTE DE PROGRAMA DE APLICAÇÃO
FISCAL E EMISSÃO DE CUPOM FISCAL
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GABRIELA CARVALHO
CARNEIRO

SOBRE A FORMA DA JUSTIÇA NA
REPÚBLICA DE PLATÃO

GABRIELA FERREIRA MATOS

PREPARAÇÃO DE PRECURSORES DE
POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO CONTENDO
BLOCOS CONSTRUTORES COM O LIGANTE
BIS(2-PIRIMIDILCARBONIL)AMIDATO

GABRIELA GUIMARÃES
BESSA

TOXICIDADE E MECANISMOS DE AÇÃO DE
HYMENAEA COURBARIL COMO ANTIFÚNGICO

GABRIEL CAMPOS TEIXEIRA

APLICAÇÃO DE MÉTODO ALTERNATIVO
PARA AVALIAÇÃO DE IRRITAÇÃO OCULAR
DE PRODUTOS AGROTÓXICOS

GABRIELLA FERREIRA
ALVES VILELA

A MULHER RURAL NO CENÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO

GABRIELLE ROSA SILVA

ESTUDOS BIOQUÍMICOS E MOLECULARES
DE INULINASES PRODUZIDAS POR
TRICHODERMA HARZIANUM

GABRYELLA TEIXEIRA
DOS SANTOS

INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE
E EM CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS EM GOIÂNIA-GO

GEISE KELLY DA
SILVA SANTOS

DEFINIÇÃO E MINERAÇÃO DE PADRÕES QUASICÍCLICOS EM DADOS AGROCLIMÁTICOS

GEOVANA SANTANA
RODRIGUES

PURIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE COBRE E ZINCO-PROTEÍNAS DE
PARACOCCIDIOIDES SP. POR IMAC-MS

GIIVAGO BARBOSA
DE OLIVEIRA

PERSPECTIVAS POLÍTICO-RELIGIOSAS NA
ANTIGUIDADE TARDIA: UMA ANÁLISE DA OBRA
SATURNÁLIAS DE MACRÓBIO (SÉC. IV/V D.C.)

GILBERTO PEREIRA
DEGANI FILHO

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE
BACTÉRIAS DO LEITE DE VACAS COM
MASTITE E TESTE DE ANTIBIOGRAMA

GUILHERME PINHEIRO
SANTOS

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA IMPLANTAÇÃO
E RETIRADA DE BIOMATERIAIS EM OVINOS

GUSTAVO CHAVES
MACHADO

POÉTICAS VISUAIS POLÍTICAS: UMA
ANÁLISE DA PERFORMANCE URBANA
EM DIOGO RUSTOFF E EL MENDEZ
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GUSTAVO FERNANDES
DE ALVARENGA

AVALIAÇÃO DO PADRÃO ELETROFISIOLÓGICO
APÓS INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE VIGAMOX
0,5% EM OLHOS DE COELHOS

GUSTAVO OLIVEIRA
BRITO DOS SANTOS

O BRIGADEIRO EDUARDO GOMES EM CAMPANHA

GUSTAVO XAVIER DE LIMA

CONTROLE DE IRRIGAÇÃO SUPLEMENTAR E
AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO
DE PLANTAS DE CANA DE AÇÚCAR DE
SEGUNDA SAFRA NA REGIÃO DO CERRADO

HALLANA CAROLINY
PAES DE OLIVEIRA

MORFOANATOMIA, PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA
E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PHLEBODIUM
DECUMANUM (WILLD.) J.SM. (POLIPODIACEAE)

HELEM SILVA DE OLIVEIRA

AS DINÂMICAS DO AGRONEGÓCIO,
RELAÇÕES CIDADE-CAMPO E A QUESTÃO
DO TURISMO NA RESBIO GOIÁS

HÉLITON DE OLIVEIRA
RESENDE

COMPONENTES DA PRODUÇÃO DO MILHO
CULTIVADO EM ARRANJO ESPACIAL CONVENCIONAL
E EQUIDISTANTE SUBMETIDO A DOSES DE N

HELOÍSA ALVES DA
COSTA PEREIRA

FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO
TRATAMENTO DAS MULHERES COM CÂNCER
DE MAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

HUGO MARTINS MEDEIROS

AS MENINAS DO TOLICARE PARA PIANO DE
ESTÉRCIO MARQUEZ CUNHA NA SUA INTERAÇÃO
COM O UNIVERSO PIANÍSTICO GOIANIENSE:
PECULIARIDADES ESTILÍSTICAS, CONFIGURAÇÕES
IDENTITÁRIAS E PROCESSOS DE RECEPÇÃO

HYARA PAULA
FLEURI XAVIER

DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE
ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS
DE CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA

IAGO MONTALVÃO
OLIVEIRA CAMPOS

AS APROPRIAÇÕES DA IMAGEM E DO DISCURSO DE
JOSÉ MARTÍ PELA REVOLUÇÃO CUBANA (1953-1961).

IAGO RHUAN ROCHA
DA SILVA

OTIMIZAÇÃO DE TOPOLOGIA APLICADA A SISTEMAS
DE CONTRAVENTAMENTO DE EDIFÍCIOS

IGOR SANTOS OLIVEIRA

MICELAS DE COPOLÍMERO DE POLIETILENOGLICOLPOLICAPROLACTONA PURAS E CONTENDO
NANOPARTÍCULAS PARA INCORPORAÇÃO
DE MOLÉCULAS BIOATIVAS
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INDIARA BARBOSA VALE

PROCESSAMENTO DE BAIXO NÍVEL
APLICADO A IMAGENS DIGITAIS

ISAAC YVES LOPES
DE MACEDO

DETERMINAÇÃO ELETROQUÍMICA E
ESPECTROFOTOMETRIA DA CAPACIDADE
ANTIOXIDANTE DE CERVEJAS DE
DIFERENTES CLASSES E ORIGENS

ISABELA ALVES
CARNEIRO VIANA

INGESTÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES E
CORRELAÇÃO COM PERFIL ANTROPOMÉTRICO,
LIPÍDICO E ANTIOXIDANTE DE INDIVÍDUOS NORMO
A MODERADAMENTE HIPERCOLESTEROLÊMICOS
SUPLEMENTADOS COM AMÊNDOA DE BARU

ISABELLA ALMEIDA COSTA

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS BACIAS
DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO
PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ISABELLA CRISTINA DE
SOUSA MARQUES AMORIM

ESTUDOS DE PERMEAÇÃO CUTÂNEA
DO ASIATICOSÍDEO INCORPORADO
EM FORMULAÇÕES TÓPICAS

ISABELLA DE PAULA
ELEUTÉRIO

A CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO
RASTREAMENTO MAMOGRÁFICO DO BRASIL, 2012

ISABELLA POVOA VIEIRA

DURABILIDADE DE ARGAMASSAS COM
RESÍDUOS KRAFT DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ISABELLE CRISTINE
DA COSTA

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS CELULASES E
XILANASES PRODUZIDAS POR MICRORGANISMOS
ISOLADOS DO SOLO DO CERRADO

ISCARLETY MATIAS
DO NASCIMENTO

REFLEXÕES SOBRE SUJEITO GRAMATICAL NA
PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS DO CURSO

JACKELLINE EVELLIN
MOREIRA DOS SANTOS

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO:
SEGURANÇA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

JACQUELINE SILVA BORGES

INFLUÊNCIA DA FREQUÊNCIA DOMINANTE
NA ATIVIDADE DE VOCALIZAÇÃO DE
HYPSIBOAS GOIANUS (ANURA: HYLIDAE)

JAMES DEAN LEAL ROCHA

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BUTIA
PURPURASCENS GLASSMAN SOB
DIFERENTES CONDIÇÕES HORMONAIS
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JANAINNI GOMES
DE ANDRADE

ASSOCIATIVISMO E DESENVOLVIMENTO
RURAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA – GO

JANAYNNE CARVALHO
DO AMARAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA E SEUS
CAMINHOS: REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS
DE FOTOGRAFIAS BRASILEIRAS

JAQUELINE PINHEIRO
DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DE FITOPATÓGENOS EM PLANTIOS
DE EUCALYPTUS SPP. DO ESTADO DE GOIÁS

JEAN CARLOS FELTRIN

DIFERENÇAS TÉRMICAS E HIGROMÉTRICAS
URBANO/RURAL EM CIDADES DO
CERRADO: O EXEMPLO DE CAÇU/GO

JEAN HENRIQUE
VIANA JUNIOR

ESTUDOS SOBRE FORMAS DE ARMAZENAMENTO,
COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
GERADOS EM LABORATÓRIOS DE ENSINO

JEFERSON BARBOSA
DE FREITAS

SOLO ARGILOSO LATERÍTICO ESTABILIZADO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO

JEFERSON RECH BRUNETTA

NÓ DE REDE EMBARCADO BASEADO NO PADRÃO
IEEE 1451 COM DIFERENTES INTERFACES (ZIGBEE,
SPI) PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE
DOS TRANSDUTORES CONECTADOS AO TIM

JEFERSON VAZ

PRODUÇÃO DE PASTA MINERAL COM
REJEITO DE ROCHA FOSFÁTICA

JEFFERSON EDUARDO
DE RESENDE

CARTILAGEM AURICULAR BOVINA TRATADA
EM SOLUÇÃO ALCALINA: DESENVOLVIMENTO E
AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE EM RATOS

JEFFERSON PEREIRA
DA SILVA

O USO DA VOZ CANTADA EM MUSICOTERAPIA EM
UM CONTEXTO MUSICOTERAPÊUTICO GRUPAL

JENIFER ALEXANDRIA
DE MORAES

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS

JENYFFER SOARES
ESTIVAL MURÇA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS
CONCEPÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
APRESENTADAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DOS
ANOS INICIAIS NO ESTADO DE GOIÁS

JÉSSICA ALVES DA SILVA

DESCRIÇÃO ULTRAESTRUTURAL DE FERIDAS
CUTÂNEAS, DE COELHOS (ORYCTOLAGUS
CUNICULUS) TRATADAS COM CÉLULAS
MONONUCLEARES DA MEDULA ÓSSEA
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JÉSSICA GUIMARÃES
RODRIGUES

ANÁLISE DA PROFILAXIA ANTIMICROBIANA PARA
A PREVENÇÃO DA INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO
EM UM HOSPITAL DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO

JESSICA MARIA
SANCHES LOPES

DETECÇÃO GENÔMICA DE ARBOVÍRUS DE
IMPORTÂNCIA MÉDICA NA FAUNA (DIPTERA,
NEMATOCERA) DO SUDOESTE GOIANO

JÉSSIKA MARCOLINO SILVA

USO DE FILMES EM PROCESSOS GRUPAIS

JESSYCA RODRIGUES
BRAGA

ADOÇÃO DE PRÁTICAS SEGURAS NA REALIZAÇÃO
DE CURATIVOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

JOÃO MARCOS DE SOUZA

PERFORMANCES CULTURAIS E-ARTE/
EDUCATIVAS NO CONTEXTO DA CULTURA
DIGITAL NOS ESPAÇOS DA EMAC/UFG

JOÃO PEDRO TÔRRES
GUIMARÃES

AVALIAÇÃO DO PAPEL DOS ADJUVANTES MPL E AIF
ASSOCIADOS COM AS PROTEÍNAS RECOMBINANTES
TSA, LBSTI E LEIF DE L. (V.) BRAZILIENSIS NA
INDUÇÃO DE RESPOSTA IMUNE HUMORAL
DE CAMUNDONGOS ISOGÊNICOS BALB/C.

JOED PIRES DE
LIMA JÚNIOR

ÁGUA E QUALIDADE DE VIDA: O RESERVATÓRIO DA
UHE SERRA DO FACÃO NO RIO SÃO MARCOS (GO)

JORGE LUIZ DA SILVA ALVES

SANTIDADE, SEXUALIDADE E GÊNERO NA
LEGENDA MAIOR DE SANTA CLARA

JOYCE MOREIRA CAMARGO

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA AGUDA
DE CAMUNDONGOS BCF1 FRENTE À INFECÇÃO
POR MYCOBACTERIUM MASSILIENSE

JÚLIA HARGER DE SOUSA

ATIVIDADE ANGIOGÊNICA DE GÉIS DE QUITOSANA
À 2% EM DIFERENTES GRAUS DE DESACETILAÇÃO

JULIANA APARECIDA
CORREIA BENTO

ESTUDO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO
DE COMPLEXOS COACERVADOS PARA
APLICAÇÃO EM BIOFILMES

JULIANA DE OLIVEIRA
FERREIRA

MAYA ANGELOU: DOCUMENTOS DE ARTISTA,
DOCUMENTOS DE ARTE. A MULTIARTISTA EM
MULTIMEIOS E SEUS ARQUIVOS TRANSMIDIAIS

JULIANA LEMES ARAÚJO

CULTURA ORGANIZACIONAL E ESTILO DE
FUNCIONAMENTO GERENCIAL: UMA ANÁLISE SOB A
PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS DA UFG
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JULIE EVANY DOS
SANTOS CARNEIRO

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E PROPRIEDADES
FÍSICAS DE FILMES BIODEGRADÁVEIS
INCORPORADOS COM CAFEÍNA E ÁCIDO ACÉTICO

JULYANA DUMAS
SANTOS SILVA

RESINA COMPOSTA FILTEK P90 (3M ESPE)ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS EM FUNÇÃO DA
COMPOSIÇÃO E DO MÉTODO DE IRRADIAÇÃO DE LUZ

JÚNIO GREGÓRIO
ROZA DOS SANTOS

IDENTIFICAÇÃO DAS ILHAS DE CALOR E FRESCOR
NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, A PARTIR DO
LEVANTAMENTO DE DADOS IN SITU E DE DADOS
DISPONIBILIZADOS PELO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA E PELA EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA/CENTRO DE
PESQUISA ARROZ E FEIJÃO (EMBRAPA/CNPAF)

KAMILLA MARTINS BORGES

AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO FARELO DE
SOJA POR CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA
EM DIETAS PARA LEITÕES EM FASE DE CRECHE

KARINA OLIVEIRA MARTINS

VIOLÊNCIA E SEUS EFEITOS PSICOSSOCIAIS
SEGUNDO MARTIN-BARÓ

KARLA CAROLINA
VICENTE DE SOUSA

CRIPTOGRAFIA RSA, CURVAS ELÍPTICAS
E APLICAÇÕES À CRIPTOGRAFIA

KARLA GOMES
TIAGO BORGES

AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DO CIMENTO
PORTLAND ASSOCIADO A DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE ÓXIDO DE CÁLCIO

KAROLINA DE OLIVEIRA
GONÇALVES

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS SIO2/PDMS/Ɣ-FE2O3

KAROLINE PINTO
MILHOMEM

DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DE
DESREGULADORES ENDÓCRINOS UTILIZANDO
ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO

KÁSSIA KAROLLINE
DA SILVA

ELABORAÇÃO DE PÃO COM FARINHA DE
ARROZ, FARINHA DE SOJA E BATATA

KELLEN APARECIDA
NASCIMENTO RIBEIRO

ORIGENS E SIGNIFICAÇÃO DO VERBETE
“VONTADE” NA VONTADE GERAL DE ROUSSEAU

LANA OHARA SOUZA SILVA

SECRETOMA DO PARACOCCIDIOIDES SP
DURANTE PRIVAÇÃO DE NITROGÊNIO

LARA CRISTINA DA
CUNHA GUIMARAES

ESTUDO DE TENDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HIV/
AIDS ENTRE JOVENS NO ESTADO DE GOIÁS
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LARA JULIANA FELISBERTO

INTERAÇÕES E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA:
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
NO ENSINO FUNDAMENTAL

LARA MARQUES NAVES

CONTRIBUIÇÃO DOS NEURÔNIOS
NORADRENÉRGICOS BULBARES A2 NA
RECUPERAÇÃO CARDIOVASCULAR INDUZIDA PELA
INFUSÃO DE SALINA HIPERTÔNICA EM RATOS
SUBMETIDOS AO CHOQUE HEMORRÁGICO

LARISSA PAULA
SILVA GOMIDES

EFEITO DA IDADE DA MATRIZ E DOS NÍVEIS
DE VALINA DIGESTÍVEL NA RAÇÃO PRÉINICIAL NO DESEMPENHO DE FRANGOS

LAURA EMILÍA BALTAZAR

A MULHER NA UNIDADE DE PRODUÇÃO
FAMILIAR: A COMUNIDADE PIRES NO
MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO)

LAURA VILELA SOUZA

ESTUDO DA PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO
ENVOLVIDOS NA TRANSMISSÃO DA TOXOPLASMOSE
EM GESTANTES ATENDIDAS NOS POSTOS DA
REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

LAURO JOAQUIM
TIAGO NETO

LEVANTAMENTO DE COLEOPTEROS
EM PLANTIO DE SERINGUEIRA

LEANDRO ANTONIO
FRANCISCO ALVES CAMPOS

ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO
CIMENTO PORTLAND MODIFICADO COM VISTAS AO
TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES RADICULARES

LEANDRO DAMAS
DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE TÉCNICAS DE
OTIMIZAÇÃO BIO-INSPIRADAS PARA APLICAÇÃO
EM SISTEMAS DINÂMICOS NÃO LINEARES

LEANDRO MELO
ANDRADE E SILVA

RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS AÇOS CA24
E CA50 FRENTE À AÇÃO DOS CLORETOS

LEONARDO NOGUEIRA
DE OLIVEIRA

CLASSIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE
IMAGENS LANDSAT TM PARA MAPEAMENTO
HISTÓRICO DE MUDANÇAS DE COBERTURA
E USO DA TERRA NO BIOMA CERRADO

LEONARDO VIEIRA
PACHECO BRAGA

TEOREMA DE GRESGORIN - APLICAÇÕES
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LETÍCIA CRISTINE DE FARIA

EFEITO DA CURCUMINA ASSOCIADA A
NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS NA EXPRESSÃO
DE GENES RELACIONADOS À APOPTOSE EM
LINHAGEM DE MELANOMA HUMANO

LETICIA FRANCISCA
DE ALMEIDA

O FRACASSO (EVASÃO) NO CURSO
DE FÍSICA EM CATALÃO

LETÍCIA FRAUZINO COSTA

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESGASTE
TERMOMECÂNICO NAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DE FIOS ORTODÔNTICOS

LETÍCIA REZENDE PACHECO

LETRAMENTO E AS PRÁTICAS DE LEITURA
E ESCRITA DE PROFESSORES DE SALAS
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

LORENA ALVES MESQUITA

AÇÃO DE FITOATIVOS DAS SEMENTES
DE PLANTAS DO CERRADO SOBRE O
TELEÓSTEO POECILIA RETICULATA - MODELO
PARA DISRUPÇÃO ENDÓCRINA

LORENA MORENA
ROSA MELCHIOR

O PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DE PELE DO PACIENTE
SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA CIRÚRGICA

LORRAINY TOLEDO
DA SILVA

A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE PROFESSORES
DA REGIÃO CENTRO-OESTE: A QUESTÃO DO
MÉTODO NA UFG, PERÍODO 2006/2010

LORRANY CANDIDO
DA SILVA

EFEITO BIOLÓGICO LOCAL DA LASERTERAPIA
PREVENTIVA NA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES
SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULASTRONCO HEMATOPOÉTICAS: ÊNFASE NAS
METALOPROTEINASES DE MATRIZ

LORRAYNNE BARBOSA
DE ASSUNÇÃO

AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA ENTRE SOFTWARES
DE CÁLCULO NUTRICIONAL DE DIETAS

LUANY PEREIRA
SANTOS DA CRUZ

ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE A
PRECEPTORIA EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

LUCAS BORGES DE FARIA

ANÁLISE DA POROSIDADE DE AGLOMERADOS
ESFÉRICOS EM TRÊS DIMENSÕES GERADOS
PELO MÉTODO DE MONTE CARLO

LUCAS DOS SANTOS
PASSOS

O PECADO DOS PECADOS DESDE O
RASTRO DA JOVEM CLARICE LISPECTOR:
UMA DISCUSSÃO SOBRE ADULTÉRIO,
VULNERABILIDADE CORPORAL E GÊNERO
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LUCAS ELIAS VIEIRA

MÉTODO DE OPERADORES EM MECÂNICA QUÂNTICA

LUCAS FIORINI CRUZ

RAIOS CÓSMICOS

LUCAS MIRANDA
DOS SANTOS

VARIABILIDADE GENÉTICA DE CORYNESPORA
CASSIICOLA EM SOJA CULTIVADA NO CERRADO

LUCAS NOLETO CUNHA

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PSEUDOESPECTRAL
DE FOURIER E DA FRONTEIRA IMERSA NA
ANÁLISE DE ESCOAMENTOS SOBRE AEROFÓLIO

LUCAS TAVARES
SHORT CABRAL

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS - BLACKSCHOLES COM DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA

LUCIANA BATISTA VIEIRA

FORMAÇÃO POÉTICA DE MANUEL BANDEIRA

LUCIANO DIOGO
OLIVEIRA FREITAS

ALIENAÇÃO E SEUS DRAMAS: AS AÇÕES DA
PERSONAGEM MÃE CORAGEM DE BERTOLT BRECHT

LUDMILA PEREIRA
DE ALMEIDA

O DISCURSO DAS CHARGES SOBRE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A
PERSPECTIVA DA ECOLINGUÍSTICA CRÍTICA

LUDMILLA COSTA BRUNES

PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E COMPOSIÇÃO
BROMATOLÓGICA DA BRACHIARIA HIBRIDA CIAT
36087 CV. MULATO II, SUBMETIDA A ADUBAÇÃO
NITROGENADA EM DUAS ALTURAS DE CORTE

LUIS GUSTAVO LINO

ESCOAMENTO SUPERFICIAL POTENCIAL NAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DE CONTRIBUIÇÃO AO
RESERVATÓRIO DA UHE BATALHA, GO/MG

LUIZA MONTEIRO BOER

ATIVIDADE LEISHMANICIDA DE MACRÓFAGOS
DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS
DESPROVIDOS DO GENE INOS TRATADOS OU NÃO
COM IFNG E/OU INIBIDOR DA FAGÓCITO OXIDASE

LUKY DIEGO GONCALVES
CARDOSO

ANÁLISE NÃO LINEAR DE PLACAS ATRAVÉS DE UM
MODELAGEM MULTI ESCALA UTILIZANDO-SE O MEC

LUMA WANDERLEY
DE OLIVEIRA

AVALIAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES:
SERIOUS GAME DE RECONHECIMENTO
DE EMOÇÕES FACIAIS PARA PACIENTES
COM TRANSTORNOS MENTAIS

MAIRA DOS SANTOS FELIX

PESQUISA EDUCACIONAL: IDEÁRIO PEDAGÓGICO
PRODUZIDO NO CAMPO DA PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO/UFG (PERÍODO 2006-2010)
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MARCELA RAMOS
ABRAHAO ELIAS

INFLUÊNCIA DA ADESÃO AO PROTOCOLO
PREVENTIVO ODONTOLÓGICO NA INTERRUPÇÃO
DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO DE
PACIENTES COM CÂNCER DE CAVIDADE ORAL

MÁRCIO ANDRÉ DE
GODOY UEMA

INTERPRETAÇÃO E INTEGRIDADE DO DIREITO
NA TEORIA DE RONALD DWORKIN

MARCUS VINÍCIUS
PEREIRA ASSUNÇÃO

DIGESTIBILIDADE IN VITRO DA MATÉRIA SECA
DE SILAGEM DE SORGO E DE DIETA COM A
UTILIZAÇÃO DE LISOFOSFOLIPÍDEOS

MARIA ANITA
RODRIGUES LÔBO

VARIABILIDADE ENTRE PROCEDÊNCIAS E
PROGÊNIES DE DIPTERYX ALATA VOG. DO
CERRADO COM DESENVOLVIMENTO EM CAMPO

MARIA ELISA ROCHA
RODRIGUES

SÍNTESE E EMISSÃO LUMINESCENTE DO
CORE-SHELL ZRO2:Y3+@CAZRO3:EU3+

MARIA FRANCISCA
RITA BERNARDES

LITERATURA INFANTIL NO PNBE/2012:
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARIA LUCIA DOS SANTOS

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE
CONEXÕES PROTÉTICAS E TORQUÍMETRO
POR IMPLANTODONTISTAS QUE ATUAM
NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO

MARIA LUIZA
REZENDE RIBEIRO

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE FÓRMULAS
LÁCTEAS PRODUZIDAS EM LACTÁRIO HOSPITALAR

MARIANA DE OLIVEIRA

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O ANTIFÚNGICO
ANFOTERICINA B E ÓLEOS ESSENCIAIS DE
PLANTAS SOBRE AGENTES DA CRIPTOCOCCOSE

MARIANA LOPES
FERREIRA GOMES

ISOLAMENTO E ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL
DE ALCALOIDE DAS RAÍZES DE PSYCHOTRIA
HOFFMMANNSEGGIANA (RUBIACEAE)

MARIANA MARIA BATISTA

PROGRAMA X ESTRATÉGIA: ELEMENTOS
DO PENSAMENTO COMPLEXO PARA (RE)
PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DE BIOLOGIA NO ESTADO DE GOIÁS

MARIANA SOARES
FARIA BARBOSA

IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS
AUREUS NO AMBIENTE HOSPITALAR E
AVALIAÇÃO DE SEU PERFIL DE RESISTÊNCIA
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MARIELLY LOPES DA CUNHA

RESINAS COMPOSTAS: ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS
DE UMA RESINA COMPOSTA EM FUNÇÃO
DO MÉTODO DE IRRADIAÇÃO DE LUZ

MARINA DIAS GOMIDES

EFEITO DE EXTRATOS DE PLANTAS NA
MORTALIDADE DE JUVENIS DE MELOIDOGYNE SPP

MARTA MARIA VALERIANO

FAMÍLIA, TEMPO E IDENTIDADE: O TRABALHO
DE PROFESSORES DE ENSINO BÁSICO

MATEUS FERNANDO
LOPES CRUZ

EFEITOS DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE
ÁCIDO GIBERÉLICO NA BROTAÇÃO, CRESCIMENTO E
PRODUTIVIDADE DE AÇAFRÃO (CURCUMA LONGA L.)

MATHEUS QUEIROZ
PEREIRA

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DAS
PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DE
CLUSTERS DE BN EM NANOFITAS DE GRAFENO

MAYARA APARECIDA
RIBEIRO DE ALMEIDA

REGISTROS DE BATIZADOS DA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS:
APONTAMENTOS PARA O ESTUDO DA
LINGUAGEM E HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO

MAYARA RIOS
LEITE MACEDO

ULTRASSONOMETRIA DE FALANGE NO RASTREIO
DE OSTEOPOROSE EM MULHERES ADULTAS

MAYRA RODRIGUES
MARQUES

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO BRUTO DE
COPAÍBA E SUCUPIRA BRANCA COMO
ADITIVO ANTIMICROBIANO NA RAÇÃO
DE FRANGOS DE CORTE, SOBRE A
DIGESTIBILIDADE E SAÚDE INTESTINAL

MICHELLE LEMES PEREIRA

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE MICROESFERAS DE

MILAINY BARBOSA RIBEIRO

SENSIBILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO DE FADIGA IDENTITY-CONSEQUENCES
FATIGUE SCALE E ADAPTIVE CAPACITY INDEX
EM PACIENTES EM PERIOPERATÓRIO

MÔNICA MAIA MOTERANE
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As Análises de Ramsey sobre o Tempo e sua Resposta ao Paradoxo de McTaggart
Adegmar Gomes de Faria1
Resumo2
A Filosofia Analítica do Tempo desenvolve-se no século XX, principalmente em
resposta ao paradoxo de McTaggart, e os Filósofos desta corrente estão longe de chegar
a um consenso sobre a resolução deste paradoxo. Motivada pela relevância histórica do
paradoxo de McTaggart, foi empreendida uma pesquisa focada principalmente nas duas
versões do manuscrito de Ramsey sobre o Tempo (Judgement and Time e Note on Time,
ambas provavelmente escritas por volta de 1928), que ele escreve motivado para
responder à prova da irrealidade do Tempo de McTaggart e à posição de Broad sobre o
Tempo, cujo mapeamento contribuiu para o entendimento da posição de Ramsey
(também sobre o Tempo). Mas os resultados apresentados neste artigo foram obtidos
também a partir da leitura, fichamento, reflexão e análise de várias obras de vários autore s
envolvidos no debate entre teoristas-A e teoristas-B do Tempo e a partir da discussão das
ideias desses autores com o orientador, outros professores e alunos da área de Filosofia
Analítica. Esse método se mostrou frutífero para a compreensão do problema envolvido
pelo debate entre teoristas-A e teoristas-B e de que modo Ramsey pode ser conectado a
este debate, cuja relevância filosófica é bem reconhecida pelos acadêmicos da área de
Filosofia Analítica. E assim obtivemos o principal resultado desta pesquisa: a
compreensão de como as análises de Ramsey sobre o Tempo contribuem para esse debate.
Assim, obtivemos resultados com expressivo potencial para contribuir para o
desenvolvimento da Filosofia do Tempo.
Palavras-chave: Frank Ramsey; J. M. E. McTaggart; Tempo; Charlie Broad; Mudança.

(adegmargomes@gmail.com). Orientador: Guilherme Ghisoni da Silva (ggsilva76@gmail.com).
Unidade Acadêmica: Faculdade de Filosofia.
2 Revisado pelo orientador.
1

Capa

Índice

1

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

2-2

ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DE MATERIAIS
HETEROGÊNEOS UTILIZANDO PLASTICIDADE E ABORDAGEM
MULTI-ESCALA
Florêncio A. C.¹, Pituba J. J. C.2
1

Departamento de Engenharia Civil
Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão
e-mail: agatha_engcivil@hotmail.com
2

Departamento de Engenharia Civil
Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão
e-mail: julio.pituba@pq.cnpq.br
Este trabalho visa avaliar de forma eficiente o comportamento mecânico de materiais
heterogêneos, visto que a determinação e o conhecimento do comportamento de materiais
como metais e ligas é muito importante para a escolha do mais adequado para uma
determinada aplicação, como sua utilização em projetos e análise das variações na sua
fabricação.
Atualmente muitos materiais são utilizados no campo da engenharia, eles se diferem
por sua natureza e estrutura interna. Em todos eles é possível observar em escala ampla,
características parecidas de comportamento, como a elasticidade, a deformação plástica, o
tipo de ruptura entre outros. No entanto, é importante considerar que os mecanismos físicos
reais e mais complexos de deformação e ruptura, acontecem em escalas menores conhecidas
como micro e média escala. Visando encontrar respostas macroscópicas complexas para o
comportamento mecânico de materiais dúcteis com inclusões, são realizadas simulações
numéricas na microestrutura do material.
Nestas análises, admite-se que existe influência da modificação da geometria da
estrutura, na distribuição dos esforços e das tensões, e que é feita através da utilização de
modelos constitutivos simples baseados na Teoria da Plasticidade, que através das teorias de
multi-escala é possível transferir informações do comportamento da micro-estrutura, para o
nível mais geral do elemento macro-contínuo.
Para análise do comportamento de algumas propriedades de um material, foram
gerados EVRs (Elementos de Volume Representativo) com inclusões em quantidades e
volumes variados, com o objetivo de relacionar e comparar o comportamento mecânico dos
EVRs e a influência da distribuição das inclusões contidas nele.
Para estudo, utilizou-se o Método dos Elementos Finitos, onde considera-se a matriz
com comportamento baseado no critério de Von Mises e as inclusões com comportamento
elástico linear. Nos EVRs realizou-se duas avaliações em um código de cálculo consistente
que caminha para uma taxa quadrática de convergência, haja vista que a formulação
implementada da modelagem constitutiva é escrita em forma tangente consistente.
Através dos resultados obtidos foi possível constatar que tanto a porcentagem de
inclusões no EVR como também a sua disposição dentro do mesmo influenciam no
comportamento mecânico do elemento, além das variações causadas pelas diferentes
propriedades do material e pelo sentido da aplicação das deformações.
Portanto, a partir do estudo desenvolvido, foi permitido constatar que a partir da
utilização de um modelo constitutivo simples dentro da teoria multi-escala é possível obter
respostas complexas sobre o comportamento mecânico dos materiais.
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Avaliação do dano genômico em Agentes de Combate a endemias do município de
Goiânia
Alessandro Arruda Alves1, Fernanda Craveiro Franco 1,2, Wanessa Fernandes
Carvalho1,3, Thays Millena Alves Pedroso 1, Daniela de Melo e Silva1,2,3
1- Laboratório de Genômica Ambiental, Instituto de Ciências Biológicas,
Universidade Federal de Goiás.
2- Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade
Federal de Goiás.
3- Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal de
Goiás.
PALAVRAS-CHAVE: Agentes de Saúde, exposição; ensaio cometa; genotoxicidade;
Resumo
Mediante a escassez de informações sobre a genotoxicidade provocada pelo uso de
pesticidas, de combate ao mosquito Aedes aegypti, o presente estudo avaliou danos à
saúde de agentes de combate a endemias (ACEs), do município de Goiânia (GO). Para
tanto, a atividade profissional foi associada ao uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e ao estilo de vida do trabalhador, considerando fatores sociais, tais
como: sexo, idade, tempo de exposição aos pesticidas, tabagismo e etilismo. Foi
selecionado um grupo de 52 ACEs, e 60 indivíduos do grupo controle, que
apresentavam estilos de vida semelhantes. O DNA genômico foi extraído de ambos os
grupos, sendo analisado pelo ensaio cometa, um teste de simples aplicação, capaz de
demonstrar danos causados ao DNA. Para a avaliação dos danos genômicos, foram
analisados 04 parâmetros, classificados como: Comprimento da cauda (CC), Porcentagem de
DNA na Cauda (PDCA), Momento da Cauda (MC) e Momento da Cauda de Olive (MCO).

Também foi aplicado um questionário, visando avaliar os hábitos de vida e histórico de
exposição e associar com os danos genômicos encontrados. O grupo exposto
compreendeu 52 agentes, sendo 26 (50%) homens e 26 (50%) mulheres e o grupo
controle foi composto por 60 indivíduos, sendo 33 (55%) homens e 27 (45%) mulheres.
Pode-se observar que 17% dos ACEs fumavam e 38% bebiam. Os dados indicaram que
45% dos ACEs manusearam algum tipo de pesticida, em média por 10 anos. Quando
questionados sobre o uso dos EPIs, 31 (60%) dos ACEs utilizavam EPI´s e 21 (40%)
não utilizavam, embora 95% dos ACEs considerassem importante o uso destes
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equipamentos. Quanto aos danos genômicos, ao se comparar os 04 parâmetros de dano,
entre os grupos exposto e controle, foram detectadas diferenças estatisticamente significativas
(p< 0,001). Quanto aos hábitos de vida (tabagismo e etilistmo) dos ACEs, não foram detectadas
diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os 04 parâmetros de avaliação de dano
genômico, ou seja, indivíduos que fumavam e/ou bebiam não apresentaram maiores lesões ao
DNA, em relação aos indivíduos que não faziam uso de tais compostos. Ao se associar o
comprimento da cauda (CC) com os relatos de intoxicação dos ACEs não foram detectadas
diferenças estatisticamente significativas (F =1,7, p=0,19). Também não foram evidenciadas
diferenças estatisticamente significativas entre PDCA, MC e MCO, com relatos de intoxicação
dos ACEs, respectivamente (F= 2.5, p= 0,12; F= 1,9, p=0,17 e F= 2.0 e p= 0,16). Quanto ao uso
de EPIs, também não houve diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os agentes
que utilizavam ou não tais equipamentos. Ao se associar a utilização de EPI´s com relatos de
intoxicação também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (F=0,17;
p= 0,7). Finalmente, quanto ao tempo de exposição e associação com os parâmetros de dano
genético, também não houve uma associação estatisticamente significativa (p> 0,05). Assim, os

resultados encontrados nessa pesquisa forneceram informações de que os ACEs
apresentam riscos genéticos associados à exposição aos pesticidas, salientando a
necessidade de programas educacionais, a fim de reduzir o risco ocupacional associado
ao uso de inseticidas e demais produtos químicos.
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As Organizações Sociais de Saúde como forma de Gestão Público-Privado: Um
estudo de caso com o Centro de Reabilitação Henrique Santillo - CRER
Alexandre Alves Santiago e Estela Najberg¹
O modelo de gestão dos serviços públicos na área da saúde por meio de
Organizações Sociais (OS) é bastante recente, sendo implementado no Brasil a partir da
segunda metade da década de 90. No estado de Goiás a primeira unidade de saúde
gerida por meio desse modelo foi o Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique
Santillo (CRER), o qual iniciou suas atividades no ano de 2002.
O objetivo do trabalho é avaliar o modelo de gestão por OS no CRER,
descrevendo essa unidade, a OS que a gere, os resultados alcançados, bem como os
instrumentos utilizados pelo poder público para firmar tais parcerias, como os Contratos
de Gestão e as legislações estaduais e federais. É efetuada também a descrição dos
mecanismos de avaliação e de controle utilizados pelo estado por meio dos seus órgãos
fiscalizadores. A seguir encontram-se as principais conclusões do trabalho.
Observou-se que a OS cumpriu praticamente com todas as obrigações que lhe
foram repassadas por meio dos contratos de gestão, sempre atingindo boas avaliações de
acordo com a sistemática de aferição de resultados utilizada. Tais resultados positivos
parecem estar fortemente ligados à maior autonomia administrativa das OS em relação
às unidades geridas pela Administração Direta (AD), no que se refere à utilização dos
recursos públicos.
Entretanto, a vantagem descrita acima é também a maior fonte de crítica em
relação ao modelo. A não obrigatoriedade pelas OS de seguir procedimentos legais que
na AD são obrigatórios, como licitações ou a realização de concursos públicos, pode
levar à corrupção e ao nepotismo por exemplo. Para responder a tais problemas as
legislações estaduais referentes as OS criaram outras formas de controle como a
obrigatoriedade de realização de processo seletivo público para provimento de pessoal,
e também regulamentos para compras, que é o caso da legislação vigente em Goiás,
descrita no trabalho. Porém, permanece o questionamento se tais obrigatoriedades
sanam os problemas citados anteriormente. No caso específico do CRER, a auditoria de
um órgão externo à Administração estadual, e que por isso pode ser considerada mais
isenta, não constatou, no período dado, irregularidades, tampouco os órgãos estaduais.
No caso da fiscalização pode se fazer uma ressalva, a de que ela gera um custo à
Administração, devido à necessidade de pessoal qualificado para realizá-la.
Outro ponto de destaque é questão da transparência. Somente a partir do contrato
de gestão nº23 firmado em 2011, é que a prestação de contas da unidade pela OS passou
a ser melhor apresentada. Ainda assim, no próprio site da unidade não estão
disponibilizados, por exemplo, os contratos de gestão anteriores a 2011. Os autores
também não conseguiram obter os relatórios da AGR, órgão responsável principalmente
pela fiscalização da parte financeira. Outra questão é que a OS não é obrigada a
disponibilizar suas tabelas de cargos e salários para consulta, algo que já que é
obrigatório na AD por meio da Lei da Transparência.

¹ Orientadora: Profª Dr. Estela Najberg , docente do curso de Administração da Faculdade de Administração,
Ciências Contábeis e Econômicas (FACE). Contato: estelanajberg@gmail.com
Orientando: Alexandre Alves Santiago, discente do curso de Administração da Faculdade de Administração,
Ciências Contábeis e Econômicas (FACE). Contato: alexandrealvessantiago@gmail.com.
Revisado pelo orientador.
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ESTUDO DE APLICAÇÃO DO NIÓBIO COMO CATALISADOR DAS
REAÇÕES DE SÍNTESE DE FLAVANONAS, 2–ARIL -2,3DIHIDROQUINOLIN-4(1H) ONAS E DIHIDROPIRIMIDINONAS
Aline Rangel Silva Araújo, Guilherme Roberto de Oliveira
Flavanonas e 2-aril-2,3-dihidroquinolin-4(1H)-onas são compostos orgânicos importantes na
síntese orgânica devido a atividade biológica que apresentam. Esses compostos podem ser
respectivamente sintetizados a partir da isomerização de 2’-hidroxichalconas e 2’aminochalconas a partir de uma reação de adição de Michael intramolecular. Outro composto
que desperta interesse são as dihidropirimidinonas, que também apresentam atividade
biológica, e são sintetizadas através da reação de Biginelli, uma reação multicomponente. As
reações de síntese dependem da utilização de catalisadores eficientes, essa etapa é muitas
vezes lenta e leva a baixos rendimentos do produto. Dessa forma, a busca por novos
catalisadores que possam contornar esses problemas é uma área atrativa da química orgânica
metodológica. Nesse contexto, os compostos de nióbio têm se mostrado eficientes
catalisadores ou promotores de várias reações orgânicas. Entre as reações que ele catalisa,
estão descritas na literatura a acetilação seletiva de aminas e tióis, abertura de epóxidos e
síntese de derivados 4-aril-3,4-di-hidrocumarínicos. O objetivo deste trabalho foi investigar a
aplicação do NbCl5 e NbF5 respectivamente como catalisadores das reações de adição de
Michael intramolecular e em reações de Biginelli. As chalconas utilizadas na síntese das
flavanonas foram sintetizadas pela reação de Claisen-Schimited e dispondo das mesmas
realizou-se a investigação do NbCl5 como promotor das reações de adição intramolecular. As
flavanonas foram obtidas em bons rendimentos e sua formação é corroborada por RMN 1H e
IV. Entretanto, as aminochalconas não se mostraram reativas nas condições empregadas. Nas
reações de Biginelli embora seja conhecido que necessitem de ácidos de Lewis para a
ocorrência da reação, os produtos foram obtidos em baixos rendimentos. Estudos como outras
variáveis como temperatura, presença e natureza dos solventes ainda estão sob investigação.
O rendimento das reações foi razoável, entretanto, necessitam de estudos adicionais para
melhorar a obtenção dos produtos.
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Síntese, Caracterização e Estudo Termoanalítico dos Ftalatos de
Magnésio (II), Cálcio (II), Estrôncio (II) e Bário (II).
Aline Rosa Fernandes(IC), Elias Yuki Ionashiro(PQ)
arosafernandes@hotmail.com; eyionashiro@hotmail.com

Os ftalatos ou ésteres ftálicos são amplamente utilizados como plastificantes de
polímeros de alta massa molecular, por torna-los mais flexíveis e viáveis. Este trabalho
propõe-se a sintetizar, caracterizar e estudar o comportamento térmico, de alguns
ftalatos de metais alcalinos terrosos (Mg2+, Ca2+, Sr2+e Ba2+). Para tanto foram utilizadas
as técnicas de TG-DSC-FTIR, DSC e espectroscopia na região do infravermelho. A
análise termogravimétrica possibilitou o estudo do comportamento térmico dos
compostos, mostrando que estes se decompõem em mais de etapa, e com o auxilio da
termogravimetria acoplada ao infravermelho (TG-FTIR) foi possível terminar que
principais produtos voláteis oriundos da decomposição dos compostos são dióxido de
carbono, água e monóxido de carbono . A calorimetria exploratória diferencial (DSC),
possibilitou o cálculo da entalpia de desidratação e de possíveis mudanças no estado
cristalino e a espectroscopia na região do infravermelho(FTIR) proporcionou a
identificação do tipo de ligação entre o metal e o ligante, ambos apresentaram ligação
em ponte.
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VALIDAÇÃO PARCIAL DE MÉTODOS ANALÍTICOS EM HPLC-PDA PARA
APLICAÇÃO A ESTUDOS DE PERMEABILIDADE INTESTINAL EX VIVO
EM RATOS WISTAR
Alisson Antunes1, Laís Cristina da Silva1, Taynara Lourenço1, Kênnia Rocha Rezende1
1

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás (UFG)
*
Email: alissonantunes23@gmail.com; kennia@ufg.br

Resumo:
A validação parcial é necessária sempre que há transferência de métodos
analíticos entre laboratórios e analistas, mudança na metodologia, instrumentação,
matriz, preparo das amostras ou ainda, alterações relevantes na faixa de concentração.
Objetivo: Validação parcial de metodologias farmacopeicas em HPLC-PDA para
atenolol, cafeína, cimetidina, metoprolol, ranitidina e teofilina visando máxima
sensibilidade e seletividade para posterior aplicação em estudos de permeabilidade.
Materiais e métodos: Os métodos analíticos foram adaptados de compêndios oficiais

(USP 36 e FBras 5ª Ed). Coluna 100,0 × 4,6 mm 5 µm, fluxo de 1 mL/min com 10µL

de injeção da amostra. As respectivas fases móveis foram: atenolol (tampão fosfato pH
3 : metanol, 75:25); cafeína (tampão fosfato pH 9,21: metanol, 55:45); cimetidina (água

acidificada pH 2,5 : metanol, 80:20); metoprolol (tampão acetato pH 3: metanol, 58:42);
ranitidina (tampão fosfato pH 7,1 : acetonitrila, 78:22) e teofilina (tampão acetato :
acetonitrila, 93:7). Resultados: Para os fármacos acima, o intervalo da curva de

calibração e R2 foram, respectivamente de (0,3-5,0 µg.mL-1 e 0,998); (0,05-1,0 µg.mL-1

e 1,0); (0,5-20 µg.mL-1 e 0,999); (1-50,0 µg.mL-1 e 1,0); (0,05-1,0 µg.mL-1 e 1,0) e (0,4-

10,0 µg.mL-1 e 1,0). Os métodos mostraram-se seletivos nas condições avaliadas. A
precisão (±DP) obtida se manteve inferior a 5,0% e a exatidão entre 100±5% nas
concentrações baixa, média e alta para os seis fármacos avaliados. Os limites de
quantificação obtidos foram, respectivamente, de 0,074; 0,0143; 0,02; 0,060; 0,00143 e
0,124 µg.mL-1. Conclusão: Os parâmetros cromatográficos avaliados mostraram-se em
consonância com aqueles preconizados pelo FDA para métodos analíticos, alcançando
alta sensibilidade e seletividade analítica para os fármacos analisados, quando presentes
nas amostras permeadas.
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Arte Pública em Goiânia: Estudo de Caso – Praça Universitária
Altillierme Carlo Pereira dos Santos¹
Márcia Metran de Mello²

Resumo
Nas reflexões teóricas sobre definições de arquitetura e urbanismo aparecem
frequentemente palavras como: arte, cultura, espaço e indivíduo. É notável o apelo social,
artístico e criativo que a arquitetura desempenha nesse processo de estruturação e
configuração de espaços. Ao sair da escala do lote e se passar para a escala urbana, existem
elementos que auxiliam na elaboração de espaços que estimulem a permanência e o convívio.
A arte pública é um dos elementos que podem contribuir para essa transformação cultural e
estrutural dos espaços, configurando-os até como referenciais.
A legibilidade espacial é fundamental para a manutenção da vitalidade de núcleos
urbanos. A percepção e a interpretação dos mesmos acontece de forma gradual a partir das
experiências vivenciadas, construindo, assim, vínculos. A lógica seria sistematizar cada
espaço e interpretá-lo, evidenciando suas características antes de se propor requalificações.
Como afirma Kevin Lynch (1997), “[...] não percebemos a cidade como um todo, mas partes
dela com as quais o cidadão se identifica ou estabelece algum vínculo”. Os monumentos se
configuram desde a origem a partir de intenções e ideologias, cujo objetivo é passar uma
mensagem e de fato trazer à memória um momento, um fato histórico.
Esse trabalho tem por objetivo refletir sobre arte urbana, sua importância e relação
com a cidade bem como sua contribuição para a formação do imaginário e memórias
emotivas com ênfase nas obras de arte urbana presentes na Praça Universitária. Fazer uma
breve análise da evolução morfológica do Setor Leste Universitário para melhor compreender
a Praça Universitária. Identificar as obras de arte presentes no local e diferenciar os diversos
tipos de manifestações artísticas. O estudo da Praça Universitária coloca em evidência o
quanto é importante estabelecer medidas de planejamento tanto para implantação quanto para
a manutenção de projetos urbanos e de seus diversos mecanismos que podem ser adotados tais
como a arte pública.
Palavras-chave: Arte pública, Goiânia, Setor Universitário, Praça Universitária
______________________________________
¹Orientando - Altillierme Carlo Pereira dos Santos. ²Orientadora: Prof.ª Dr.ª Márcia Metran
de Mello. Unidade acadêmica: Faculdade de Artes Visuais/UFG. Revisado pela orientadora.
altillierme@gmail.com / metranmarcia@gmail.com
Capa

Índice

9

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

10 - 10

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO DIZE, UM ATIVADOR DA ENZIMA CONVERSORA
DA ANGIOTENSINA 2, NA FUNÇÃO ENDOTELIAL CORONARIANA DE RATOS
SUBMETIDOS À SOBRECARGA PRÉSSORICA

Alyne Gonçalves BEZERRA1; Carlos Henrique de CASTRO2
1,2
Departamento de Ciências Fisiológicas, Instituto de Ciências Biológicas, UFG, Goiânia,
GO, Brasil.
1
alyneufg@gmail.com; 2castroufg@gmail.com
O Sistema Renina-Angiotensina é o principal sistema humoral regulador da pressão arterial.
O eixo vasodilatador, Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) 2/Angiotensina (Ang)-(17)/Receptor Mas, tem sido alvo de muitos estudos na última década. O DIZE (Aceturato de
Diminazeno), um ativador da ECA2, pode aumentar a produção de Ang-(1-7), apresentando
efeitos cardioprotetores em alguns modelos patológicos. O objetivo deste estudo foi avaliar os
efeitos endoteliais coronarianos do DIZE em ratos submetidos a sobrecarga pressórica. Para
isso, ratos Wistar foram submetidos a cirurgia de coarctação de aorta abdominal e tratados por
21 dias com DIZE 5 mg/Kg/dia por gavagem. Após a eutanásia, os corações dos animais
foram excisados e perfundidos pelo método de Langendorff com fluxo constante de 10
mL/min. Depois de estabilizados, os corações isolados foram submetidos a injeções em bolus
de Bradicinina (vasodilatador dependente de endotélio) nas concentrações de 10 mM, 100
mM, 1 µM e 10 µM. O tratamento com DIZE atenuou a disfunção endotelial coronariana
provocada pela coarctação ao ponto de provocar uma significativa vasodilatação coronariana
nas doses de 1µM e 10µM de Bradicinina. Assim, este trabalho demonstra que o DIZE,
apresenta efeitos cardioprotetores em animais submetidos à sobrecarga pressórica, sendo um
importante alvo estratégico na proteção contra a hipertensão e outras doenças
cardiovasculares.
Palavras-chave: Ang-(1-7), DIZE, disfunção endotelial coronariana.

Revisado pelo orientador.
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AVALIAÇÃO DE LINHAGENS E CULTIVARES DE ARROZ DE TERRAS ALTAS
DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO
AMANDA DE PAULA TEIXEIRA1; PATRICIA GUIMARAES SANTOS MELO2
1

Aluna de iniciação científica (PIBIC - UFG/CNPq) graduanda em Agronomia na EA/UFG.
E-mail: amandapaulateixeira@gmail.com;
2
Professora Associado I da Escola de Agronomia - Universidade Federal de Goiás. Rodovia
Goiânia-Nova Veneza, Km 0, Campus Samambaia. Goiânia-GO. CEP 74001-970. Fone: (62)3521-1546. E-mail: pgsantos@gmail.com
PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar, Oryza sativa, Ensaio de valor e uso
O arroz (Oryza sativa L.) é uma cultura amplamente difundida no país, é o cereal mais
importante da dieta alimentar do povo brasileiro. É consumido por todas as classes sociais,
especialmente, por aquelas de renda mais baixa. O uso de cultivares melhoradas, altamente
produtivas e cujos grãos são competitivos no mercado, e a inserção da cultura em sistemas
agrícolas sustentáveis, devem tornar o arroz de terras altas uma cultura de grande importância
na região do cerrado pré-amazônico (YOKOYAMA et al, 1999). O melhoramento genético
vêm desenvolvendo cultivares, buscando características que levem à maior produtividade,
melhor qualidade e a um menor custo de produção, adaptadas aos diversos ambientes de
cultivo, de modo a contribuir para a sustentabilidade econômica dessa cultura, e garantir as
bases para uma oferta contínua de arroz para a população brasileira. Existe uma grande
demanda pelos agricultores familiares de novas cultivares de arroz que permitam um menor
uso de insumos, através de resistência a doenças, maior capacidade de competição com
plantas daninhas e maior eficiência na utilização dos nutrientes do solo (SIDERSKY &
SILVEIRA, 2000). Neste contexto, o melhoramento genético de plantas vem ao encontro com
as necessidades dos pequenos produtores, pois tem um papel importante no desenvolvimento
de novas cultivares que atendam a demanda deste segmento, fortalecendo assim, a agricultura
familiar, e promovendo o desenvolvimento rural com qualidade de vida. O objetivo deste
trabalho foi avaliar e selecionar linhagens e cultivares de arroz de terras altas adaptadas ao
sistema de produção dos pequenos agricultores, por meio da implementação de Ensaios de
Valor e Uso em Goiânia e Rio Verde. No ano agrícola de 2013/2014, foi realizado o Ensaio
de Valor de Cultivo e Uso (VCU) composto por 11 linhagens e duas cultivares em Goiânia e
Rio Verde. O delineamento utilizado foi de blocos completamente casualizados com quatro
repetições, foram semeadas 70 sementes por metro linear com espaçamento entre linhas de
0,50 m, utilizou-se a fórmula 4-14-08 na quantidade de 300 kg/ha, e 40 kg/ha de N em
cobertura. E tomados os seguintes dados: altura de planta, produtividade de grãos, largura e
comprimento de grãos. Não se observou diferença significativa entre os genótipos para o
caractere de altura e foi observado diferença significativa para produtividade no VCU, a
produtividade de grãos apresentou média de 1243,8 kg/ha, sendo que as que mais destacaram
foram: CNA x 12493-B-B-1-B-B-8, CNA x 12847-B-B-2-B-B-7, CNA x 13466-B-B-1-B-B3, com produtividades de 1580 kg/ha, 1596.5 kg/ha e, 1453.15kg/ha respectivamente,
superiores a BRS Sertaneja, podendo ser estas linhagens as selecionadas.
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Determinação da Estrutura Cristalográfica de nanopartículas de Rh Sobre Filmes de
Óxidos de Cromo Modelados por Cálculos Computacionais de Espalhamento Múltiplo
(MSCD)
Amaro V. M. Ferreira, Alexandre Pancotti, Richard Landers, Abner de Siervo
Resumo Simples
A atividade humana tem causado grandes impactos na natureza devido ao processo de
geração, manuseio e uso da energia. O crescimento industrial associado ao alto consumo de
energia primária oriunda de fontes não renováveis como o petróleo, o gás natural e o carvão
tem aumentado a demanda por fontes e produções energéticas, que consequentemente tem
causado grandes preocupações uma vez que essas fontes de energia não são renováveis e tem
elevado o nível de emissão de poluentes na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono e
o metano, que consequentemente vem elevando a temperatura do planeta.
Visando escapar de uma crise energética ocasionada pela escassez das atuais fontes
energéticas e minimizar os níveis de emissão de poluentes na atmosfera, foram intensificadas
as investigações objetivando encontrar fontes alternativas de produção de energia. Uma destas
alternativas foi a reforma do etanol que vem alienada ao uso de catalisadores particulados
metálicos (ou catalisadores suportados). Um fator importante para o uso do etanol é que
apesar de já estar inserido na nossa matriz energética é uma fonte renovável de energia e
abundante em nosso país, além de diminuir a nossa dependência em relação a combustíveis
fósseis (petróleo e gás natural), dando maior estabilidade e segurança energética ao país.
Neste trabalho foi investigado o catalisador de óxido de cromo de estequiometria
Cr2O3, que é o mais estável além de ser largamente utilizado pela indústria. As medidas
experimentais foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em
Campinas-SP, em colaboração com o grupo de Física de Superfície (GFS) da Unicamp. O
estudo de um catalisador real por técnicas que envolvam espectroscopia de elétrons, é muito
complicado, por uma série de fatores, para contornar isso, uma técnica muito utilizada no
estudo de catalisadores é criar artificialmente uma superfície modelo, com as condições ideais
para a sua investigação, ou seja, um catalisador modelo.
A estrutura cristalográfica foi investigada por X-ray Photoelectron Diffraction (XPD) e
Low Energy Electron Diffraction (LEED). A composição e a estrutura eletrônica foi
verificada por X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Para modelar os resultados
experimentais foi utilizado simulação de espalhamento múltiplo de elétrons. A simulação de
XPD indicou que o filme de Rh tinha 4 ML de espessura. Foi observado uma expansão no
parâmetro de rede do Rh, comparado com o valor de bulk. Observamos um crescimento
epitaxial para o filme de Rh. A otimização dos parâmetros estruturais indicou uma contração
na primeira camada atômica e uma expansão na segunda camada atômica. O LEED indicou
regiões descobertas sobre a superfície do filme de óxido de cromo, indicando a formação de
nanopartículas de Rh. A otimização realizada neste trabalho foi bastante significativa, pois o
fator de qualidade Ra caiu de 0,8 (valor bulk de Rh) para 0,4 (nanopartícula).
Revisado pelo Orientador
Capa

Índice

12

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

13 - 13

Representações musicais e literárias no imaginário urbano
de Goiânia1
Ana Carolina de Assis Nunes2
Valéria Cristina Pereira da Silva3
Resumo
O presente artigo é fruto do plano de trabalho Representações
musicais e literárias no imaginário urbano de Goiânia, que
constitui um recorte do projeto As cidades do tempo ausente e
visa o estudo de elementos do imaginário e da temporalidade em
cidades planejadas como Goiânia, Brasília e Belo Horizonte.
Aqui abordamos especificamente a cidade de Goiânia a partir de
suas representações literárias e musicais, assim, empreendemos
a análise de algumas letras de canções e poesias em que esta
cidade aparecia como tema central, a fim de descortinar o
imaginário urbano, em sequência ao trabalho anterior, já
finalizado4, e que referiu-se a análise literária. Letras de canções
e literatura, a poesia em nosso caso especificamente, constituem
objetos de estudo semelhantes, ambas advindas da palavra, que é
ora escrita, ora falada, assim desenvolvemos nossas atividades a
fim de descortinar o imaginário que emerge nas letras de
canções e poesias.
Palavras-chave: imaginário, temporalidade, representação,
poesia e canção.
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Revisado pela orientadora.
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais, bolsista do CNPq/PIBIC no Projeto As cidades do Tempo
Ausente, desenvolvido junto ao curso de Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA. Email:Karolineassis1@hotmail.com.
3
Profa. Dra. do Curso de Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA. Orientadora. Email:vpcsilva@hotmail.com. Artigo revisado pela orientadora .
4
O trabalho anterior, intitulado “Imaginário e temporalidade urbana em Goiânia” buscou analisar o imaginário e
a temporalidade da cidade planejada de Goiânia a partir da literatura e da paisagem, desenvolvendo, assim, uma
leitura semiótica da cidade.
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SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO E SUAS HISTÓRIAS1
Ana Flávia Maximiano Marú (Bolsista PIBIC)
anaflaviamaru.arq@gmail.com
Adriana Mara Vaz de Oliveira (Orientador)
amvoliveira@uol.com.br
Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Artes Visuais
RESUMO: O artigo Setor Leste Universitário e suas histórias é parte integrante da
pesquisa A cidade em quadros: estudos de Goiânia, que propõe o estudo da cidade por
um enquadramento, o bairro. O bairro, como recorte da cidade, traduz a conjunção de
aspectos morfológicos específicos da sua paisagem – tipos de construções, traçados das
ruas, entre outros – àqueles relacionados aos grupos sociais que o compõem,
reconhecidos na apropriação do lugar, no cotidiano e na memória. Nesse sentido,
investiga-se as relações mais próximas entre os moradores e seus espaços. Na
construção de uma narrativa sobre o bairro, cruzam-se as informações bibliográficas,
arquivísticas e as observações in loco para que se identifiquem as peculiaridades do
Setor Leste Universitário, possibilitando estabelecer conexões identitárias com seus
frequentadores e moradores. Para tal leitura, elege-se a Praça Universitária e imediações
porque se posicionam como locais referenciais no bairro.
PALAVRAS-CHAVE: Bairro, Goiânia, Setor Leste Universitário, História, Memória.
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Alterações Metabólicas em Pacientes Vivendo com HIV/Aids: Prevalência e Fatores
Associados à Redução da Densidade Óssea
Ana Flávia Silva Duarte1& Marília Dalva Turchi2,
1-

Orientando. Bolsista PIBIC- Graduação em Medicina na Universidade Federal de Goiás
(UFG). Email: ana_flavia_duarte@hotmail.com

2-

Orientadora. Profa Dra. Depto de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde
Pública UFG. Email: marilia.turchi@gmail.com
Apoio Financeiro: Edital Universal CNPq 2009 e PPSUS/FAPEG 2010

Resumo:
Introdução: Pacientes com HIV podem desenvolver várias complicações que envolvem os
ossos, incluindo osteopenia e osteoporose, osteonecrose, e mais raramente osteomalacia.
Osteopenia seguida de osteoporose é a patologia óssea mais comum. Isto pode ser resultado
da infecção pelo HIV, toxicidade da terapia antirretroviral, ou como consequência de outras
comorbidades. A relevância clínica de osteoporose na infeção pelo HIV ainda permanece
incerta e poucos estudos, conduzidos no Brasil, avaliaram a frequência desse evento. Mais
pesquisas são necessárias para dimensionar a prevalência de osteoporose em pacientes HIV
positivos e para orientar estratégias de prevenção e tratamento mais adequados, nessa
população. Objetivo: Estimar a prevalência e possíveis fatores associados à redução da
densidade óssea em pacientes HIV positivos, em Goiás. Métodos: Estudo transversal.
População composta por 166 pessoas vivendo com HIV, em uso de terapia antirretroviral e
atendidos no Hospital de Doenças Tropicais, de 2010 a 2011. Os participantes foram
entrevistados e realizaram densitometria óssea. Realizada análise descritiva e exploratória dos
dados. Resultados: A idade dos participantes variou de 21 a 71 anos (média = 42,9 anos e
desvio padrão=9,8); 63,9% eram homens; 57,8% tinham antecedentes de tabagismo e 81,9%
apresentavam carga viral indetectável, à época da entrevista. A prevalência de diminuição de
densidade óssea (osteopenia ou osteoporose) foi de 28,9% (IC95% 22,4 - 36,2), A prevalência
de osteopenia foi de 23,5% (IC95% 18,3-31,6) e de osteoporose foi de 5,4% (IC95% 2,7-9,7).
Conclusão: O estudo evidenciou uma alta prevalência de densidade óssea reduzida em
pacientes HIV positivos, sinalizando para o risco de complicações futuras.
Palavras-chave: HIV, antirretrovirais, osteopenia, osteoporose, densitometria óssea, DEXA
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ANÁLISE DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO NO
RESERVATÓRIO DA UHE FOZ DO RIO CLARO (GO)
PIBIC 2013/2014
ANA KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS1, JOÃO BATISTA PEREIRA
CABRAL2, ISABEL RODRIGUES DA ROCHA3, VILSON QUEIROZ JÚNIOR 4.
POLLYANA FARIA NOGUEIRA5
karoljti.santos@gmail.com, jbcabral2000@yahoo.com.br, isabel8720@gmail.com
vilson.junior@hotmail.com.br, pollypam@hotmail.com
Departamento de Geografia
Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí.
RESUMO
Nas últimas décadas foram instaladas diversas Usinas Hidrelétricas (UHE), em todo país e
principalmente no estado de Goiás, sendo uma delas é a UHE Foz do Rio Claro, que desde
sua instalação em 2010, vem proporcionando para região um significativo desenvolvimento
energético e ao mesmo tempo varias alterações no ambiente aquático e no entorno do
reservatório da hidrelétrica, que a cada dia se torna mais modificado pela ação humana do que
por fatores naturais, fato esse contribui para geração de problemas ambientais em relação à
qualidade da água no reservatório da UHE Foz do Rio Claro. Nesse contexto a realização do
presente trabalho visa monitorar tendências de qualidade d’água na UHE Foz do Rio Claro
nos período seco (julho/2013) e úmido (janeiro/2014). Para desenvolvimento desse estudo
foram selecionado 23 pontos de coleta e análise da água no reservatório Foz do Rio Claro,
sendo que a coleta de dados em campo ocorreu entre os dias 30 a 03 de julho/2013 e 25 a 29
de janeiro/2014. A metodologia adota nesse trabalho consistiu na análise e comparação dos
parâmetros concentração de sólidos em suspensão (CSS), turbidez e transparência da água.
Por meio dos resultados obtidos foi possível diagnosticar que no período úmido o CSS e a
turbidez apresentam valores mais elevados que em relação ao período seco. Enquanto que a
transparência da água é maior no período seco e menor no úmido, sendo que é nesse último
período que provoca maiores alterações na dinâmica desse ecossistema.

1

Aluna bolsista PIBIC.
Orientador – professor do curso de geografia da UFG.
3
Doutoranda em Geografia, UFG.
4
Mestrando em Geografia, UFG.
5
Mestrando em Geografia, UFG.
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OCORRÊNCIA DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM EQUINOS
ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS
OCCURRENCE OF GASTROINTESTINAL HELMINTS IN HORSES ASSISTED AT
THE VETERINARY HOSPITAL OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF GOIÁS
Ana Kellen Lima de Queiroz1; Helton Freires Oliveira2; Luana de Sousa Ribeiro2; Luciana
Ramos Gaston Brandstetter3
RESUMO
Foram utilizados 72 equinos, provenientes de diversas propriedades do Estado de Goiás,
sendo 36 fêmeas e 36 machos, com idades que variam de 07 dias a 24 anos de idade, de
diverças raças. Foram colhidas amostras de fezes, as quais foram submetidas a análises, por
meio das técnicas de Hoffman para sedimentação, Willis para flutuação e Gordon e Whitlock
para determinação de ovos por grama de fezes (OPG). Trinta e cinco (48,61%) animais,
obtiveram resultados negativos para ovos de helmintos, 16 animais (22,22%) apresentaram
infecção leve (até 300 ovos por grama de fezes), sete (9,72%) apresentaram infecção
moderada (entre 301 e 1000 ovos por grama de fezes) e 14 (19.44%) apresentaram infecção
intensa (acima de 1000 ovos por gramas de fezes). Todos os animais positivos (51,39%)
tinham ovos de estrôngilos, oito animais (21,62%) tinham ovos de Strongyloides westeri, dois
animais (5,41%) tinham ovos de Parascaris equorum e em apenas uma amostra (2,70%) foi
observado ovos de Oxyuris equi.

Foi utilizado o teste Qui-quadrado com nível de

significância de 5% para avaliar se a incidência de infecção depende do acesso ou não a
piquetes, do uso de anti-helmíntico ou do contato com outros equinos. O estudo revelou que
não há dependência entre a incidência de infecção por estrôngilos, Strongyloides westeri,
Parascaris equorum, Oxyuris equi e as variáveis analisadas. Conclui-se que os estrôngilos são
os helmintos gastrintestinais mais encontrados nos exames coproparasitológicos realizados na
presente pesquisa, apesar dos diferente tipos de instalações e manejo que esses animais são
submetidos e diferentes tipos de controle de endoparasitas. Entretanto, não é possível
estabelecer relação entre o número de ovos de helmintos encontrados e o contato com outros
equinos, a desverminação e o acesso a piquete.
PALAVRAS-CHAVE: infestação, ovos, parasita.
1
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O livro didático como ferramenta mediadora no processo de ensino
aprendizagem de Língua Portuguesa: a produção da escrita.
Ana Kelly Rodrigues de Barros Ribeiro1
Maria Aparecida Lopes Rossi
Resumo
A presente pesquisa objetivou analisar as atividades de produção da escrita
colocadas pelo livro didático de Língua Portuguesa adotado no 5º ano do Ensino
Fundamental, com o intuito de perceber se elas contemplam os requisitos necessários
para que o texto do aluno tenha funcionalidade, tais como: fazer com que os alunos se
percebam como sujeitos de sua produção, trabalhando a escrita como forma de
interação. A principal estratégia de coleta de dados foi a análise do LDP, explicitada em
seu conteúdo presente nas seções destinadas ao trabalho com a escrita do aluno. Os
livros selecionados para a análise, foram aqueles adotados pela rede pública de ensino
do Município de Catalão no 5º ano do Ensino Fundamental. A análise do LDP foi
norteada pelas seguintes questões de pesquisa: Como o livro se organiza? (em unidades,
por temas, por capítulos); Qual a concepção de escrita que aparece nas atividades
voltadas para produção de texto? Nestas, percebe-se a preocupação com o
preenchimento das condições necessárias para se produzir um texto como: o que
escrever, para quem escrever, como escrever, por que escrever?
No total foram analisados quatro livros didáticos. Tentamos perceber como eles,
abordam o ensino de escrita, buscando entender qual a base teórica desse ensino: se
voltado para a decodificação e ao estudo reducionista da palavra, ou se voltados para
levar o aluno à interação social e à produção de textos que apresentem funcionalidade
Ao final das análises o que pudemos perceber é que há uma situação hibrida em que ao
mesmo tempo que há uma tentativa de superação de um paradigma tradicional, percebese ainda traços de uma visão de ensino da escrita arraigada na redação e não na
produção de texto. Ou seja, todos os livros analisados trazem atividades voltadas para a
escrita de diversos gêneros, contemplando assim as orientações atuais sobre a
necessidade de se trabalhar uma produção de texto com função comunicativa e
funcionalidade. Por outro lado ainda se percebe atividades voltadas apenas para os
aspectos estruturais do texto, e para o trabalho de questões como o uso adequado dos
sinais de pontuação, a ortografia, entre outros, que não levam o aluno a perceber os
recursos expressivos da escrita e os usos que a escrita tem fora da escola.
Palavras chave- Livro didático, língua portuguesa, produção de texto
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Estudo e Implantação de uma Infraestrutura para Sistemas de Computação em
Nuvem
Ana Paula de Sousa Oliveira1, Sand Luz Corrêa1
1: Instituto de Informática
Universidade Federal de Goiás - UFG
e-mail: {anaoliveira, sand}@inf.ufg.br
Resumo. Com uma nova proposta de modelo computacional baseado em serviço, a computação em
nuvem se tornou uma alternativa viável tanto para as empresas de pequeno e grande porte, como
também para o usuário doméstico. No entanto, grandes provedores de nuvem como Amazon,
Google e Microsoft podem cobrar um preço elevado para utilização de suas infraestruturas. Ao
mesmo tempo, diversas plataformas de gerenciamento de nuvens de código aberto tornaram-se
disponíveis recentemente, criando oportunidade para que muitas organizações implantem sua
própria nuvem. Neste trabalho, investigamos algumas dessas plataformas e avaliamos o esforço
necessário para implantá-las em um ambiente privado.
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Desenvolvimento de sistemas de liberação cólon-específica
contendo pectina de Solanum lycocarpum
Ananza Ferreira Abreu¹, André Luiz Lopes Martins, Ricardo Neves Marreto²
1

Orientanda

2

Orientador

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e Sistemas de Liberação - Faculdade de Farmácia –
Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO nanza.abreu@gmail.com, ricardomarreto@ufg.br

RESUMO
As doenças inflamatórias intestinais DII são condições inflamatórias crônicas que afetam
diferentes segmentos do trato gastrointestinal (TGI) e comprometem a qualidade de vida dos
indivíduos acometidos. O tratamento da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, duas das
mais importantes DIIs, é mais efetivo quando as substâncias ativas são incorporadas em
sistemas de liberação cólon-específica. A pectina é um polissacarídeo não-amídico de grande
interesse para o desenvolvimento de sistemas colônicos de liberação de fármacos. A pectina é
degradada especificamente pelas bactérias da microbiota colônica e pode ser extraída de
diferentes espécies vegetais, principalmente da casca de frutos cítricos. A espécie Solanum
lycocarpum (lobeira) é abundante no bioma cerrado e representa uma fonte potencial desse
polissacarídeo. No presente trabalho foram desenvolvidos sistemas multiparticulados
revestidos com duas camadas de polímeros. A mais interna foi constituída por pectina cítrica
ou pectina extraída de Solanum lycocarpum e a segunda, mais externa, constituída por
polímero acrílico de liberação pH-dependente (Opadry® 94k). Pellets contendo cetoprofeno
foram obtidos pelo método da extrusão-esferonização e o revestimento realizado em leito
fluidizado. O perfil de liberação do cetoprofeno foi avaliado em aparato BIO-DIS III, sob
condições que mimetizam o trajeto da forma farmacêutica no TGI. Os pellets revestidos
apenas com pectina (cítrica e lobeira) não foram capazes de promover liberação cólonespefícica. No entanto, a pectina da lobeira apresentou menor viscosidade e os pellets
revestidos com ela apresentaram maior controle da liberação. A aplicação da segunda camada
de revestimento de Opadry foi capaz de aumentar a eficiência de liberação colônica, sendo
esta maior para os pellets revestidos com 5% de pectina lobeira e 10% de Opadry. Ajustes
adicionais nas condições de processamento e na formulação ainda serão necessários para
viabilizar a obtenção de sistemas capazes de liberar fármacos com elevada eficiência na
região colônica.
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CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO NO PROEJA-FIC/PRONATEC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA.1
Andréia Ferreira dos Santos
Maria Emilia de Castro Rodrigues
Esta pesquisa é desenvolvida com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica vinculada ao projeto do Centro Memória Viva (CMV) – Documentação e
Referência em Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais
do Centro-Oeste. O objetivo é analisar a construção do currículo na EJA em escolas da Rede
Municipal de Educação de Goiânia (RME-Goiânia) no curso do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com Educação Básica na Modalidade EJA no Ensino
Fundamental (Proeja-FIC)/Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), à luz do referencial de Paulo Freire. Esta pesquisa tem contribuído com o processo
de sistematização dos dados da pesquisa Educação de Jovens e Adultos na Secretaria
Municipal de Educação de Goiânia (SME): história e memória, que vem ocorrendo desde
julho/2012, a qual é um subprojeto do CMV. Trata-se de um estudo de caso, com
acompanhamento do trabalho desenvolvido no Proeja-FIC por meio de observação nas
escolas e na formação continuada de professores; análise documental, de questionários e
entrevistas com educandos, educadores e outros profissionais dessa RME. Teoricamente nos
pautamos em: Freire (1987; 1996; 1999), Ciavatta (2012), Silva (2007), Lotterman (2012),
Costa (2008), Brasil (2007; 2009), Ferreira (2012), Frigotto (1996), Rodrigues (2011, 2013),
Andreola (2001), Machado (2007), Cunha (2007), Ventura (2001), Sousa e Scopel (2013).
Para a realização deste trabalho, nos propusemos a participar, acompanhar, registrar e
contribuir na sistematização do processo de abertura de novas turmas do Proeja-FIC/Pronatec;
participar da formação continuada dos formadores, que fazem a formação dos professores das
escolas participantes da pesquisa; realizar estudos sobre a construção do currículo nas dez
escolas da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) que atuam com o ProejaFIC/Pronatec, selecionando uma experiência que se aproxime mais da proposta freireana, para
análise e sistematização; participar dos seminários de pesquisa do CMV, demonstrando como
o currículo no Proeja-FIC/Pronatec está sendo constituído; acompanhar os encontros de
formação e planejamento pedagógico para a construção do currículo integrado, in lócus em
uma das dez escolas da SME participante da experiência do Proeja-FIC/Pronatec. O Proeja
em âmbito nacional foi criado através do Decreto 5.478/2005 com vistas a atender as “[...]
demandas por qualificação e requalificação profissional da população adulta de baixa
escolaridade, por meio de uma rede específica de cursos de curta duração, completamente
dissociados da educação básica e de um plano de formação continuada”. (CIAVATTA, 2012,
p. 80), o que causou grande insatisfação e gerou muita pressão para que houvesse
modificações na forma como seria ofertado, originando o Decreto 5.840/2006, o qual permitia
“[...] a articulação dos cursos e programas do Proeja também com o ensino fundamental e na
forma integrada [...]” (Idem.). Assim, em 2010, a primeira turma do Proeja-FIC na SME
concluiu o curso, sendo certificados tanto pela educação básica (EB), como pela educação
profissional (EP) pela SME e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG).
Diante das avaliações positivas do curso resolveu-se estender essa experiência para mais nove
escolas da SME a partir do ano de 2013, agora se utilizando dos recursos do Pronatec, cuja
experiência passou a ser denominada Proeja-FIC/Pronatec. A pesquisa tem apontado que a
construção do currículo integrado representa um desafio que vem sendo trabalhado nas
escolas, em especial na que temos acompanhado diretamente, pela via do eixo temático e das
regências compartilhadas, garantindo a formação continuada semanal em serviço e o
planejamento interdisciplinar entre os profissionais da EP e a EB.
1
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DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PRESTADO NO
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS / GO
Andreia Cristina Fonseca Alves¹ e Simone Costa Pfeiffer²
¹Escola de Engenharia Civil (EEC)
Universidade Federal de Goiás
e-mail: andreiacristinacfa@gmail.com
²Escola de Engenharia Civil (EEC)
Universidade Federal de Goiás
e-mail: scpfeiffer_04@yahoo.com.br

Resumo: O município de Anápolis, localizado a 53 km da capital goiana e a pouco mais de
130 quilômetros da capital federal é terceiro maior município do estado em termos
populacionais e elaborou em 2004 seu Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos (PGIRS); entretanto, o mesmo, passados dez anos, encontra-se desatualizado e não
segue as novas diretrizes estabelecidas pela Lei 12.305 posterior à elaboração do plano, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este trabalho objetivou identificar os
serviços prestados pela limpeza urbana no município de Anápolis e os órgãos públicos /
empresas privadas envolvidos no manejo dos resíduos sólidos urbanos no município em
estudo. Além disso, foram classificados e quantificados os resíduos sólidos resultantes dessas
atividades observando as Leis pertinentes para avaliação da eficiência e adequação dos
serviços prestados pela limpeza urbana, propondo-se adequações para os problemas
encontrados. Tais identificações foram feitas a partir de dados coletados junto a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) de Anápolis, a empresa privada responsável pela
prestação dos serviços de limpeza urbana e o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS). Os serviços de limpeza urbana prestados na área em estudo abrangem a
coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e dos de serviços de saúde;
coleta seletiva; limpeza de feiras; poda e desbaste de árvores; capina; remoção de resíduos de
construção civil; roçada mecanizada; varrição pública e operação do aterro sanitário. Estes são
executados por uma empresa terceirizada e fica a cargo da Prefeitura, por meio da SEMMA,
planejar, administrar e fiscalizar os mesmos. De acordo com os resultados obtidos, verificouse que, de um modo geral, estes serviços são prestados de forma satisfatória, com um bom
percentual de atendimento à população, porém, alguns apresentam ausência de dados, o que
dificulta a realização de uma análise mais completa dos serviços. Verificou-se, também, a
necessidade da formação de um banco de dados atualizado referente aos serviços prestados, o
que pode ser alcançado a partir da atualização do Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos, adequando-se as novas diretrizes estabelecidas pela Lei
12.305, contribuindo assim com uma melhor qualidade e eficiência dos serviços de limpeza
urbana da cidade.
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INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) EM
PACIENTES COM DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS EM
GOIÂNIA-GO
Andréia Vidica Marinho¹, Megmar Aparecida dos Santos Carneiro²
1- Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Medicina (FM),
deiamarinho123@hotmail.com (orientando)
2-Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
(IPTSP), megmar242@gmail.com (orientador)
Resumo
Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) associado a doenças linfoproliferativas
vem sendo demonstrada por alguns estudos realizados em vários países principalmente nos
últimos três anos. Objetivos: Investigar o perfil da infecção pelo HBV em indivíduos
portadores de doenças linfoproliferativas em Goiânia-Goiás e estimar a prevalência dos
marcadores sorológicos da infecção pelo HBV. Material e métodos: Estudo de corte
transversal, realizado em 350 pacientes com doenças linfoproliferativas (leucemias, linfoma
Hodgkin e linfoma não-Hodgkin) atendidos no Hospital Araújo Jorge e no Hospital das
Clínicas, no período de 12 meses. Todas as amostras sanguíneas coletadas foram submetidas a
detecção dos marcadores sorológicos: HBsAg, anti-HBs e anti-HBc utilizando ELISA.
Resultados: Observou-se que a média da idade da população estudada foi de 49,6 anos,
predomínio do sexo masculino (54,6%), 62% eram casados ou relataram união consensual,
45,1% referiram mais de oito anos de estudo, 38,9% possuíam uma renda maior ou igual a três
salários mínimos. O marcador anti-HBc foi detectado em 47 (13,46%) pacientes, sendo dois
(0,57%) associados ao HBsAg e 32 (9,17%) ao anti-HBs e, em 13 (3,72%) amostras o marcador
foi encontrado isoladamente. A prevalência global da infecção presente ou passada pelo HBV
na população estudada em Goiânia-GO foi de 22,3% (IC 95%: 18,7 % - 27, 7 %). Ainda, 30
(8,6%) pacientes apresentaram positividade isolada para anti-HBs, sugerindo vacinação prévia
contra a hepatite B e em 271 (77,6%) pacientes não foi detectado nenhum marcador de HBV.
Discussão: Os resultados do estudo mostraram que a maioria dos pacientes com doenças
linfoproliferativas ainda são susceptíveis a esta infecção, sendo necessário redobrar as medidas de
prevenção e controle desta virose em alguns grupos populacionais. Conclusão: A prevalência da

infecção pelo HBV em pacientes com doenças linfoproliferativas em Goiânia-GO foi de 22,3%
(22,3%; IC 95%: 18,1 % - 27,1 %), sendo superior a observada em um inquérito de base
populacional conduzido no Brasil para o HBV (7,4%; IC 95%: 6,8-8,0%).
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EMPREGO DA RMN NO ESTUDO DA VARIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO DO
FEIJÃO CARIOCA (PHASEOLUS VULGARIS), RELACIONADA AO
ENDURECIMENTO E ESCURECIMENTO DO GRÃO
Andressa Kuhnen Silva1, Igor Savioli Flores2, Luciano Morais Lião1
1

Laboratório de RMN, Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás
2
Departamento de Áreas Acadêmicas, Instituto Federal de Goiás

O armazenamento do feijão em condições de temperatura e umidade relativamente
elevadas provoca o desenvolvimento dos fenômenos HTC (Hard-To-Cook) e HTS (Hard-ToShell), minimizando a capacidade do grão de absorver e reter água com consequente aumento
do tempo de cozedura. Entender os fenômenos que acontecem no grão durante o
armazenamento é fundamental para diminuir os prejuízos pós-colheita causados aos
produtores e comerciantes. Nesse sentido, a RMN HR-MAS se mostra promissora por estudar
o material minimamente pré-tratado, diminuindo as possíveis alterações que podem ocorrer
no processo de extração. Assim, esse trabalho teve como objetivo analisar a variação no perfil
metabólico de quatro cultivares de feijão recém-colhidas e armazenadas em temperatura e
umidade controladas na Embrapa Arroz e Feijão, buscando a correlação dessa variação
metabólica com o escurecimento e endurecimento dos grãos.
Os espectros de RMN HR-MAS de 1H foram obtidos em um espectrômetro Bruker
Avance III 500, na sonda HR-MAS de 4 mm. Os experimentos foram realizados em triplicata,
com velocidade de giro de 5 kHz, temperatura de 28 °C e 256 varreduras.
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A principal mudança no
perfil metabólico do grão
ocorreu na variação dos teores
dos carboidratos, ácidos graxos
e oligossacarídeos. Destaca-se
que o aumento dos ácidos
graxos aumenta a hidrofobicidade do grão e assim o
endurecimento do feijão.
Observou-se ainda a
variação no teor de compostos
fenólicos, especialmente das
antocianinas, cujas oxidações
minimizaram os teores e foram
relacionadas ao escurecimento
do grão.

Figura 1. Variação no perfil metabólico da cultivar BRS Pontal

Dessa forma, através da RMN HR-MAS de 1H observou-se as diferenças no perfil
metabólico das cultivares estudas, causadas pelo tempo e condições de armazenamento. Essa
variação é uma possível explicação para o surgimento dos fenômenos HTC e HTS. O
entendimento desses processos é importante na busca de melhorias das condições de
armazenamento do grão, evitando a perda pós-colheita e consequente diminuição na rejeição
pelos consumidores.
Trabalho de IC premiado em 1º lugar na XIII Jornada Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear
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Estudo de caso preliminar sobre a
aplicação de OLSR em Smartphones
Android1
Anelisa P. Silvai, Dalton M. Tavaresii
Universidade Federal de Goiás
1.Introdução
Este projeto apresenta um estudo de
caso preliminar sobre a aplicação do OLSR
[2] (Optimized Link State Routing) em
Smartphones Android. O protocolo
escolhido é aplicado a uma rede mesh
móvel[1].
2.Protocolo OLSR
O protocolo OLSR foi desenvolvido para
redes móveis ad hoc. Ele é um protocolo
proativo e troca informações regularmente
sobre a rede com os demais nós a fim de
manter as tabelas de roteamento
atualizadas [2].
3.Aplicação OLSR e Smartphone
A aplicação do protocolo OLSR em
Smartphones não é muito difundida na
literatura. É possível observar que, para a
execução com sucesso do protocolo em
Smartphones, é necessário o uso de
aplicativos externos que auxiliem na
criação de uma rede ad hoc.
O trabalho proposto usa o aparelho
Samsung Galaxy S3 GT - i9300. No
decorrer da pesquisa foi notado que o
aparelho em questão não foi uma boa
escolha, pois ele impossibilita a utilização
de aplicativos de executar o modo ad hoc.
Para que o aparelho escolhido entrasse em
modo ad hoc foi preciso usar um firmware
que possuísse um Kernel modificado com
suporte ao modo ad hoc. O firmware
escolhido foi o CyanogenMod [3].

25 - 25

Para executar o protocolo OLSR, optou-se
por configurar o sistema operacional Linux
Ubuntu para ARM sobre o sistema
operacional Android [4]. Com o Ubuntu
nos Smartphones, é possível que o
protocolo OLSR seja usado. O protocolo
também foi instalado em um notebook, que
contém o sistema operacional OSX10.9. E
este notebook foi usado para criar uma rede
ad hoc para que fosse possível visualizar a
execução do protocolo.
4.Conclusão
Com todos estes passos concluídos, foi
observado que o protocolo não teve um
bom desempenho nos Smartphones. Isso
ocorreu, pois o hardware do aparelho
escolhido não possui uma placa de rede
que proporcione um longo alcance.
Referencias
[1] Santos, Edimar Babilon dos, F. P. S. F.
T. F. d. G. A.-V. M. d. (2010). Redes em
malha
sem
fio.
Disponível
em:
<http://www.gta.ufrj.br/grad/10_1/malha/i
ndex.html> Acessado em: 04/05/2014.
[2] Jacquet, P. and Clausen, T. (2003). Rfc
3626: Optimized link state routing protocol
(olsr). Request for Comments, 3626.
[3]CyanogenMod
(2014)
About
cyanogenmod.
Dísponivel
em:
<
http://wiki.cyanogenmod.org/w/About>
Acessado em: 08/07/2014
[4] zacthespack (2013). Linux-on-android working to getting a range of linux distros
running on android. Disponivel em:
<http://sourceforge.net/projects/linuxonand
roid/files/> Acessado em: 07/07/2014.

Então foi instalado o MANET Manager,
que permite a configuração da interface de
rede do aparelho em modo ad hoc, o que
permite a execução do protocolo OLSR.
1
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CÁLCULO DE CAMPO MAGNÉTICO EM LINHA DE TRANSMISSÃO
Arthur Melo Pereira1, Bernardo Pinheiro de Alvarenga2
1

Escola de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
(EMC)
e-mail: arthurmelo35@yahoo.com.br
2

Escola de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Goiás - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
(EMC)
e-mail: bernardo@eee.ufg.br

Resumo. Em um cenário de natural expansão do uso da energia elétrica, verifica-se um
confronto entre as necessidades de ampliação das instalações do Sistema Elétrico e as
questões referentes aos níveis de exposição humana aos Campos Eletromagnéticos, portanto
este trabalho tem o enfoque de estudar e analisar as metodologias para o Cálculo do Campo
Magnético, assim a metodologia permitira avaliar o Campo, e auxiliará na busca de soluções
com o objetivo de mitigar os níveis do mesmo. A metodologia utilizada para o cálculo do
Campo Magnético é a da Lei de Biot-Savart, com vistas a minimizar os níveis de Campo
utilizou-se um processo de otimização baseado na teoria dos Algoritmos Genéticos. Através
da metodologia citada destaca-se a obtenção do perfil do Campo Magnético e da elipse
descrita pelo vetor Campo Magnético instantâneo, quando a Linha de Transmissão é
alimentada por fontes trifásicas senoidais, e o uso do processo de otimização que nos resulta
na substancial minimização dos níveis do Campo Magnético, tão somente com a alteração de
parâmetros geométricos da Linha de Transmissão.
Palavras-chave: Linha de Transmissão, Campo Magnético, Lei de Biot-Savart, Otimizar,
Minimizar, Algoritmos Genéticos.
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE leishmania infantum chagasi EM CÃES NA
CIDADE DE GOIÂNIA, GOIÁS
Aryádiny Gomes de Araújo¹, Osvaldo José da Silveira Neto², Mariene Galvão Pereira³,
Bruno Sergio Alves Silva4, Sabrina dos Santos Arruda5, Guido Fontgalland Coelho
Linhares6
No Brasil a leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada pela Leishmania infantum
chagasi, que tem o cão (Canis familiaris) como seu principal reservatório urbano. Segundo a
Secretária Municipal de Saúde, no período de 2011 a março de 2014, foram registrados 47
casos leishmaniose viceral canina (LVC) no município de Goiânia. Com base nesta
informação, o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de investigar a ocorrência de
cães portadores desta parasitose no município de Goiânia, no período de agosto de 2013 a
abril de 2014. Para isso, foram coletados fragmentos de pele, baço e linfonodo de 100 cães
hospedados no Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses (DVCZ) da cidade de
Goiânia. Todos os animais do estudo foram previamente submetidos ao teste de triagem
sorológica pelo método de imunocromatografia (Dual Path Platform - DPP®) para a pesquisa
de anticorpos anti-L. chagasi. As amostras foram utilizadas para extração de DNA e
realização da reação em cadeia da polimerase (PCR) para a detecção específica do agente. Os
resultados dos testes de PCR para as amostras de linfonodo (n=100), baço (n=100) e pele
(n=100), foram todos negativos. Entre os animais do estudo apenas um deles era positivo ao
teste sorológico do DPP, sendo que não se verificou correlação deste com o resultado do teste
de PCR obtido no presente estudo. Devido à falta de resultados positivos entre os animais do
experimento, não foi possível conduzir nenhuma análise estatística de possíveis associações
com relação às regiões de procedência dos animais. A discrepância dos resultados entre os
dois métodos de diagnóstico, observada em um dos animais, pode ser justificada pelo fato de
que a parasitemia pode apresentar níveis baixos de infecção ou mesmo ausência dos parasitos
nas amostras no momento da coleta. Por outro lado, a simples demonstração da presença de
anticorpos apenas indica contato prévio com o agente, sem determinar o nível de infecção.
Com a realização desse estudo, no período de agosto de 2013 a abril de 2014, foi possível
inferir que a não detecção de DNA de L. i. chagasi na amostra experimental de cães foi
compatível com a situação epidemiológica previamente conhecida da LV no município de
Goiânia. Finalmente, ressalta-se a necessidade da manutenção de estudos periódicos em cães,
tendo em vista a importância deste tipo de monitoramente como uma estratégia para
vigilância da enfermidade nos animais e na população humana.
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Avaliação do consumo de cálcio em crianças de 11 a 14 meses de idade da Estratégia
Saúde da Família
Bárbara Borghi Zaffalon; Maria Claret Costa Monteiro Hadler.
RESUMO
Introdução: alimentação adequada e saudável é fundamental para garantir um
desenvolvimento normal e manutenção da saúde na infância. O cálcio é o micronutriente
responsável pela formação e metabolismo ósseo, por isso ele se torna essencial na infância. O
cálcio é fornecido para o organismo apenas pela alimentação. A recomendação nutricional de
cálcio varia com a idade e as fases da vida, mas na infância e adolescência as necessidades
são maiores devido ao crescimento acelerado. São necessários estudos que avaliem o
consumo de cálcio em crianças com o objetivo de promover ações que melhorem essa
ingestão e que previnam futuras complicações. Objetivo: avaliar o consumo de cálcio em
crianças de 11 a 14 meses de idade que participaram do programa Estratégia Saúde da Família
em Goiânia - GO. Material e métodos: esta pesquisa é um sub-projeto do estudo
“Efetividade da fortificação caseira com vitaminas e minerais na prevenção da deficiência de
ferro e anemia em crianças menores de um ano de idade: estudo multicêntrico em cidades
brasileiras”, pesquisa sob encomenda do Ministério da Saúde, financiada pelo CNPq.
Realizou-se um ensaio clínico pragmático em Unidades de Saúde Tradicionais e em áreas
com Estratégia Saúde da Família em Goiânia, com grupo controle e intervenção. Neste estudo
foram selecionadas 108 crianças de 11 a 14 meses de idade, de ambos os sexos, a termo e não
gemelares, cujos responsáveis pela criança deram consentimento de participação, e que
participavam do grupo controle. Aplicou-se um questionário sobre as condições
socioeconômicas, demográficas, maternas e familiares, morbidades, alimentação e nutrição da
criança. Para aferição do peso, foi utilizada balança eletrônica marca Seca com capacidade de
150 kg e sensibilidade de 100g. Para medida de altura, foi utilizado o infantômetro portátil
(Sanny), com extensão de um metro e precisão de 0,1 cm. Aplicou-se um recordatório de 24h
para avaliação do consumo e as dietas foram avaliadas no Programa Diet Win. Realizou-se os
testes de Kolmogorov-smirnov, t de Student, Mann-Whitney e correlação de Spearman. As
análises estatísticas foram realizadas no Statistical Package for Social Science, ao nível de
significância de 5%. Resultados: o consumo médio de cálcio e desvio padrão foram de 852,3
± 442,2 mg/dia. O consumo de cálcio de 107 crianças não teve correlação com o peso da
criança (r= 0,113; p= 0,244). Porém, o maior consumo de cálcio teve uma tendência a
aumentar o comprimento da criança p=0,067. Para as crianças acima de um ano de idade (n=
101) a correlação foi positiva entre o consumo de cálcio e o comprimento da criança (r=
0,196; p= 0,050), e não diferiu em relação ao peso da criança (r= 0,133; p= 0,185). Na faixa
etária menor que um ano de idade (n= 7) o consumo de cálcio não influenciou no peso (r= 0,500; p= 0,253) e no comprimento (r= -0,571; p= 0,180). A porcentagem de crianças que
ingeriram cálcio abaixo do recomendado foi 14,3% para crianças menores de 12 meses e
27,7% para crianças maiores de 12 meses. Conclusões: houve correlação entre o consumo de
cálcio e o comprimento da criança, confirmando a relação existente entre o crescimento e a
ingestão de cálcio. A maioria das crianças avaliadas está consumindo a quantidade adequada
de cálcio para cada faixa etária. Porém, muitas crianças apresentam consumo inadequado de
cálcio.
Financiamento: Pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde/Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição, com gerência administrativo-financeiro do CNPq (processo nº
552747/2011-4).
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POLÍTICA E MEMÓRIA NO ROMANCE “O TRONCO’ E NAS CRÔNICAS DE
BERNARDO ÉLIS
Bárbara Cremonese(Graduação em História – UFG/CAC)
Prof. Dra. Regma Maria dos Santos – Orientadora.

Resumo:
Este trabalho* pretende compreender a produção do escritor goiano Bernardo Élis presente
em seu livro O tronco. Através desta obra, objetivamos analisar a política coronelista
implantada em Goiás, entre 1917 e 1918.O escritor Bernardo Elis nasceu em 1915 na cidade
de Corumbá de Goiás. Formado em Direito colaborou em diversos jornais do Estado, sendo
um dos mais premiados escritores goianos fora do seu Estado. Fundou em 1942 a Revista
Oeste. Em 1945 foi candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista, não conseguindo
se eleger. Foi professor universitário na Universidade Federal de Goiás e na PUC- GO. Nessa
pesquisa, levamos em conta a importante participação de Bernardo Élis no cenário das letras
goianas. Por meio de seu livro, cujas raízes estão ligadas à história, procuramos compreender
como ele pode revelar aspectos às vezes desconhecidos da realidade cultural do país.
Objetivamos compreender a visão do escritor goiano Bernardo Élis sobre a política
coronelista implantada em Goiás, em seu livro O tronco. O objetivo é entender melhor a
ligação entre História e Literatura e como por meio da literatura de Élis podemos preencher
algumas lacunas que ficaram em aberto sobre a história de Goiás. O livro aqui analisado foi
publicado originalmente em 1956 e é uma excelente dica para aqueles que têm interesse em
compreender melhor a história de Goiás e como funcionava o regime coronelista aqui
implantado. A noção básica do que foi o coronelismo é algo básico na nossa educação, todos
já lemos algo sobre ou ouvimos algumas histórias. O tronco torna-se tão importante quando
vem trazer uma visão “de dentro”, ou seja, a história se passa dentro de uma vila onde o
sistema era o coronelismo, assim, as narrativas são feitas por personagens que ali viviam,
dando-nos uma maior noção do que foi esse sistema e como as pessoas lidavam e o viam. O
romance tornou-se famoso por ter obtido representação cinematográfica sob a direção de João
Batista de Andrade. Trata-se da luta entre alguns policiais e os jagunços ligados à família do
coronel Artur Melo. Por meio da ficção, Élis tenta retratar um fato histórico (coronelismo),
ocorrido no norte de Goiás, atual Estado do Tocantins, entre 1917 e 1918. A região retratada
recebe o nome de “Duro” e muitos acreditam que a cidade de Dianópolis é retratada nesse
drama. No livro, as disputas entre jagunços e o Exército brasileiro, respectivamente
representantes do coronelismo e do poder público são narradas. O romance retrata a crueldade
e o abandono ao qual a população goiana estava submetida. Élis sempre teve o intuito de
retratar as condições precárias e de esquecimento as quais a população goiana se encontrava.
Utiliza então, como já foi mencionado, a ficção para retratar a realidade. O poder oligárquico,
a crueldade dos jagunços e a violência são temas centrais.

*Revisado pela Orientadora.
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Micropropagação de Guanandi (Calophyllyum brasilliense Cambessedes)

Bárbara Fernandes Macedo; Tatiana Rodrigues Ferreira, Fábio Fernando Alves da Silva e
Vanessa Cristina Stein.

Resumo

Com o objetivo de avaliar o efeito das citocininas na multiplicação de gemas axilares de
Guanandi em sistema de biorreatores, foi conduzido um experimento utilizando – se TDZ
(Thidiazuron) , CIN (6- Furfurilaminopurina) , BAP (6- Benzilaminopurina) ou 2iP
(Isopenteniladenina) nas concentrações de 0, 8 e 16 µM. Após a inoculação os biorreatores
foram mantidos em sala de crescimento com temperatura e fotoperíodo controlados. Ao
completar 7 dias foi avaliada a porcentagem de contaminação do experimento. Foi
desenvolvido um segundo experimento que avaliou o efeito da citocinina na multiplicação in
vitro de brotação, de gemas axilares que foram inoculadas em tubos de ensaio contendo meio
WPM suplementado com citocininas: TDZ, CIN , BAP e 2iP nas concentrações de 0, 8 e
16µM. As gemas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura e fotoperíodo
controlados. Após 30 dias, foram observadas as variáveis: número de brotos; tamanho do
maior broto; número de folhas; porcentagem de oxidação e contaminação. Para a indução de
brotações o melhor tratamento foi com CIN a 8µM, porém, esse tratamento somente diferiu
estatisticamente do BAP a 8 µM. Quanto ao número de folhas e tamanho de brotos não houve
diferença em nenhum dos tratamentos. Já com relação a oxidação o pior tratamento foi com
BAP a 8 µM onde houve o maior número de oxidações. Em todos os tratamentos não houve
protrusão de radícula. Portanto de todas as citocininas avalidas a cinetina é a mais eficiente
para a indução de brotações.
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Museus do Centro-Oeste, Comunicação e Informação: adaptação aos novos tempos.

Barbara Yanara da Silva1
Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira2
Resumo:
O uso pelos museus das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vem se
tornando essencial diante das mudanças que a sociedade vem passando. Assim, suas ações de
ação-educativa e comunicação devem ser pensadas e adaptadas a estas novas tecnologias.
Diante disso, por meio de uma pesquisa virtual aos websites do estado de Goiás e
pesquisa in loco nos museus de Goiânia buscamos discutir sobre como as instituições
museológicas vem desenvolvendo suas atividades e utilizando das TICs para o
desenvolvimento de suas práticas. A pesquisa se baseou, portanto, no estudo e análise das
estratégias de comunicação utilizadas e implantadas pelos museus do estado de Goiás,
principalmente os de Goiânia.
O estudo se concretizou então, no primeiro momento, por meio de um processo de
busca e análise de Páginas da web relacionadas aos museus do Estado. Na segunda etapa
deste processo, realizamos a pesquisa in loco restringindo a análise, inicialmente, aos museus
de Goiânia. Portanto, um estudo foi realizado nos documentos da instituição que possuíam
informações acerca das atividades e estratégias desenvolvidas de educação e comunicação
pela mesma.
Palavras-chave: Ação-Educativa. Comunicação. Tecnologias da Informação e Comunicação.
Centro – Oeste. Goiânia.

1

Graduanda em Museologia pela Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Goiás.
barbarayanara@hotmail.com
2
Doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Uberlândia,
Docente do Curso de Museologia, da Universidade Federal de Goiás. ivanildaj@yahoo.com.br "revisado pelo
orientador".
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Identificação de proteínas diferencialmente expressas de Staphylococcus
saprophyticus sob condições de estresse de pH
Bianca Silva Vieira de Souza1*, Célia Maria de Almeida Soares1, Marcia Giambiagi de
Marval2 e Juliana Alves Parente-Rocha1+
1 Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de
Biologia Molecular
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de
Góes, Laboratório de Microbiologia Molecular
+

* Orientada bianca_svs@hotmail.com
Orientadora juliana.alves.parente@pq.cnpq.br

Resumo
Staphylococcus saprophyticus é uma bactéria Gram-positiva coagulase negativa
SCN, ou seja, não tem atividade de coagulase quando incubada com sangue (Kloos et
al, 1994 & Heikens et al, 2005). S. saprophyticus é a segunda maior causa de doenças
uropatogênicas encontrados em pacientes de UTI (Henry et al, 1998; Gupta et al, 1999)
e é presente na região periuretral, pele e ecossitema mucoso do trato genito-urinário
(Kloos et al, 1994). Causa infecções do trato urinário (ITU) tanto em homens e
especialmente em mulheres, provavelmente em função de alterações hormonais da fase
reprodutiva (Lo et al, 2013). O presente trabalho foi realizado com o objetivo de
identificar e analisar proteínas de Staphylococcus saprophyticus que são
diferencialmente expressas em condições de pH ácida, neutra e alcalina. As análises
proteômicas foram realizadas por cromatografia líquida de alta performance acoplada à
nanoeletrospray MS/MS. Foram realizadas análises de PCR em tempo real para
confirmar o nível de expressão dos transcritos das proteínas identificadas. Análises
comparativas dessas proteínas identificadas em cada condição de pH estão sendo
finalizadas e contribuirão na elucidação da resposta adaptativa de S. saprophyticus às
diferentes condições de pH, essencialmente para estabelecimento de infecção no trato
urinário humano. A comparação entre os dados proteômicos e os dados das PCRs em
tempo real não se correlacionaram, sugerindo que Staphylococcus saprophyticus pode
possuir mecanismos regulatórios pós transcricionais para alteração de abundância de
proteínas reguláveis em função do pH. Esses dados criam novos horizontes para estudos
que poderão ser executados posteriormente levando à identificação de proteínas pHdependentes e seus mecanismos de regulação, possivelmente relacionados à
patogenicidade/virulência de S. saprophyticus .
Palavras-chave: proteômica, Staphylococcus saprophyticus, proteínas pHdependentes, mecanismos de virulência.
Suporte financeiro: CNPq
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ASSOCIAÇÃO ENTRE HUMOR, CRONOTIPO E QUALIDADE DO SONO EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Bráulio Evangelista de Lima1, Giselle Soares Passos2, Marcos Gonçalves de Santana2
1

2

Discente do Curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Goiás - UFG/Regional Jataí.
Docente do Curso de Educação Física, Universidade Federal de Goiás - UFG/Campus Jataí.
(e-mail: braulio_jti@hotmail.com, santanamg@gmail.com)

O sono é um processo fisiológico e comportamental, o qual obedece a um ritmo circadiano e
sofre influência de fatores endógenos, sociais e ambientais. A irregularidade do ciclo sonovigília ou a privação parcial do sono podem resultar na diminuição do nível de vigilância e
perda das atividades que requerem atenção e concentração, assim como prejuízos psicológicos
ligados a tensão, irritabilidade, ansiedade, depressão e confusão. A população universitária
representa um grupo que geralmente tem uma maior privação do sono, assim como uma
tendência à sonolência excessiva diurna, tendo como consequências a queda do desempenho
escolar, lapsos de memória, bem como uma inconstância no humor. Nesse sentido, o objetivo
do presente estudo foi verificar a possível associação do perfil de humor com o cronotipo e a
qualidade do sono de estudantes universitários. Participaram do estudo 107 estudantes
universitários com idade entre 18 e 30 anos (22,2 ± 4,0 anos). Foram utilizados os seguintes
questionários: o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) - para avaliar a qualidade
do sono; a Escala de Sonolência de Epworth - para avaliar a sonolência diurna excessiva; o
Questionário Profile of Mood States (POMS) - para avaliar o perfil de humor; o Questionário
de Horne & Ostberg (H&O) - para classificar o cronotipo. Para a análise dos dados foi
utilizado o software STATISTICA (Statsoft, Inc, versão 7.0). As variáveis correspondentes às
características gerais dos voluntários foram analisadas de forma descritiva e estão
apresentados como média ± desvio padrão. Para verificar as associações foi utilizado o teste
de correlação de Pearson e o nível de significância adotado foi de p < 0,05. Os resultados
revelam que 51% dos universitários foram classificados com má qualidade de sono e 60%
com sonolência diurna excessiva. Para o cronotipo foi observado a seguinte classificação:
57% indiferente; 1% matutino extremo; 24% matutino moderado; 3% vespertino extremo e
15% vespertino moderado. Os escores de IQSP apresentaram correlação positiva com o perfil
de humor para as variáveis tensão-ansiedade (0,27), raiva-hostilidade (0,19) e fadiga (0,38), e
uma correlação negativa com o vigor (- 0,19) (p < 0,05). Além disso, houve uma correlação
negativa entre a preferência circadiana do ciclo vigília/sono (cronotipo) com o perfil de
humor, mais especificamente, com os domínios tensão-ansiedade (- 0,24), raiva hostilidade (0,40), fadiga (- 0,37) e confusão mental (- 0,27) (p < 0,05). Desta forma, os resultados do
presente estudo indicam que há uma associação do estado de humor com a qualidade do sono
e o cronotipo de estudantes universitários.
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QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS BRASILEIROS: REVISÃO INGTEGRATIVA
DA LITERATURA
Brenda Nogueira de Souza1, Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante Oliveira2, Leidiene
Ferreira Santos3, Maria Alves Barbosa4, Virgínia Visconde Brasil5

RESUMO
O crescimento da população idosa tornou-se um fenômeno mundial, sendo uma realidade
mesmo para os países mais pobres e, particularmente no Brasil, esse crescimento ocorre de
forma acelerada e radical. Juntamente com a velhice aparecem doenças, limitações físicas,
incapacidade funcional, dores e necessidades de cuidado. O que está em jogo no
envelhecimento é a manutenção da autonomia, ou seja, da capacidade de determinar e
executar os seus próprios projetos. Um envelhecimento bem sucedido é melhor visto quando
consegue-se obter características de qualidade de vida (QV) e bem estar dos idosos pela
percepção dos próprios, e que isso pode facilitar a elaboração de dinâmicas e medidas
adequadas para um processo de envelhecimento tranquilo. A avaliação da QV sintetiza a
experiência e percepções do indivíduo sobre sua vida nos domínios físico, emocional, social,
ambiental e material. Foi realizada uma pesquisa do tipo revisão integrativa da literatura,
cujos objetivos foram apresentar os resultados de estudos sobre a QV dos idosos brasileiros e
descrever os fatores que influenciam a QV desses idosos. Foram consultadas as bases de
dados LILACS e PubMed, usando os descritores em ciências da saúde “Idoso”; “Idoso de 80
Anos ou mais”; “Saúde do Idoso”; “Serviços de Saúde para Idosos”; e “Qualidade de Vida”,
incluindo artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol nos últimos 10 anos
(2004 a 2013). Foram incluídos 22 artigos que atenderam aos critérios adotados. No que se
refere à QV, observou-se que o domínio com médias mais baixas foi o físico, seguido pelo
domínio psicológico; as mulheres mostraram melhor QV que os homens; residir em
instituições de longa permanência para idosos apresentou resultados favoráveis no domínio
“Relações sociais” e fatores como incapacidade funcional, depressão, escolaridade,
deficiências sensoriais e quedas influenciam negativamente na QV dos idosos. Os resultados
indicam a necessidade de mais estudos a respeito do tema, para que os profissionais que
assistem essa população disponham de melhor conhecimento sobre os fatores que influenciam
qualitativamente a vida desses idosos e estejam preparados para o atendimento das demandas
que emergem com o envelhecimento, oferecendo cuidados que contribuam efetivamente para
a melhor qualidade de vida dessa população.
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CARGA POLÍNICA DE TOMATEIRO (Solanum lycopersicum L.)
Brenda Raquel Lima Góes1, Edivani Villaron Franceschinelli2
1
2

Orientanda. Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás

Profa. Dra./Orientadora – Laboratório de Biologia Reprodutiva de Plantas, Instituto de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás
brendagoes.bio@gmail.com

RESUMO: A cultura do tomate é de grande importância no estado de Goiás, sendo o
maior produtor brasileiro. A planta cultivada é autogâmica, porém uma das características
para o gênero é a morfologia das anteras com abertura poricida, tornando necessária a
presença de polinizador efetivo para a troca de pólen. Para o polinizador conseguir retirar
os grãos de pólen da flor necessita realizar a vibração das anteras, sendo assim, os
polinizadores de fato dos tomateiros são abelhas que realizam polinização vibrátil. Estudos
de biologia reprodutiva do tomateiro podem contribuir com informações sobre como as
plantas interagem com os polinizadores, e sobre os efeitos dessa relação na produção de
frutos. Para avaliar a biologia reprodutiva do tomateiro foi feita uma coleta das flores visitadas
e não visitadas por abelhas e feita a contagem de polens no estigma para estimar a eficiência
da polinização. Os resultados mostraram que flores visitadas por abelhas aumentaram
significativamente a quantidade de pólen no estigma, com base nesse resultado conclui-se
que a polinização por abelhas é de grande importância na polinização do tomateiro.

PALAVRAS CHAVES: Abelhas, Polinização, Solanum lycopersicum L.
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS EM MULHERES ATENDIDAS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA
Autores: Bruna Baioni Sandre; Sara Socorro Faria; Gisele Macanhan Guimarães; Ubirone de
Fátima Guimarães; Marcelo Fouad Rabahi.
Introdução: O aumento da prevalência das doenças respiratórias crônicas (DRC),
particularmente as doenças obstrutivas: asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
nas mulheres tem sido uma grande preocupação. Dados recentes dos EUA evidenciam que a
prevalência de DPOC nas mulheres ultrapassou a dos homens (6,7% vs. 5,2%) entre os
americanos com mais de 18 anos. Em estudo realizado no Brasil foram avaliadas 160
mulheres recrutadas em unidades básicas de saúde e 47 (29,4%) foram diagnosticadas com
doença pulmonar obstrutiva. Assim, a utilização da rede de atenção primária com a pesquisa
de sintomas respiratórios e aprimoramento no diagnóstico etiológico dos mesmos em
mulheres que buscam a rede básica de assistência por outros motivos pode constituir uma
grande estratégia para o controle dessas doenças. Objetivos: Avaliar a prevalência de
sintomas respiratórios e o subdiagnóstico de DRC em mulheres atendidas em uma unidade de
atenção básica (UBS) na cidade de Goiânia (GO). Métodos: Estudo observacional e
descritivo com mulheres que procuraram uma UBS na cidade de Goiânia durante o período de
abril a junho de 2014. Enquanto aguardavam atendimento por motivos diversos, foram
selecionadas 40 mulheres para a participação do estudo. Foram incluídas pacientes do sexo
feminino com idade entre 40 a 80 anos, e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Excluídas pacientes com contra-indicações médicas para realização de
espirometria e que assinaram o TCLE. As mulheres selecionadas responderam um
questionário respiratório (PLATINO) e posteriormente foram convidadas a retornarem á
unidade para realização de espirometria com prova broncodilatadora de acordo com as
diretrizes da SBPT. Resultados e Discussão: Das 40 mulheres selecionadas e que
responderam ao questionário, 4 não retornaram para a realização da espirometria e 2 não
conseguiram executar o exame de forma satisfatória. Sendo incluídas no estudo 34 mulheres.
A média de idade foi de 59 anos. Dezenove (55,8%) apresentavam tosse e 15 (44,1%)
dispneia. Em relação ao tabagismo 9 (26,5%) eram fumantes, 5(14,7%) ex-fumantes e 20
(58,8%) nunca fumaram. Exposição à fumaça do fogão à lenha por mais de 10 anos foi
referido por 26 (76,5%) mulheres. Após a realização da espirometria, 11 (32,4%) mulheres
apresentaram algum distúrbio ventilatório, asma em 5 (14,7%), DPOC em 2 (5,9%) e em 4
(11,8%) distúrbio ventilatório inespecífico. Das pacientes com resultados alterados 10 (91%)
eram sintomáticas (dispneia ou tosse) e apenas 2 (18,2%) haviam sido previamente
diagnosticadas com asma (taxa de subdiagnóstico de 81,8%). Mesmo com essas mulheres
incluídas no serviço de saúde através da UBS, a maioria apresentando sintomatologia e
fatores de risco, a taxa de subdiagnóstico foi elevada. Os prováveis motivos para tal achado
seriam a falta de consciência dos médicos da importância dos fatores de risco e dos sintomas
respiratórios, a subutilização da espirometria, assim como a falta de conhecimento sobre os
critérios espirométricos para a definição das doenças. Além da negligência por parte dos
pacientes, que por sua vez, só procuram orientação médica quando os sintomas afetam sua
qualidade de vida. Conclusão: O presente estudo mostrou uma alta prevalência de mulheres
fumantes 26,5%, três vezes maior que prevalência atual de fumantes mulheres na cidade de
Goiânia. Além da exposição ao tabaco, 2/3 das mulheres relataram exposição à biomassa fator
este que aumenta ainda mais a possibilidade de doenças respiratórias o que foi confirmado em
32.4% das mulheres. A taxa de subdiagnóstico de 81,8% e os demais dados corroboram para a
necessidade de busca ativa de DRC na atenção primária como estratégia de diagnóstico
precoce e controle dessas doenças.
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A Experiência dos Exames Supletivos no Contexto da Política de EJA em Goiás –
período de 1970 a 19961
Bruna Lorrany da Silva
Maria Margarida Machado
A pesquisa intitulada A Experiência dos Exames Supletivos no Contexto da Política de EJA
em Goiás – período de 1970 a 1996 foi realizada entre agosto de 2013 e julho de 2014, na
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, a partir do acesso à documentação
existente na Secretaria de Estado da Educação de Goiás - Seduc/GO, relativa aos exames
supletivos. A pesquisa teve por objetivo estudar e analisar a realidade dos Exames Supletivos
no Estado de Goiás para reconstituir e analisar a história e memória da aplicação destes
exames e sua relação à política de EJA no Estado. Na metodologia de investigação foram
analisadas referências bibliográficas e, por se tratar de pesquisa documental e histórica,
tomou-se por base os documentos produzidos na Seduc/GO, acerca dos Exames Supletivos.
Para isso fizemos um recorte amostral de 800 fichas cadastrais coletando dados de 100 fichas
de candidatos nos anos de 1973, 1975, 1979, 1980, 1985, 1989, priorizando o início, o meio e
o fim das décadas de 1970 e 1980, sendo que na década de 1990 foram analisadas as fichas de
1993 e 1996. O acesso às fichas teve como objetivo traçar o perfil, dentre estes 800 dos
candidatos aos exames supletivos de conclusão do 2º Grau em Goiás. Os documentos
acessados foram fichas de requerimento de inscrição, com os respectivos cadastros dos
sujeitos que procuravam certificação, através dos exames. A partir da documentação acessada
foi possível identificar algumas características dos sujeitos que buscavam certificação de
ensino pelos exames, bem como, dados relacionados às disciplinas em que se inscreviam e as
informações sobre aprovação ou reprovação nestes exames. Os estudos realizados sobre o
atendimento à população jovem adulta em processo de escolarização, neste Estado, apontaram
para a importância que os cursos e exames supletivos foram adquirindo nas décadas de 1970 a
1990, despertando o interesse para um estudo mais aprofundado sobre esta temática. O
formato da Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentado atualmente, como modalidade
da Educação Básica, faz parte de uma conquista construída em um ciclo composto por
continuidades e rupturas. Esse é um processo longo que acompanha as políticas de educação,
desde o contexto da Educação Jesuítica aos dias atuais. A base dessa pesquisa histórica e
documental é o histórico dos Exames Supletivos em âmbito nacional, chegando aos Exames
supletivos em Goiás. Nos arquivos da Secretaria Estadual de Educação de Goiás – Seduc/GO
foram localizadas fichas cadastrais de jovens e adultos, candidatos aos exames, contendo
dados específicos das provas que eles realizavam, tais como as disciplinas em que se
inscreviam, suas aprovações e reprovações. Nessas fichas também há dados que
possibilitaram à pesquisa identificar a faixa etária dos candidatos, a naturalidade e o ano em
que realizaram as provas. Este achado de pesquisa contribuiu para focar na análise dos dados
dos jovens e adultos que procuraram os exames, em Goiás, e correspondiam a esta
característica: pessoas que em potencial, sendo aprovados nos exames, poderiam ingressar no
ensino superior. Outra característica analisada foi o movimento crescente da procura de
jovens aos exames nas décadas de 1970 e 1980, e as alterações na década de 1990, quando
começa a decrescer a procura pelos jovens de 18 a 29 anos. Com acesso às fontes
documentais, pode-se constatar a importância que o Exame Supletivo teve em Goiás para a
certificação de muitos jovens e adultos. Os documentos também indicam uma potencialidade
para a análise da história e memória da EJA no Estado, e para isso é preciso a digitalização
das fichas cadastrais para que as informações pertinentes para pesquisas posteriores possam
ser postadas no banco de dados do Centro Memória Viva de Goiás, como já tem sido feito
com os documentos e termos que tivemos acesso e permissão para postá-los.
1
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AVALIAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS CLIENTES COM PROBLEMAS COM
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS A RESPEITO DO TRATAMENTO
TERAPÊUTICO PSICOSSOCIAL E NAS CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO NA
CIDADE DE CATALÃO-GO
CALIXTO, Bruno de Souza1, LUCCHESE, Roselma2; VERONESI, Camila Lucchese3;
FELIPE, Rodrigo Lopes de4 FERNANDES, Inaina Lara5
RESUMO:
Em decorrência do uso e abuso de substâncias psicoativas, como álcool, tabaco e outras
drogas, a população assistida nos espaços de recuperação e tratamento têm se elevando em
números e estatística, fenômeno que tenciona a necessidade de desenvolvimento de técnicas
terapêuticas que envolvam estes indivíduos de acordo suas necessidades, favorecendo uma
análise destas. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção de pessoas com problemas
com uso de álcool, tabaco e outras drogas a respeito do tratamento ao qual vivenciaram e,
identificar a funcionalidade destes sistemas de tratamento. Método trata-se de uma pesquisa
descritiva exploratória com abordagem qualitativa. O campo foi comunidades terapêuticas e
Centro da Atenção Psicossocial de um município de médio porte da região sudeste goiano
Goiás Brasil. Foi realizado entrevistas com profundidade em 31 sujeitos. O método de análise
foi da análise de conteúdo tipo temática. Resultados Após o processo de análise dos dados
emergiram duas categorias apresentadas na Tabela 1, que foram o ‘Desencadeador de busca
terapêutica e descrição’, esta categoria remete ao contexto de busca por tratamento e
informações explicitas de descrição dos diversos tipos de tratamento que vivenciaram, além
de constituintes de enfrentamento durante a busca por ajuda. A ‘Interpretação da
funcionalidade e constituintes terapêuticos’, esta categoria exemplifica de forma descritiva as
ferramentas utilizadas atualmente pelos sujeitos deste estudo como os tipos de tratamento, as
tecnologias desenvolvidas na assistência de pessoas em uso e abuso de substâncias
psicoativas, na percepção dos usuários destes serviços terapêuticos. Sendo que esta última
destaca os principais mecanismos de atuação na reabilitação da população em foco.
Discussão várias são as especulações ao pensar em funcionalidade e características
fundamentais destes tratamentos, de forma que se torna um mecanismo regulador de um
pensar crítico e reflexivo, a atuação de profissionais das diversas áreas de atuação, neste
âmbito relacionado ao uso e abuso de substâncias como álcool, tabaco e outras drogas.
Considerações finais na atenção à saúde de usuários de substâncias psicoativas é preciso
agregar perspectivas de mudanças em relação ao planejamento de práticas e ações, que
venham contemplar a demanda desta população.
Palavras-Chave: Comunidade terapêutica, Usuários de drogas, Drogas ilícitas, Enfermagem.
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FICÇÃO CIENTÍFICA E SOCIEDADE: UM ESTUDO DE TRÊS CASOS
Bruno Eduardo Morais de Araújo e Alice Fátima Martins1
INTRODUÇÃO. Utopias e distopias estão presentes como ambientações nos mais diversos
gêneros literários e fílmicos, e na ficção científica são comumente explorados como recurso
para promover um diálogo entre questões sociais correntes. Este engajamento social se dá no
próprio berço da FC, que surge somente sob o aspecto de uma sociedade industrializada e
moderna que já se reconhece como tal e que por meio da autocrítica se projeta no futuro a fim
de imaginar os possíveis porvires. Assim sendo, extrapolar fatores positivos ou negativos já
encontrados no dia-a-dia é uma das mais básicas ferramentas utilizadas pelos autores para
compor suas obras, criando assim utopias e distopias que nos desafiam a questionar o
envolvimento da sociedade com a tecnologia e a ciência. MÉTODO. Abordamos três
perguntas que foram centrais para a produção deste trabalho: Como a sociedade influência a
ficção científica, como as obras cientoficcionais influenciam a sociedade de volta e qual a
profundidade destas influências mútuas. Para responder estas perguntas, escolhemos três
obras que abordam diferentes questões, escritas em momentos diferentes e lançadas em
mídias diversas, sendo estas o filme Brazil (1985), o livro Neuromancer (1984) e o jogo
digital Deus Ex: Human Revolution (2011). Buscamos referências que pudessem dar
embasamento à pesquisa nas mais diversas áreas de conhecimento. Demos também enfoque
ao cyberpunk, subgênero cientoficcional que é representados tanto por Neuromancer quanto
por Deus Ex, de maneira a elucidar suas raízes e consequências na cultura pop. Nos
aprofundamos também em questões que são levantadas pelo gênero, como a figura do
ciborgue, o papel do Estado nas obras, a relação entre homem e autoridade, dentre outros. Ao
fim da pesquisa, pudemos levantar informações importantes, de modo a esclarecer várias
questões suplementares que foram surgindo conforme nos aprofundamos no tema.
RESULTADOS. Pudemos comprovar a ancoragem que existe entre os pontos chaves das
perguntas levantadas, ou seja: afirmamos a relação entre as preocupações dos autores e o
reflexo das mesmas nas obras, o posterior enfrentamento entre realidade e ficção e a aceitação
da obra pela sociedade, que a absorve e entende-a como um aviso.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM Hydrocotyle
umbellata var. bonariensis (Lam.) Spreng. (APIACEAE) SOBRE O APRENDIZADO DE
CAMUNDONGOS RESTRITOS DE SONO
Barbosa, C.C.¹, Carvalho A.A.V.D.2, Ataídes, C.F.S.2, Barbosa, E.M.N.P2, Oliveira, L.M.2,
Galdino, P.M.2, Ghendini, P.C.2, Rodrigues, T.C.2, Dias Junior, W.3, Costa, Mazaro-Costa, R.4
1 bolsista PIBIC (caiobioufg@gmail.com), 4 orientadora (mazaro.renata@gmail.com)
1, 2 e 4 Departamento de Farmacologia – Universidade Federal de Goiás;
3. Universidade Estadual de Goiás – Campus Ceres
O estudo anterior mostrou que camundongos tratados com 1.000 mg.kg.dia-1 de solução
aquosa de folhas acariçoba (Hydrocotyle umbellata var. bonariensis - HB), durante protocolo de
restrição de sono por 14 dias (RS), tiveram uma melhora do aprendizado com concomitante
inibição da atividade colinesterásica cerebral (Barbosa et al., 2012). Assim, este estudo avaliou o
efeito do tratamento com HB antes e durante do protocolo de RS, sobre a atividade
anticolinesterásica e o aprendizado de camundongos, visando comprovar o efeito adaptogênico
de HB descrito pela medicina Ayurveda.
Foram utilizados 42 camundongos machos adultos Swiss com peso entre 30 a 42 g,
distribuídos entre: CTRL (sono preservado e tratado com água, n=13), CTRL+HB (sono
preservado e tratado com HB, n=10), RS (restrito de sono por 15 dias e tratado com água, n=9),
RS+HB (restrito de sono por 15 dias e tratado com HB, n=10). Durante 30 dias os animais foram
tratados com HB na dose 1000 mg.kg.dia-1. O período experimental foi dividido em duas etapas.
Na primeira quinzena, os animais receberam HB ou água (CTRL) e tiveram o sono preservado,
na segunda, iniciou-se o protocolo de RS para os grupos RS e RS+HB, no qual os animais foram
submetidos à RS pelo método de plataforma múltipla. Após os 30 dias, foi realizado o teste de
esquiva passiva para avaliar as memórias de trabalho dos animais, sendo feita uma sessão teste
com tempo limite de 60” após 24 h da sessão treino. Após o teste, os animais foram submetidos à
eutanásia para coleta do tecido cerebral visando à avaliação da atividade colinesterásica. As
análises estatísticas foram realizadas por ANOVA seguida de teste de Tukey, com o nível de
significância de p<0,05. Projeto aprovado no nº 383/10 CEUA-UFG.
O grupo CTRL+HB mostrou um efeito amnésico, quando comparado ao grupo CTRL,
ficando pouco tempo na plataforma, mesmo após o treino (p=0,0012). Quando expostos a RS, os
animais não mostraram aprendizado significativo, em comparação ao grupo CTRL (p=0,78), e ao
serem submetidos ao tratamento com HB, a aprendizagem foi novamente reduzida (p=0,10). Por
outro lado, a atividade colinesterásica (moles de ASCH hidrolisada/min/ug/proteína) foi
reduzida, em comparação com o grupo CTRL (701,9), em todos os grupos (CTRL+HB=554,5,
p<0,01; RS=550, p<0,05; RS+HB=456,8, p<0,001).
O tratamento com 1000 mg.kg.dia-1 de HB, 15 dias antes do protocolo de RS e 15 dias
durante a RS, não foi capaz de promover um efeito nootrópico nos animais, mostrando um efeito
amnésico, mas houve redução da atividade colinesterásica cerebral.
Palavras chaves: Acariçoba, efeito amnésico, anticolinesterásico
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A mimese por meios não realistas em Franz Kafka1
Camila de Souza Calaça
Prof. Dr. Cássio Tavares

Resumo
Este artigo trata de questões pertinentes à obra de Franz Kafka, especificamente A
Metamorfose e O Processo. Serão, aqui, feitas reflexões de viés dialético-materialista, que
compreende a obra kafkiana não apenas como obra de arte nos seus aspectos estético-formais,
mas também em sua congruência com o mundo “do lado de fora”. Ou seja, este artigo conta
com implicações extraliterárias (em especial, sociológicas e históricas) — e por isso falamos
em abordagem interdisciplinar, de resto tão cara à crítica materialista — associadas a
implicações da própria estrutura do gênero textual para descrever como a “alegoria absurda”
do entrecho kafkiano está calcada no conceito de mimese e, portanto, representa, no sentido
mais forte do termo, um fragmento do espaço-tempo da Europa do final do século XIX e
início do XX. Desse modo, o texto que segue tratará de um problema pontual nos estudos de
teoria literária, que é o conceito mais trivial de “realismo”, que implica imediatamente no
conceito de mimese, além de refletir como Franz Kafka, procedendo de maneira excêntrica ao
realismo, apresenta uma realidade de maneira tão flagrante e mesmo “real” embora absurda.
Palavras-chave:
Franz Kafka, crítica dialético-materialista, realismo, mimese, alegoria.
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MODELAGEM DA TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA DE CALOR E MASSA
EM SECADORES ROTATÓRIOS - ESTUDO FLUIDODINÂMICO E DE
SECAGEM EM DIFERENTES TIPOS DE SECADORES ROTATÓRIOS
Camila R. Lopes¹; Beatriz C. Silvério²
¹Instituto de Química
Universidade Federal de Goiás
Email: kamylla09@hotmail.com
² Instituto de Química
Universidade Federal de Goiás
Email: beatrizcristinadejesus@hotmail.com
A operação unitária de secagem baseia-se na remoção de água de um produto. Tal
processo implica em um alto gasto energético, consequentemente reflete no custo do
produto final. A aplicação desse método possibilita a otimização da conservação do
produto, também diminui gastos de armazenamento e transporte, para tal usa-se um
equipamento, o secador. O presente estudo analisa essa operação em um secador
rotatório, constituído por um tambor cilíndrico com uma leve inclinação em relação a
horizontal. Esse equipamento, comumente operado para secagem grãos, consome
elevada quantidade de energia para que o ar tenha a temperatura exigida do processo. O
trabalho examinou-se a configuração e as variáveis que interferem ao longo do
procedimento de secagem, para isso realizou-se simulações com o fertilizante do tipo
SSPPG (super-fosfato simples granulado). Os resultados experimentais permitiram
avaliar aspectos fluidodinâmicos, tais como velocidade de rotação, velocidade do ar de
secagem, vazão de sólidos e ângulo de inclinação. Para essa configuração, fluxo de ar
em concorrente, a modelagem e simulação da transferência simultânea de calor e massa
no secador rotatório apresentou boa concordância entre os resultados simulados e
experimentais.
Palavras chaves: secagem, modelagem, fertilizantes.
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INFLUÊNCIA DE UM GRADIENTE DE TEMPERATURA NO
COMPORTAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO DE CASCAS
CILÍNDRICAS FEITAS COM MATERIAL COM GRADAÇÃO
FUNCIONAL
1Carlos

Augusto Bouhid de Camargo Filho, 2Frederico M. Alves da Silva
1,2

Universidade Federal de Goiás – Escola de Engenharia Civil
carlos_bouhid@hotmail.com, 2silvafma@ufg.br

1

RESUMO:
Obtêm-se, neste trabalho, as equações não lineares de movimento de uma casca
cilíndrica com gradação funcional submetida a diferentes temperaturas internas e externas
a partir da teoria não linear de Sanders para cascas cilíndricas. Para discretizar as equações
não lineares de movimento, em um primeiro momento, uma expansão modal para os
campos de deslocamento é obtida a partir de técnicas de perturbação que identificam
todos os modos não lineares que se acoplam com os modos lineares através das não
linearidades quadráticas e cúbicas. As propriedades do material com gradação funcional
(MGF), em qualquer ponto ao longo da espessura da casca, são uma função da fração
volumétrica entre o metal e a cerâmica, sendo que esta função tem forma suave e contínua
ao longo da espessura da casca. Já o gradiente de temperatura é função das temperaturas
externas e internas da casca e da maneira como é considerada a variação da temperatura
ao longo da espessura. Investiga-se a influência do gradiente de temperatura no caminho
pós-crítico e na relação frequência-amplitude da casca cilíndrica.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE TURBULENTA
SOBRE A FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS TURBILHONARES EM
JATOS
Carlos Augusto Paes Lemes1, Leonardo de Queiroz Moreira2
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC
Universidade Federal de Goiás – Campus I
1
e-mail: carlosaugustokratos@gmail.com
2
e-mail: leonardo.qmoreira@gmail.com

Resumo. Neste trabalho são apresentados resultados de simulações numéricas de jatos
temporais livres utilizando a metodologia Pseudo-Espectral de Fourier, cujo objetivo foi
avaliar a influência de perturbações externas na intensidade turbulenta de escoamentos
cisalhantes livres (jatos livres) e na formação de estruturas turbilhonares, que são
características de escoamentos turbulentos. Os códigos computacionais foram desenvolvidos
em Fortran e o método de avanço temporal utilizado foi o método de Runge_Kutta de ordem
4. A combinação do método de Runge-Kutta com o método Pseudo-Espectral foi avaliada por
meio da aplicação destes métodos na solução da equação de Burgers em sua forma não linear,
e obteve-se alta ordem de convergência com erros numéricos da ordem dos erros de
arredondamento da máquina (round-off errors). Para validar a versão bidimensional do
código Pseudo-Espectral foram simulados os vórtices de Taylor-Green, onde obteve-se
resultados compatíveis com os de outros trabalhos realizados utilizando a mesma
metodologia. Para a validação dos códigos foram utilizadas tanto a comparação com soluções
analíticas quanto o método das soluções manufaturadas, além de comparações com outros
trabalhos na área. Os erros numéricos foram avaliados utilizando a norma L2 e o erro máximo
absoluto. As perturbações externas foram adicionadas na forma de ruído branco aleatório e
por meio da modificação da semente geradora de ruído e da modificação da intensidade das
perturbações foi possível verificar o comportamento altamente aleatório característico desses
sistemas. Também foi possível verificar fenômenos característicos como o arrastamento de
massa das redondezas para dentro da camada cisalhante e o alto grau de difusividade
provocado pelos vórtices, que são fenômenos desejáveis em processos de mistura, por
exemplo.
Palavras-chave: Engenharia Mecânica, Dinâmica dos Fluidos Computacional,
Métodos Numéricos, Método Pseudo-Espectral de Fourier, Jatos Temporais
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Isolamento, caracterização e síntese de derivados do Eufol

Carlos H. de Oliveira (IC), Celice Novais (PG), Monique F. Marques(PQ), Cecília M. A. de Oliveira (PQ).
Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, CP 131, 74001-970,
Go iânia-GO, Brasil.

Palavras Chave: síntese multicomponente, triazóis, Clusia gardnerri, eufol.
Introdução
O eupha-8, 24-dien-3β-ol, conhecido como eufol, é um triterpeno encontrado em algumas
plantas do gênero Clusia e possui uma vasta gama de propriedades farmacológicas, tais como
ação antiinflamatória e antiviral.1 Por outro lado, triazóis são conhecidos por suas
propriedades biológicas anti-HIV e antimicrobial frente a bactérias gram-positivas, podendo
ser obtidos com altos rendimentos a partir de reações multicomponentes conduzidas na
presença de catalisadores de Cu(I).2 Neste trabalho, triazóis derivados do eufol foram
sintetizados como parte de um estudo de prospecção de novas moléculas potencialmente
ativas, que serão testadas frente ao fungo Paracoccidioides brasiliensis e suas enzimas
patógeno–específicas,
Resultados e discussões
A molécula do eufol foi isolada dos frutos de Clusia gardneri, estando presente,
principalmente, nos extratos hexânico e diclorometânico. A caracterização foi feita através da
análise de espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) uni e bidimensionais de ¹H e
¹³C RMN e comparação com dados da literatura¹ (Esquema 1).
A reação de epoxidação (Esquema 1) foi feita utilizando ácido m-cloroperbenzoico,
eufol, solubilizados em diclorometano seco, a temperatura ambiente.4 O produto obtido com
86% de rendimento foi caraterizado por ¹H RMN e está representado no Esquema 1
(Estrutura 2).
Para a síntese do 1,2,3-triazol derivado do eufol, o óxido do eufol (2) (1 eq.), o alcino
desejado (no caso, o fenilacetileno) (1 eq.) e a azida de sódio (1,1 eq.) foram adicionados a
uma suspensão contendo uma mistura de água, etanol e diclorometano (1:2:2), a 70°C, tendo
como catalisador nanopartículas de cobre suportadas em carbono.5 O triazol desejado foi
obtido com 15% de rendimento e caracterizado por 1H RMN. Devido ao baixo rendimento
dets aprimeira tentativa, novos experimento estão em andamento em nosso grupo de pesquisa,
visando o aprimoramento desta metodologia.
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Esquema 1: Reações conduzidas com o bioproduto eufol.
Conclusão
A metodologia apresentada é simples e moderna e permite a funcionalização de
bioprodutos. O uso de diferentes catalisadores de cobre, o aprimoramento da metodologia
para o eufol, bem como os ensaios biológicos estão em andamento.
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SABERES E FAZERES NAS COMUNIDADES
CAMPONESAS E QUILOMBOLAS DE CAVALCANTE/ GO:
trabalho, cultura e meio ambiente para a sustentabilidade
Carlos Roberto Machado de Oliveira1
Marcelo Rodrigues Mendonça2
Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves3
Valmir Crispim dos Santos4
Willer Cândido de Melo5

Resumo
A pesquisa buscou compreender as atividades agroecológicas associadas ao cultivo e
manejo de sementes crioulas, além das relações sociais de produção e o uso de plantas
medicinais nas Comunidades Camponesas e Quilombolas de Cavalcante (GO). A região
pesquisada teve ocupação pelos mineradores no século XVIII com a utilização de
trabalhadores em situação escrava. A resistência dos trabalhadores escravizados levou a
formação do maior núcleo quilombola do Brasil na região Nordeste de Goiás. São os
Povos Kalunga que habitam os municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e
Teresina de Goiás. Ao longo da história os povos Kalunga desenvolveram formas
próprias de se relacionar com o Cerrado e dele retirar as condições necessárias para
reproduzir seu modo de vida, tornando-se instrumento do (Re) Existir6. Esse processo é
realizado, tendo como base os saberes-fazeres construídos pelos camponeses e
quilombolas através dos conhecimentos e tradições populares. Esses conhecimentos
constituem resistências que a cada dia tornam-se fundamentais na preservação da
sociobiodiversidade do Cerrado.
Palavras-chave: Biodiversidade, Cerrado, Kalunga, (Re) Existir.
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Orientando de Iniciação Científica-PIBIC; graduando em Geografia pela UFG/REGIONAL CATALÃO
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Orientador Professor Doutor da Graduação e Pós Graduação em Geografia da UFG; membro do IESA
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Doutorando em Geografia da Universidade Federal de Goiás.
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Compreende-se “[...] enquanto um processo de permanência, modificada por uma ação polítia que se
afirma nos elementos socioculturais. Significa re-enraizar para continuar enraizado ou poder criar novas
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(Re)Existindo”. (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54).
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE LEUCOPLASIA ORAL DE PACIENTES
ATENDIDOS NO CENTRO GOIANO DE DOENÇAS DA BOCA-FO/UFG

Caroline Alves de Castro 1 , Sandra Ventorin Von Zeidler2 , Brunno Santos de Freitas Silva 3 e Fernanda Paula
Yamamoto Silva 4
1 Orientanda.
2 Professora

Aluna de graduação do curso de Odontologia da FO/UFG

Adjunta do Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da UFES

3 Professor Titular

do curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis (UNIEVANGÉLICA)

4 Orientadora.

Professora Adjunta do curso de Odontologia da FO/UFG

1 carolinealvesc.odontologia@gmail.com

e 4 fernanda.paula.yamamoto@gmail.com

A leucoplasia oral é a desordem potencialmente maligna (DPM) mais freqüente da cavidade
oral. As DPMs estão associadas à transformação maligna em carcinoma epidermóide, sendo
essencial o acompanhamento das lesões e o diagnóstico precoce nos casos de malignização. As
características clínico-patológicas dessas lesões associadas aos hábitos tabagista e etitilista
podem auxiliar na avaliação do prognóstico e na escolha do tratamento. O objetivo deste
trabalho foi avaliar e comparar os tipos de tratamentos para leucoplasia oral realizados no
Centro Goiano de Doenças da Boca da FO/UFG e o prognóstico dos casos. Foram selecionados
22 pacientes, que retornaram ao CGDB para reavaliação. Os dados clínicos, histopatológicos
(nos casos de indicação e realização de nova biópsia) e os hábitos foram comparados com os
dados registrados nos prontuários desde a primeira consulta. O prognóstico das lesões foi
classificado em remissão/estabilização
ou alteração do comportamento
clinico
patológico/recorrência das lesões. Os tratamentos realizados foram conservadores (biópsia
incisional e acompanhamento) e não-conservador (excisão cirúrgica e acompanhamento).
Dentre os 22 pacientes, 5 (22,7%) apresentaram alteração no comportamento da lesão ou
recorrência no sítio primário ou outro sítio, sendo as características prevalentes desses
pacientes: sexo feminino, lesões <200mm², homogêneas, presença de DEO, sem hábitos
tabagista ou etilista e tratamento conservador. Os pacientes tratados com excisão cirúrgica
apresentaram um melhor prognóstico quando comparado à terapia conservadora.
Palavras-chave: Leucoplasia; Displasia epitelial; Tratamento
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Análise direta de resíduos de agroquímicos em folhas de hortaliças por
espectrometria de massas: avaliação do paper spray ionization
Cássio A. Pinto¹ Thays Colletes de Carvalho¹, Patrícia A. Verardi 2, Boniek G.
Vaz¹

1 - UFG- Universidade Federal de Goiás; Campus Samambaia; CP 131, CEP 74001-970 - Goiânia -GO
2 - Embrapa Agroenergia- Parque Estação Biológica - PqEB s/n° - W3 Norte,Brasília, DF , Brasil

Palavras-chave: Espectrometria de massas, fontes de ionização ambiente, paper spray
ionization (PSI), agroquímicos
INTRODUÇÃO
A EM é uma técnica que consiste na ionização das moléculas de interesse e
separação dos íons com base em suas diferentes razões massa/carga, m/z. A
espectrometria de massas (EM) tornou-se uma técnica poderosa e multidisciplinar no
campo analítico e bioanalítico. Este gigantesco sucesso e de grande amplitude é
resultado, principalmente, da capacidade da EM em detectar, contar e caracterizar
átomos e moléculas dos mais variados tipos, composições, e tamanhos¹. Atualmente,
há vários métodos de ionização que são aplicáveis praticamente a todos os tipos de
analitos, desde moléculas apolares e voláteis. O método de ionização paper spray
(PSI) é um exemplo destas técnicas. ² O PSI utiliza solvente para produzir íons na fase
gasosa quando amostras são depositadas em um pedaço triangular de papel ou em
outros materiais porosos aplicando uma alta voltagem no substrato. Este método é capaz
de analisar pequenas e grandes moléculas e é aplicado neste trabalho para detecção de
resíduos agroquímicos em folhas de alface.
RESULTADOS E DISCUSSÕES.
A fonte de PSI foi montada prendendo-se um pedaço de papel, cortado com
geometria triangular (base e altura de 1 cm), a uma garra, do tipo jacaré, conectada à um
fio de 0,05 mm ligado ao espectrômetro de massas LTQ XL (Thermofisher Scientific,
Bremem, Alemanha). A aplicação de amostras no método de PSI pode ser feita por dois
modos: dry spot, o qual consiste em umedecer o papel com 10µL de amostra e
deixando-o secar em condições ambientes; e a aplicação direta que consiste na aplicação
da solução contendo o analito e logo em seguida a aplicação de alta voltagem do
processo de ionização. Na avaliação do paper spray para o a análise do metomil, o
modo de aplicação por dry spot mostrou-se mais efetivo, levando a espectros com íons
em maior intensidade. A confecção de um canal de parafina no papel surge com uma
boa perspectiva para evitar a dispersão radial de analitos no papel devido a
sensibilidade e o limite de detecção do PSI são comprometidos pela dispersão por
capilaridade dos analitos no papel. Nem todos os analitos são direcionados para formar
o spray direcionado ao espectrômetro de massas.
CONCLUSÕES
A técnica PSI-MS demonstrou ser um método rápido na detecção de
agroquímicos em folhas de alface. Os experimentos realizados com papel contendo um
canal de parafina também forneceram espectros com íons em maior intensidade
absoluta, sinalizando que as barreiras de parafina inibem a dispersão dos íons formados.
REFERÊNCIAS
1- Hoffmann, E.; Stroobant, V. Mass pectrometry: principles and applications,
2007, 3rd ed. Wiley, London.
2- Oberacher, H. On the use of different mass spectrometric techniques for
characterization of sequence variability in genomic DNA. Anal. Bioanal. Chem.
2008, 391, 135–149
* Revisado pelo Orientador
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UM PAVILHÃO NA PRAÇA
Diálogos urbanos: o projeto da Biblioteca Marietta Telles e
da Praça Universitária
Cecília Pacheco Lemes1 (orientanda) FAV-UFG,ceciliapachecolemes@gmail.com;
José Artur D'Aló Frota² (orientador) FAV-UFG, arturfav@yahoo.com.br .

Imagem produzida pela autora com uso dos Programas Google SketchUp 8, AutoCAD 2014 e Corel Draw X6.

Resumo
A cidade de Goiânia é fruto de um planejamento pautado nos princípios do
modernismo, angariando para si a ideia de símbolo do desenvolvimento do estado de
Goiás. A nova capital surgiu para os novos tempos que se inauguravam no interior do
1

1"Aluna de Graduação da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais, Curso de Arquitetura e
Urbanismo/Programa PIBIC.
2"Prof. Dr pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona/ ETSAB-UPC, Coordenador do Programa de Pósgraduação "Projeto e Cidade"/ FAV-UFG
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país e para aqueles que queriam ser parte disso. O desenho radial-concêntrico, a
setorização, a distribuição e tamanho de vias, as edificações propostas, tudo tendia para
o ideal de cidade do século XX. Fruto das ideias de Attílio Corrêa Lima, arquiteto e
urbanista brasileiro, Goiânia apresentou desde o início soluções urbanísticas que
permanecem marcantes até os dias atuais. Dentre elas está o setor Universitário, com a
Praça Universitária sendo seu elemento mais emblemático. Associada a ela está a atual
Biblioteca Marietta Telles, antigo Palácio da Cultura, cuja característica pavilhonar
estabelece com a Praça uma relação singular, pouco encontrada em outras praças ou
espaços públicos ao redor do mundo.
O projeto deste espaço urbano singular compreende duas partes, de autorias
diferentes, e que se articulam, ainda que de forma autônoma. A Praça, propriamente dita
tem projeto de Waldemar Cordeiro, arquiteto e paisagista. O Palácio da Cultura, por sua
vez, resultou de um trabalho conjunto de Heitor Ferreira, Massimo Fiocchi e José
Magalhães Jr. Ambas as construções apresentam forte associação de formas orgânicas
com outras mais regulares, criando um desenho intricado que é percebido não só pela
visão, mas pelas sensações provocadas pela sinuosidade presente nos contornos da
Praça e sentida tanto por quem a percorre a pé, quanto por veículos automotores que
nela circulam.
Determinados caminhos, com formas mais regulares, conduzem ao interior da
praça, propiciando a experimentação de diferentes ambientes. De qualquer ponto é
possível ver o Palácio e, uma vez dentro dele, as vistas oferecidas são reforçadas pelo
eixo formado pela própria praça e pela Avenida 10, culminando na área verde que
sinaliza o Centro Cívico, ponto referencial de origem da capital de Goiás. Desde a sua
construção até hoje muito se perdeu, entretanto, a Praça Universitária e o Palácio
permanecem como dois dos marcos mais expressivos da capital goiana, mantendo ainda
forte relação com seus habitantes.
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INTERVENÇÕES JUNTO A FAMÍLIAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA: O
PAPEL DO PSICÓLOGO SOCIOJURÍDICO1
Christiane Soares Silva
Tatiana Machiavelli Carmo Souza

Resumo: A presente pesquisa consiste em estudo descritivo acerca das publicações que versam
sobre a atuação do psicólogo junto à famílias em situação de violência intrafamiliar contra a
criança e o adolescente, no qual objetivou-se traçar o perfil dos estudos relacionados à temática
publicados em âmbito nacional. Diante disso, a pergunta que norteou este estudo foi: como os
profissionais de Psicologia vêm atuando em contextos de violência intrafamiliar contra crianças
e/ou adolescentes? No intento de responder tal questão, realizou-se Revisão Integrativa de
Literatura. Utilizou-se para a composição da amostra as bases de dados SciELO, PePSIC,
BIREME e CAPES. Definiu-se como critérios de inclusão apenas artigos científicos completos
publicados nos últimos dez anos (2004 a 2013), na língua portuguesa e aplicou-se como
critérios de exclusão, a remoção de estudos cujas temáticas divergiam do objeto da pesquisa.
No total, obteve-se 156 artigos, no entanto, após a leitura, análise dos artigos e aplicação dos
critérios de inclusão/exclusão foi delimitada a amostra de 31 artigos (N = 31). A tabulação dos
dados foi realizada a partir de categorias de análise em planilhas no Excel. Constatou-se que,
parte relevante dos estudos (38,70%) foi publicada nos anos de 2010 e 2011,
predominantemente (70,97%), em periódicos da área da psicologia, utilizando de forma
preponderante (74,19%) a metodologia qualitativa. Averiguou-se que grande parte (61,30%)
dos estudos versavam sobre a prática do psicólogo de forma generalista. Dentre os estudos que
relataram as ações do psicólogo junto a crianças e/ou adolescentes em contexto de violência
intrafamiliar, pôde-se verificar que a atuação do profissional nesse contexto foi desenvolvida
principalmente por meio de intervenções psicoterápicas, realização de estudo psicossocial e de
perícia psicológica. Ademais, por meio da revisão foi possível observar impasses no que
concerne a notificação, pois os casos de violência são de difícil diagnóstico e tangenciam
múltiplos fatores, como o despreparo por parte dos profissionais para lidar com o problema, o
silêncio da vítima e da família, o temor dos profissionais e familiares em relação ao agressor, a
vergonha da vítima e da família em revelar a violência, dificuldades estruturais dos órgãos
responsáveis, dentre outros, inibindo as denúncias no Brasil.
Palavras-chave: Psicologia jurídica, violência intrafamiliar, famílias, revisão de literatura.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E OBSTÉTRICO DE GESTANTES
DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO
SANITÁRIO CAMPINAS-CENTRO*
Cláudia Sampaio Luiz 1, Juliana das Dores Ferreira 2, Nilza Alves Marques Almeida3
RESUMO: A assistência pré-natal de baixo risco objetiva assegurar o acompanhamento
e a avaliação do impacto das ações sobre a saúde materna e perinatal, inclusive com
enfoque psicossocial e educativo, para garantia do parto de um recém-nascido saudável.
Este estudo teve como objetivo descrever o perfil sócio-demográfico e obstétrico de
gestantes de Unidades de Atenção Básica de Saúde do Distrito Sanitário CampinasCentro do município de Goiânia – Goiás. Estudo descritivo de abordagem quantitativa,
com gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde em três Unidades de Atenção Básica
de Saúde, que oferecem grupo educativo para gestantes no período pré-natal. Foram
entrevistadas 69 gestantes por meio de questionário estruturado, sendo realizada análise
descritiva dos dados. Os dados sociodemograficos das 69 gestantes por unidade de
estudo 1(31), 2 (23) e 3 (15) apontaram idade média de 28,6; 25 e 27,1 anos; maior
ocorrência de escolaridade com ensino médio completo (45,2%; 60,9% e 73,3%); renda
de até dois salários mínimos (77,4%; 69,5%; 66,7%), moradia alugada (64,5%; 69,6% e
73,3%) e vivência com o companheiro (67,7%; 73,9; 80,0%), respectivamente. Quanto
aos dados obstétricos, a média de consultas de pré-natal entre as gestantes das três
unidades foi quatro, sendo o número mínimo uma e o máximo oito, com idade
gestacional variando entre 8 e 41 semanas. Do total de 69 entrevistadas 38 (55,1%)
tinham história prévia de parto, sendo que 25 (65,8%) tiveram partos normais e 13
(34,2%) partos cesáreos. Concluiu-se que as gestantes apresentaram idade adequada
para gestar, gestações normais, número satisfatório de consultas preconizadas para o
acompanhamento pré-natal, embora com taxas de parto cesáreo acima do preconizado
pela Organização Mundial de Saúde.

*Revisado pelo orientador.
1
Acadêmica da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Orientanda do
Programa Institucional de Iniciação da UFG, modalidade PIBIC.
2
Acadêmica da FEN/UFG. Membro do projeto.
3
Doutora em Ciências da Saúde. Professor Adjunto da FEN/UFG. Membro de Grupo de Estudos em
Saúde da Mulher, Adolescente e Criança – GESMAC. E-mail: nilzafenufg@gmail.com.
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MODELOS DE NICHO APLICADOS À AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE ESPÉCIES DE SERPENTES
COLUBRÓIDES ESPECIALISTAS E GENERALISTAS
Cleber Ten Caten1, Levi Carina Terribile1,1
1

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, Laboratório de Macroecologia,

Cidade Universitária, BR 364, km 195, n. 3800, CEP: 75801-615, Jataí – GO, e-mail:
clebertencaten@gmail.com
PALAVRAS-CHAVE: modelos de nicho, serpentes, Colubroidea, conservação.
RESUMO
Atualmente há pouca dúvida de que as atividades humanas na superfície terrestre
têm sido responsáveis pelo aumento médio global na temperatura atmosférica observado
ao longo dos últimos 100 anos, com consequências graves à distribuição e
sobrevivência de muitas espécies. Este trabalho tem como objetivo avaliar as respostas
de três espécies de serpentes colubróides com diferentes hábitos frente às mudanças
climáticas futuras, quanto a sua distribuição geográfica. Dados de ocorrência das
espécies obtidos da literatura e de bases de dados online foram correlacionados com
variáveis de clima atual por meio de métodos de modelagem de nicho, para gerar a
distribuição potencial das espécies no presente, e projetados para o futuro, para obter a
distribuição potencial no futuro. As distribuições geradas foram sobrepostas as
Unidades de Conservação para avaliar a representatividade das áreas de adequabilidade
das espécies no presente e frente às mudanças climáticas. A espécie Bothrops moojeni,
com ampla distribuição geográfica, sofrerá menor perda de área de distribuição no
futuro, quando comparada às espécies Micrurus brasiliensis e Apostolepis assimilis,
caracterizadas por hábitos mais especialistas. Entretanto, todas as espécies perderão
representatividade nas Unidades de conservação. Esses resultados confirmam a
expectativa de que espécies de regiões tropicais com hábitos especializados, menor
distribuição e baixa capacidade de dispersão poderão ser mais acometidas pelas
mudanças climáticas, quando comparadas a espécies generalistas. Há a necessidade
urgente de revisão da configuração atual das unidades de conservação no Brasil,
principalmente com o intuito de garantir a preservação de espécies com baixa
capacidade de dispersão.

1
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Estudo da Estabilidade Térmica e Interações Fármaco Excipientes da Tibolona
Clécia de E. Alves* e Maria Inês G. Leles
Laboratório de Métodos de Extração e Separação
Universidade Federal de Goiás
Resumo CONPEEX
O uso de técnicas termoanalíticas para o estudo inicial de novas fórmulas
farmacêuticas contribui para o desenvolvimento de novos medicamentos, parâmetros como
estabilidade térmica e pontos de fusão para determinar interações e compatibilidade entre
princípio ativo e excipientes são possíveis de serem analisados através de análises térmicas
usando TG e DSC. Foi possível observar a compatibilidade entre o princípio ativo Tibolona e
os excipientes Amido Pré-Gelatinizado, Estearato de Magnésio e Lactose monoidratada,
baseando nos princípios analíticos acima citados e comparando com o Padrão USP (Tibolona)
e com o medicamento de referência Livial®, que já se encontra no mercado.
Utilizado como repositor hormonal feminino para mulheres na menopausa a Tibolona
é um esteroide sintético derivado do noretinodrel e é comercializado em vários países,
inclusive no Brasil, na forma de comprimidos através da marca Livial® produzida pela
Schering-Plough e Tibial® produzido pela Neo Química. Possui polimorfismo na forma I
monoclínica e na forma II triclícnica [1].
Para a realização dos experimentos foram utilizadas as técnicas termoanalíticas TG e
DSC das amostras do princípio ativo Tibolona (matéria prima e Padrão USP) e Livial®, bem
como dos excipientes amido pré-gelatinizado, estearato de magnésio e Lactose monoidratada
e das misturas binárias tibolona-excipiente.
Através das análises das curvas obtidas utilizando os métodos TG e DSC pode-se
concluir que é possível obter uma nova formulação farmacêutica usando como princípio ativo
a Tibolona e os excipientes amido pré-gelatinizado, esterato de magnésio e lactose
monoidratada. A estabilidade térmica da tibolona permanece inalterada nas misturas com os
excipientes. Apenas na curva DSC da mistura entre tibolona e lactose monoidratada foi
observado o desaparecimento do pico de fusão da tibolona, porém isso também ocorre na
curva DSC do Livial®, não acarretando assim uma alteração no resultado esperado.
Referência
[1] DE ARAÚJO, G.L.B.; Caracterização no estado sólido dos polimorfos de Tibolona. 2009.
202 f. Tese (Doutorado em Fármaco e Medicamentos) – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009.
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PRODUTIVIDADE DE RIZOMAS NA CULTURA DA CÚRCUMA (Curcuma longa
L.) EM FUNÇÃO DE DENSIDADES DE PLANTIO.
Cristhian L. P. Araujo¹; Abadia dos Reis Nascimento¹; Alexsander Seleguini¹; Eli
Regina Barboza de Souza¹.
¹UFG/Escola de Agronomia C. P. 131, Campus Samambaia, Goiânia/GO, CEP. 74000-00,
cristhianlorraine@hotmail.com,
reysynha@yahoo.com.br,
aseleguini@gmail.com,
eliregina1@gmail.com.
O presente trabalho foi conduzido no campo experimental da Escola de
Agronomia/UFG, Goiânia/GO, safra 2014, visando avaliar o crescimento e a produção de
plantas de açafrão (Curcuma longa L.) em função de diferentes densidades de plantio. Foi
adotado no experimento o delineamento experimental de blocos ao acaso, sendo cinco
tratamentos com quatro repetições em quatro blocos. Cada parcela teve uma área de 12,8 m²,
sendo 4m de comprimento e 3,2m de largura, sendo três linhas de plantio, com espaçamento
entre linhas de 0,8m. A área total do experimento foi de 768 m². Foram utilizados cinco
tratamentos, com diferentes densidades de plantio, onde os espaçamentos foram: 50, 33, 25,
20, 16 cm entre as plantas na linha, assim as densidades de plantio foram, respectivamente,
25.000 plantas/ha, 37.878 plantas/ha, 50.000 plantas/ha, 62.500 plantas/ha, 78.125 plantas/ha.
Foram realizadas avaliações de altura máxima das plantas, medindo a altura em centímetros
entre o colo e a extremidade mais alta da folha e do numero de perfilhos por planta, aos 32
dias após o plantio (08/02/2014), aos 60 dias após o plantio (08/03/2014) e aos 95 dias após o
plantio (08/04/2013). As avaliações foram feitas em um metro linear da linha central de cada
parcela. A colheita foi realizada no dia 15/07/2014, sendo que foram colhidas as plantas em
um metro linear da linha central de cada parcela. Foram avaliados os pesos dos rizomas,
produtividade, numero de dedos nos rizomas e os dedos foram classificados em três tamanhos
(pequeno, médio, grande). Pode-se concluir que em relação à altura das plantas verificou-se
efeito significativo do fator espaçamento na altura de planta aos 32 DAP, 60 DAP e 95 DAP;
o número de perfilhos foi influenciado estatisticamente pela variação nos espaçamentos
adotados no experimento; a produtividade de rizomas frescos, o numero de dedos, dedos
pequenos, médios e grandes assim como a massa total dos rizomas por planta foram
influenciados estatisticamente pelas densidades de plantio avaliadas. A produtividade é um
dos fatores que sofreu maior influencia das diferentes densidades de plantio da cultura. As
maiores produtividades alcançadas foram nos plantios mais adensados, onde o espaçamento
com maior produtividade media por hectare foi o de 0,20m, sendo assim a produtividade
melhor beneficio/custo.
As maiores produtividades por planta, maiores números de perfilhos por planta,
maiores alturas de plantas e maior porcentagem de emergência foram observados no maior
espaçamento, de 0,5m.

PALAVRAS-CHAVE: Curcuma longa; açafrão; densidade de plantio.
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HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA DIURNA, HUMOR E NÍVEL
DE ATIVIDADE FÍSICA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS?
Cristiele Oliveira Silvério, Marcos Gonçalves de Santana, Giselle Soares Passos.
RESUMO
Introdução: A privação parcial de sono noturno é bastante comum entre os estudantes.
Essa prática freqüentemente resulta em sonolência diurna. A prática regular de
exercícios físicos tem sido utilizada na prevenção e tratamento de distúrbios do sono,
bem como indivíduos fisicamente ativos apresentam melhor qualidade do sono.
Objetivo: Verificar a associação entre sonolência diurna, humor e nível de atividade
física em estudantes universitários. Metodologia: O projeto de pesquisa foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG (CEP: 242/11). Participaram do presente
estudo 29 estudantes universitários (17 mulheres), com idade entre 19 e 30 anos,
regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás
- UFG/ Regional Jataí. A sonolência diurna foi avaliada Escala de sonolência diurna
excessiva de EPWORTH (EPWORTH), o humor pelo questionário Profile of Mood
States (POMS) e o nível de atividade física pelo questionário Nível Habitual de
Atividade Física (NAFH). Para a análise dos dados foi utilizado o programa
STATISTICA (versão 7.0). Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste
Shapiro-Wilk´s. Como as maiorias das variáveis não se apresentaram normais, optou-se
pelo uso do teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de
p<0,05. Resultados: A análise de dados demonstrou correlação positiva entre o escore
do questionário EPWORTH e o índice ocupacional avaliado pelo questionário NAFH
(R=0,38). O

escore do questionário

EPWORTH também se

correlacionou

negativamente com o domínio Vigor do questionário POMS (r=-0,43). Conclusão: Os
resultados do presente estudo indicam que quanto maior o índice de atividade física
(ocupacional) maior a sonolência diurna dos estudantes. Além disso, quanto maior a
sonolência menor o vigor desses estudantes.
Palavras-chave: Sonolência, Atividade Física, humor, estudantes.
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BIODIVERSIDADE DE CYMBELLALES (BACILLARIOPHYCEAE) EM
AMBIENTES LÓTICOS DO BIOMA CERRADO
Daiane Trevisan Ruwer1, Alline Alves França2 e Sirlene Aparecida Felisberto3
¹Instituto de Ciências Biológicas– UFG, dai.ruwer@gmail.com
²Instituto de Ciências Biológicas, UFG
³Orientador, Instituto de Ciências Biológicas, fsirfe@gmail.com
Resumo
O Cerrado é o segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil, e é nele que nascem
águas que abastecem três aquíferos e seis das oito bacias hidrográficas, o que pode
proporcionar uma grande diversidade de flora e fauna aquática. Como exemplo dessa
diversidade podemos citar as algas, fungos, bactérias e animais, os quais também podem
compor o perifíton, que dependendo das 1condições permanecem aderidos a substratos
submersos em ambientes aquáticos. No primeiro grupo espécies pertencentes à divisão
Bacillariophyta, constituem os mais representativos da comunidade perifítica, além de
ser bons bioindicadores de fatores físicos e químicos da água. Dentre as ordens
constituintes desta divisão a Cymbellales é uma das mais rica em gêneros e espécies de
algas (Bacillariophyta), porém pouco estudada no Centro-Oeste. Por isso esse trabalho
teve como objetivo avaliar alterações na riqueza e abundância relativa de Cymbellales
em função da velocidade de corrente de córregos e riachos. O estudo foi realizado em
17 ambientes lóticos, com diferentes valores de correnteza, utilizando a comunidade de
diatomáceas perifíticas coletada em diferentes substratos. Das amostras de algas
perifíticas lâminas permanentes foram preparadas e assim através de fotografías em
microscópio óptico as algas foram capturadas. A identificação em nível de espécies e
variedades teve como base, características morfológicas, ultraestruturais e medição das
células (análise populacional). Através deste processo, 34 táxons foram identificados,
distribuídos em Cymbella (3), Cymbopleura (2), Encyonopsis (3), Cymbellopsis (2),
Encyonema (9) e Gomphonema (15). As espécies que indicaram por Indval, ambientes
de correnteza muito alta foram Cymbella tropica Krammer, Gomphonema
brasiliensioide Metzeltin e Encyonema venezolanum Krammer, enquanto que
Gomphonema gracile Ehrenberg foi associada aos ambientes com correnteza alta, De
acordo com análise de DCA, no ponto amostral A10 (correnteza fraca) sete espécies se
agruparam, sendo a maioria cimbeloides, enquanto A11, A14 (correnteza fraca), A33
(correnteza moderada) e A16 (correnteza alta), agruparam maior quantidade de espécies
de Gomphonema. A relação deste último gênero com altas correntezas pode ser
explicada pela sua fixação ao substrato através de um tubo de mucilagem que
possivelmente dará maior resistência. Com este estudo foi possível observar uma
tendência de maior riqueza e abundância relativa de espécies (Cymbellales) com a
maior correnteza dos ambientes.
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COBERTURA VACINAL E SOROLÓGICA PARA HEPATITE B EM
USUÁRIOS DE CRACK INSTITUCIONALIZADOS EM GOIÂNIA-GO
Daiany Padilha Vaz, Raquel Silva Pinheiro, Sheila Araújo Teles
Faculdade de Enfermagem; Universidade Federal de Goiás
Resumo: OBJETIVO: investigar a situação vacinal contra hepatite B em usuários de
crack institucionalizados em Goiânia-Goiás. METODOLOGIA: Estudo transversal
realizado no período de agosto/2012 a abril/2013 em 600 usuários de crack internados
em uma instituição filantrópica para dependentes químicos em Goiânia-Goiás. Todos os
participantes foram entrevistados e amostras de sangue coletadas e testadas para os
marcadores sorológicos do HBV. Considerou-se vacinados contra hepatite B,
Indivíduos que apresentaram positividade isolada para o anti-HBs. RESULTADOS:
Cento e seis (17,7%; IC 95%: 14,8 - 20,9) participantes apresentaram evidências
sorológicas de vacinação prévia (positividade isolada para o anti-HBs), variando de
31,4% nos indivíduos com idade ≤ 25 anos a 9,4% nos com 31-35 anos (p< 0,001). A
maioria dos usuários de crack eram homens (84,5%), com média de idade 30,5 anos,
solteiros (66,4%) e renda familiar média de R$ 2.317,00. A maioria consumia crack por
no mínimo dois anos (67,5%), e diariamente (61,1%). Praticamente a metade dos
participantes referiu antecedentes de encarceramento e 58,1% possuíam
piercing/tatuagem. Somente 16,7% dos indivíduos referiram uso regular de preservativo
com parceiros fixos. Por outro lado, com parceiros eventuais essa proporção foi 2,5
vezes maior. Do total, 26,8% referiram pagar outra pessoa para ter relação sexual e
21,2% afirmaram que se prostituíam. CONCLUSÃO: Os usuários de crack apresentam
vários comportamentos que os colocam em risco para aquisição de hepatite B. Os
achados de baixa freqüência de indivíduos imunizados para esta infecção, evidenciam a
necessidade de políticas mais efetivas de vacinação, que alcancem populações-alvo
como usuários de crack.
Palavras-chave: vírus da hepatite B; cobertura vacinal; crack.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL Leptopharsa heveae DRAKE & POOR
(HEMIPTERA: TINGIDAE) EM SERINGUEIRA
Daniel Floriano das Chagas1, Vitor Cardoso Pureza2, Ohana Daroszewski Rodrigues3,
Jaqueline Magalhães Pereira4, Paulo Marçal Fernandes5
1

Acadêmico em Agronomia, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil,
danielflorianoufg@gmail.com.
2
Acadêmico em Engenharia Florestal, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil, vitorpureza@gmail.com.
3
Bióloga, Mestre, Doutoranda em Fitossanidade, Setor Fitossanitário, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil,
ohanadr@gmail.com.
4
Professora Adjunto II, Setor Fitossanitário, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil, jmpereira@ufg.br.
5
Professor Titular, Setor Fitossanitário, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil, Caixa Postal 131, CEP 74690900, (62) 3521-1551, pmarcal@terra.com.br.

Na cultura da seringueira o percevejo de renda Leptopharsa heveae é considerado uma das
principais pragas. Atualmente, existem poucas informações sobre o manejo de integrado de
artrópodes em seringueira. Sendo que a distribuição sazonal de insetos é fundamental para o
monitoramento da praga. Desta forma, o presente trabalho avaliou a flutuação populacional
do percevejo de renda Leptopharsa heveae em seringueira em Goianésia, Goiás. Para tanto,
foram realizadas coleta de três folhas/árvore e 15 árvores/clone, em média a cada 14 dias, em
áreas dos clones PB 235, RRIM 600, PR 255 e GT1, no período de março de 2013 a maio de
2014. Observou-se que a ocorrência do percevejo de renda foi maior entre o final de março e
início do mês de maio de 2013. Nos demais meses avaliados a população manteve-se baixa
em todos os clones. Durante o período avaliado foi observado a presença de inimigos naturais
como fungos entomopatogênicos e predadores das famílias Chrisopidae e Coccinellidae que
podem ter contribuído para diminuição da população do percevejo de renda. Durante o estudo
foi observada a ocorrência frequente de insetos da família Aleyrodidae. Estes fitófagos assim
como L. heveae são sugadores de seiva das folhas e ambos atacam a parte inferior das folhas.
Observou-se que em todos os períodos avaliados a população de insetos da família
Aleyrodidae foi elevada. Esse fato provavelmente pode ter interferindo na população de L.
heveae neste estudo.
Palavras-chave: percevejo de renda, Hevea brasiliensis, sazonalidade
Apoio/financiamento: CNPq; FAPEG; Vera Cruz Agropecuária Ltda.
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Preparação e Caracterização de Materiais Moleculares e Nanocompósitos:
Desenho de Sensores e Catalisadores
Daniel Ribeiro da Silva Lopes1, Danielle Cangussu de Castro Gomes2
Universidade Federal de Goiás – Instituto de Química, 740001-970, Brasil
Daniel_r@quimica.grad.ufg.br; daniellecangussu@quimica.ufg.br
O desenvolvimento espetacular da química de coordenação supramolecular (química
metalosupramolecular denominado) no final de 1980 e 1990 estabeleceu-se os princípios
orientadores para a automontagem de arquiteturas de coordenação multi-metálicas de
aumentar a complexidade estrutural que é baseada nas interações metal-ligante. [1] O estudo
de ligantes com base oxamato, possibilita a obtenção de novos precursores e o posterior
estudo destes, já que ligantes do tipo oxamato geralmente apresentam uma estrutura auto
ordenada, devido à formação de pontes entre diferentes núcleos metálicos. O estudo de
complexos de metais 4f com β-bicetonas é interessante devido às diversas propriedades que
eles apresentam como materiais voláteis, solúveis e metais paramagnéticos para utilização
como precursores. [2] Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados os ligantes N-2Antraceno-mono-oxamato (HEtAnma) e seus complexos com os metais Cu(II), Ni(II) e
Zn(II). E numa segunda etapa foi utilizado uma β-dicetona como ligante; 1,1,1,5,5,5hexafluor-pentan-2,5-diona (hfac); na forma aniônica para obtenção de complexos com os
metais do bloco f: La, Sm, Eu e Tb.
A síntese do HEtAnma é baseada na condensação da 2-aminoantraceno com o cloreto
de etiloxalila na presença de trietilamina (1:1:1) colocar em refluxo com THF na temperatura
de ebulição por 24 horas. A síntese dos precursores de Cu, Ni e Zn é iniciada com a hidrólise
do HEtAnma com hidróxido de tetrabutilamônio (1:2) a 65°C em refluxo em DMSO por
30min, após ativação do ligante adicionou-se lentamente o íon metálico. A síntese dos
complexos de lantanídeos é baseada na dissolução dos reagentes em água gelada, Nahfac e
LnX (4,5:1), separadamente e sobre constante agitação a adição da solução de hfac sobre a
solução LnX, até que ocorra a precipitação do composto final.
O início dos estudos dos precursores desse novo ligante do tipo oxamato utilizando
espectroscopia no UV-Vis possibilitou a observação do comportamento ótico inicial dos
complexos de Ni, Cu e Zn com o ligante Anma. A síntese de complexos de metais raros com
β-bicetonas também foi bem sucedida, visto que a caracterização com IR apresentou bons
resultados.

Figuara 1: A esquerda molécula de HEtAnma e a direita molécula de Hhfac.

[1] REIS, Mario. Magnetismo Molecular/Mario Reis, Antônio Moreira dos Santos. -São
Paulo: Editora Livraria da Física: Rio de Janeiro, RJ: CB PF – Centro Brasileiro de Pesquisas
Física, 2011. – (Coleção tópicos em física).
[2] FATILA, E. M. et all. Syntheses and crystal structures of anhydrous
Ln(hfac)3(monoglyme). Ln = La, Ce, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Tm. Dalton Transactions:
2011.
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Morita Baylis Hillman: Atividade biológica em células de Paracoccidioides
Daniele Cristina de Souza, Lívia do Carmo Silva, Mario Luiz Araújo de Almeida
Vasconcellos, Cecília Maria Alves de Oliveira, Célia Maria de Almeida Soares,
Maristela Pereira

Paracoccidioidomicose (PCM), micose endêmica e restrita à América Latina, é
causada pelos fungos termodimórficos do gênero Paracoccidioides spp.. O tratamento é
um processo lento e pode prolongar-se por meses ou anos, realizado com a
administração de antifúngicos tóxicos. Assim, reduzir o tempo, a toxicidade e os efeitos
colaterais do tratamento é o grande interesse da pesquisa por novos potenciais
antifúngicos. A reação de Morita Baylis Hillman gera compostos polifuncionalizados,
os quais têm sido amplamente utilizados como intermediários na síntese de produtos
naturais e sintéticos com interesse biológico. Neste trabalho, propomos estudar a ação
inibitória de seis MBHA em células leveduriformes de Paracoccidioides). Além disso,
investigamos o potencial hemolítico, a inibição da atividade da desidrogenase
mitocondrial e interação com itraconazol, anfotericina B, sulfametaxazol e bactrin. O
composto interferiu no crescimento do fungo de forma dose-dependente, diminuiu a
atividade de desidrogenase mitocondrial e apresentou interação sinérgica com bactrim.
Nenhuma atividade hemolítica foi observada, apesar da alta toxicidade encontrada. Os
MBHAs inibiram a viabilidade de Paracoccidioides, mas alterações nas estruturas, com
o intuito de diminuir a citotoxicidade deverão ser realizadas
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O Concreto Armado
Uma imagem de modernidade e caráter na edificação institucional de Goiânia1
Daniely Cristiny Dantas Lima2 (orientanda) FAV-UFG danielycristiny@hotmail.com
Eline Maria Moura Pereira Caixeta3 (orientadora) FAV-UFG elinecaixeta@yahoo.com.br
Resumo
O uso do concreto armado aparente, antes de ser caracterizado por qualquer estilo
arquitetônica, como o brutalismo moderno, teve como proposição ressaltar o aspecto
construtivo na forma do edifício, passando de um simples recurso tecnológico, para, também,
linguagem de grande expressividade plástica. Em Goiânia, muitos dos edifícios institucionais
das décadas de 1970-80, em busca do moderno e inovador, o adotaram, a exemplo da sede do
IBDF (atual IBAMA-GO) e da CAIXEGO (atual SEFAZ-GO).
Esta investigação tem como objetivo o resgate da memória desses edifícios e a
compreensão das obras em seu contexto de produção. Busca compreendê-los não apenas
como espaços, mas como lugares definidos por sua tectônica, pois é através dela que o espaço
adquire caráter e expressão construtiva, podendo torna-se um lugar.
É evidente que a tectônica trata-se apenas um dos aspectos na complexidade de uma
obra. Sua análise, no entanto, perpassa desde questões construtivas, até questões culturais e
estéticas. Um edifício estabelece relações tanto com o indivíduo que o frequenta e observa,
quanto com a cidade que o abriga. Neste caso, utilizamos os termos ‘tectônica’, conforme
FRAMPTON (1995), como “potencial de expressão construtiva da arquitetura”, e ‘lugar’,
conforme GUEDES (2003), para “projetos com complexidade transformadora”.
Palavras-Chave: Cultura arquitetônica, concreto aparente; tectônica; brutalismo; Goiânia.
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AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DA PIGMENTAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS
A PARTIR DA ATIVIDADE DE FUNGOS BASIDIOMICETOS LIGNINOLÍTICOS
Danilo Dantas Alves¹, Tiago Rocha Freitas², Flávio Marques Lopes³
¹Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás – e-mail: dkdantas@hotmail.com

Resumo
Introdução: A indústria têxtil é um dos ramos industriais responsável por grande parte da
economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. O crescimento das atividades
industriais e o grande volume de produção geram produtos tóxicos e poluidores que podem
permanecer no ambiente por longos períodos de tempo. Os tratamentos de resíduos e
efluentes com microrganismos que aceleram o processo e o rendimento da degradação
apontam o potencial das técnicas de bioestimulação e biorremediação que utilizam os
microrganismos para degradar compostos perigosos a até substâncias não tóxicas. Objetivo:
O objetivo deste trabalho foi verificar a capacidade de degradação de corantes têxteis Guarany
nas cores vermelho, amarelo, azul, verde e preto, por fungos basidiomicetos prospectados do
Cerrado goiano. Material e métodos: Os procedimentos consistiram na manutenção, cultivo
e produção dos fungos basidiomicetos ligninolíticos 5537, 5540, 5543 e 55108. Determinação
dos espectros de absorbância dos corantes, curvas de calibração e acompanhamento da
degradação por espectrofotometria. Resultados: Os comprimentos de onda determinados para
os corantes vermelho, amarelo, azul, verde e preto foram respectivamente 510, 400, 560, 380
e 500 nm. As curvas de calibração dos corantes mostraram R satisfatório (R > 0,9) e equações
da reta que propiciaram os cálculos de determinação de concentrações e eficiência de
degradação. Os fungos que mostraram maior atividade, no período de 96 horas, foram: o
fungo 5537 teve uma eficiência de 57,99% sobre o corante amarelo e 54,03% sobre o corante
verde, e o fungo 5543 teve uma eficiência de 64,61% sobre o corante azul e 71,16% sobre o
corante preto. Conclusões: Alguns dos fungos mostraram um bom desempenho no tratamento
de corantes. O estudo mostra que o uso de microrganismos na biorremediação de efluentes
têxteis é uma alternativa viável e eficaz para a remoção dos corantes.
Palavras-chaves: Biorremediação, corantes têxteis, degradação branca, descolorização,
fungos basidiomicetos ligninolíticos
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Comutatividade fraca entre grupos e Aspectos Computacionais
Souza, Danilo R., IME/UFG - danilogyn0@gmail.com
Oliveira, Ricardo N., IME/UFG - ricardo@ufg.br
Resumo
Existem inúmeros problemas em matemática que podem ser abordados por meios
computacionais,com a utilização de vários softwares disponíveis, como o GAP – Group
Algoritms and Programming [1], Maxima [3] e Geogrebra [2]. Destacamos que, os
métodos computacionais demandam conhecimento teórico dos assuntos abordados e
conhecimentos na parte computacional, esta última envolve desde a operação de
computadores, construção de algoritmos até o desenvolvimento de rotinas para que
sejam implementadas nestes softwares.
Usando destas ferramentas, estudamos alguns assuntos em Álgebra e Cálculo, que vão
além do conteúdo tradicional da graduação e tem um forte apelo computacional, e
também os softwares citados, bem como a linguagem e sintaxe de cada um, de modo
que possamos resolver vários problemas nestas áreas usando estas ferramentas.

Referências
[1] The GAP Group, GAP – Groups, Algorithms, and Programming, Version
4.7.4; 2014,
(http://www.gap-system.org/).
[2] Geobebra, Version 4.4; 2014, (http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/).
[3] Maxima, Maxima, a Computer Algebra System, Version 5.33.0; 2014,
(maxima.sourceforge.net/).
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CONHECIMENTO, PERCEPÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
GENÉRICOS ENTRE LEIGOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Daziane dos Santos Alves¹, Jéssica Nathália Soares Oliveira1, Marília dos Santos Andrade2,
Rodrigo Luiz Vancini3, Claudio Andre Barbosa de Lira4
Email:dazianealves15@hotmail.com, andre.claudio@gmail.com.
Palavras-chave: Conhecimento popular, Medicamentos, Medicamentos Genéricos.

Introdução
A introdução da política dos medicamentos genéricos foi uma alternativa para a redução dos
custos dos medicamentos, sobretudo nos países em desenvolvimento. Por meio dos
medicamentos genéricos, a população pode obter medicamentos a custos reduzidos, com a
mesma qualidade dos medicamentos de marca e inovadores.
Objetivo Geral
Analisar o nível de conhecimento, percepções e utilização dos medicamentos genéricos em
uma amostra constituída de pessoas leigas.
Métodos
Participaram da pesquisa 278 voluntários, selecionados por conveniência, de ambos os sexos
(180 mulheres e 98 homens), com idade média de 37,1 ± 15,8 anos (18,1 – 89,7 anos [minmáx]). Foi criado um questionário, para avaliar o conhecimento sobre os medicamentos
genéricos e foi avaliado o perfil sócio-econômico dos voluntários por meio de um instrumento
que determina a classificação social dos indivíduos (ABEP-Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa, 2008). Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva
por meio do programa Graph Pad Prism (versão 5.0, San Diego, EUA).
Resultados
Com relação à renda mensal familiar, a maioria dos entrevistados possuía renda entre 3 e 4
salários-mínimo (21,2%). Quanto a classe socioeconômica, a grande maioria dos
entrevistados foram classificados dentro da classe B2 (38,1%). Em relação ao conhecimento
dos medicamentos genéricos, 277 (99,6%) entrevistados já ouviram falar de medicamentos
genéricos.
Conclusão
O presente estudo retratou que a amostra investigada apresenta conhecimento satisfatório
sobre medicamentos genéricos. Este resultado pode ser atribuído ao grande investimento do
governo na divulgação e estimulação do uso dos medicamentos genéricos.

Orientanda: Daziane dos Santos Alves. Orientador: Claudio Andre Barbosa de Lira
¹ Regional Jataí-Universidade Federal de Goiás.2Departamento de Fisiologia-Universidade Federal de
São Paulo, 3Centro de Educação Física e do Desportos-Universidade Federal do Espírito Santo, 4Setor
de Fisiologia Humana e do Exercício, Faculdade de Educação Física e Dança, Universidade Federal de
Goiás.
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CONFORTO TÉRMICO NOS BLOCOS DIDÁTICOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS CATALÃO
Débora Adiane Borges1, Ed Carlo de Rosa Paiva², Antover Panazzolo Sarmento3, Thiago
dos Santos3, André Alves de Resende4
1: Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão – GO
deboraadiane@hotmail.com;
2: Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão – GO
edcarlopaiva@yahoo.com.br
3: Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão – GO
antoverps@gmail.com; dossantoscostatiago@yahoo.com.br
3: Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão – GO
aaresende@gmail.com

Resumo
Conforto térmico é um conceito associado à satisfação do homem com o ambiente. Atualmente,
a busca por ambientes confortáveis é cada vez maior, principalmente após pesquisas
comprovarem a relação do conforto com a produtividade. A ISO 7730 é a norma mais utilizada
para a avaliação do conforto térmico, através dos índices PMV e PPD ela prevê a sensação
térmica média das pessoas em uma escala de sete pontos. No Brasil, as normas referentes à
condição ambiental térmica são a NR 17, com recomendações para o conforto e a NR 15 e a
NHO 06 que tratam do stress térmico. Esse é caracterizado por uma sobrecarga térmica que
pode gerar riscos potenciais à saúde, em situações extremas de frio ou calor, avaliado pelo valor
máximo do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG. Nessa pesquisa foram
analisadas as condições térmicas na sala 301 do Bloco Didático I na Universidade Federal de
Goiás, Regional Catalão. Utilizou-se um medidor de stress térmico para a determinação do
IBUTG e das temperaturas, a partir das quais se determinou a temperatura efetiva e os índices
PMV e PPD calculados com o auxílio dos programas Ladesys v.1.0 e Grapsi 5.1. O resultado
indicou a sala como desconfortável por calor principalmente na primavera e verão, enquanto
no outono e inverno houve dias confortáveis para a sala desocupada, sem, contudo garantir que
permaneceria confortável na sala aglomerada. Soluções para o problema seriam a colocação de
brises no lado esquerdo do Bloco Didático I e a instalação de climatizadores.
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DENDROCRONOLOGIA E DENDROCLIMATOLOGIA DE Pinus oocarpa Schiede ex
Schltdl.
DENDROCHRONOLOGY AND DENDROCLIMATOLOGY OF Pinus oocarpa Schiede ex
Schltdl.
Deborah Rodrigues de Souza Santos1, Carlos Roberto Sette Jr¹, Raíssa Tavares Silva², Rhaul
Almeida e Silva²

RESUMO- Estudos de anéis de crescimento em árvores tropicais são cada vez mais
frequentes e sua importância está relacionada com o conhecimento dos fatores ambientais que
influenciam as taxas de crescimento, a produção de madeira e sua qualidade. A espessura dos
anéis de crescimento varia em relação à idade cambial da árvore e em função de efeitos
específicos do ambiente tais como disponibilidade de água, competição e doenças, entre
outros. A dendrocronologia é a ciência dedicada ao estudo da sequência cronológica de
formação dos anéis de crescimento, sendo a dendroclimatologia a área de investigação que
busca avaliar as relações existentes entre as séries temporais de anéis de crescimento com os
fenômenos climáticos. O presente estudo teve como objetivo principal determinar a taxa de
crescimento, formação dos anéis de crescimento na madeira de árvores de Pinus oocarpa e
sua relação com as variáveis climáticas. A pesquisa foi desenvolvida no Campus Samambaia
da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, com três indivíduos da espécie Pinus
oocarpa. Amostras retiradas de forma não destrutiva foram utilizadas para identificação e
delimitação dos anéis de crescimento, e posterior realização de procedimentos
dendrocronológicos e dendroclimatológicos. As amostras foram escaneadas para posterior
análise em software específico Image Pro Plus visando demarcar o limite dos anéis de
crescimento, bem como realizar a contagem e medição da largura dos anéis. As cronologias de
anéis de crescimento das árvores de P. oocarpa, geradas pelo software ARSTAN, foram
comparadas com os valores anuais de temperaturas máxima, mínima e média, precipitação,
umidade relativa do ar e déficit de pressão de vapor através da aplicação do software JMP.
Para a análise dendrocronológica foi encontrada correlação significativa entre o crescimento
dos indivíduos de Pinus oocarpa. A taxa de crescimento em diâmetro do tronco das árvores de
P. oocarpa é fortemente influenciada pela sazonalidade climática, principalmente pela
precipitação. A formação dos anéis de crescimento está condicionada à alteração das variáveis
climáticas, sendo então estas estruturas uma possível ferramenta para a reconstrução dos
padrões climáticos.A variação dos diâmetros dos anéis de crescimento se mostrou uma
eficiente ferramenta para correlacionar a taxa de crescimento das árvores com a variação
climática.
Palavras-chave: anéis de crescimento; incremento em diâmetro; madeira.
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DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE Annona crassiflora
MART. (ANNONACEAE)
Deisiany Ferreira Neres12, Edivaldo Barbosa de Almeida Júnior23, Lázaro José
Chaves4, Mariana Pires de Campos Telles52, Thannya Nascimento Soares25

1

Programa de Iniciação Científica, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, deys.ferreira@hotmail.com
2
Laboratório de Genética & Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Goiás
3
Programa de Pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, Escola de Agronomia,
Universidade Federal de Goiás
4
Setor de Melhoramento de Plantas, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás
5
Departamento de Genética , Instituto de Ciências Biológicas Universidade Federal de Goiás,
tnsoares@gmail.com

O estudo da variabilidade genética em populações de Annona crassiflora Mart. é uma
importante ferramenta para o entendimento da dinâmica microevolutiva da espécie, o que
contribui para sua persistência em condições naturais e fornece informações para a
conservação da espécie. A fim de avaliar a magnitude da diversidade genética e o nível de
estrutura genética existente em quatro populações naturais de A. crassiflora Mart. foram
coletados 32 indivíduos de cada uma dessas populações em quatro municípios de Minas
Gerais. O DNA genômico foi extraído a partir das folhas de 128 indivíduos, que foram
analisados com base em oito locos microssaélites. O DNA foi quantificado e diluído para 1,5
ng/µL e realizadas as reações de PCR. Os fragmentos foram submetidos ao analisador
automático de DNA com marcadores internos de tamanho padrão marcados com
fluorescência vermelha (ROX). Na sequência, obteve-se os genótipos através do software
GeneMapper. A partir da distribuição de alelos por loco (16), bem como a heterozigosidade
média 0,749 e a riqueza alélica 10,965 foi avaliada a variabilidade genética entre as
populações. A análise do nível da estrutura genética das populações foi realizada com base no
estimador ϴ da estatística FST, cujo valor foi 0,120. Os valores encontrados indicaram a
existência de elevada variabilidade genética e uma estrutura moderada para as populações
amostradas.

Palavras-chave: cerrado, heterozigosidade, SSR, variabilidade genética
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MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL DE PARTIDA DA UFG:
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DOS ESTUDANTES RETORNADOS

Deyvid Santos Morais
Graduado em Ciências Sociais habilitação em políticas públicas
Universidade Federal de Goiás

Esta pesquisa possui cunho qualitativo com base em entrevistas realizadas com estudantes
de graduação, localizados na Universidade Federal de Goiás, que realizaram mobilidade estudantil
internacional nos últimos dois anos. Investigou-se, por meio do enunciado das experiências, em que
medida estes programas interferiram nas bases de significação de uma vivência intercultural. Os
pressupostos da educação neste sentido se baseiam no diálogo das diferenças e suas inter-relações,
constituindo novas identidades à estes jovens e ampliando suas percepções de mundo.
Considerando a expansão da internacionalização universitária nos últimos anos e o debate sobre o
papel da educação na formação humana e profissional dos indivíduos, a mobilidade estudantil é um
forte instrumento de cooperação e, cada vez mais, de investimento dos países ricos, agindo como
uma oportunidade de ampliação de redes nas regiões que se inserem de forma periférica neste
processo. A mobilidade consegue gerar ainda uma nova forma de migração, uma vez que estes
estudantes se inserem nas comunidades como estrangeiros e passam a se relacionar com outros
estudantes também em situação de mobilidade e de período previamente determinado.
Enquanto estratégia de internacionalização, a mobilidade causa impacto nas universidades,
além de interferir na vida e no destino de estudantes intercambistas. Como desdobramento,
mudanças ocorrem também na sociedade em que os indivíduos atuam. A mobilidade estudantil
internacional contribui para uma educação intercultural, uma vez que os envolvidos mudam durante
ou depois da experiência de mobilidade, adotando valores e atitudes que levam a um
amadurecimento pessoal, numa relação de diálogo com a diversidade cultural. A interação com o
“outro”, a alteridade vivenciada, amplifica sua voz e estimula um emponderamento individual
diante das diferenças. A educação intercultural compreende valores e atitudes e a mobilidade
estudantil na UFG tem provocado nos estudantes intercambistas um autoconhecimento, elevação da
auto-estima, do senso de igualdade e visões mais críticas e ampliadas a respeito da própria
nacionalidade e de pertencimento.
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JOVENS ESTUDANTES, FAMÍLIAS E EXCLUSÃO: AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA
UFG1
Diana Martins Tsuge2
Edna Mendonça Oliveira de Queiroz3

Este trabalho apresenta resultados da pesquisa Programa UFGInclui: mediações familiares e
formação dos jovens que tem o objetivo de compreender de que forma a família concorre, ao
longo da trajetória acadêmica, para a formação dos jovens que ingressaram por meio das cotas
na universidade. As cotas ou reserva de vagas são uma modalidade de ação afirmativa,
entendidas como as que atuam na reparação, compensação ou prevenção da discriminação ou
da desigualdade vivenciadas por certos grupos sociais (MOEHLECKE, 2002). De modo
geral, essas ações se concretizam no ensino superior destinando cotas a determinados grupos
que vivenciam “processos excludentes”. O prolongamento da escolarização tem se constituído
como um dos mecanismos que visam romper com a lógica social excludente, considerando o
pressuposto de que quanto maior o nível de escolarização, maiores as possibilidades de acesso
aos bens materiais e culturais da sociedade. Assim, o projeto de escolarização é privilegiado
pelos estudantes e por suas famílias e a forma como se organizam para viabilizar o projeto
escolar garante o prosseguimento dos estudos. Estudiosos têm se voltado às relações entre o
jovem, a família e a escola, possibilitando a compreensão do projeto de escolarização como
um projeto do grupo familiar (NOGUEIRA, ROMANELLI, ZAGO, 2000). A apreensão dos
processos de mediação da família relativos à socialização dos jovens constituiu o propósito
desta investigação, particularmente no que se refere aos estudantes que experienciam o
ingresso na Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio das cotas. Foram aplicados
questionários a estudantes de 11 cursos da universidade, ingressantes pelo sistema universal
(160 estudantes) e pelo sistema de reserva de vagas (42 estudantes) em 2009. Os dados foram
tratados com base no software estatístico SPSS. Por meio do estudo comparativo dos dados,
observaram-se estudantes com diferentes realidades socioeconômicas, culturais e de
escolarização. Os dados permitem afirmar que o grupo de estudantes que ingressou pelo
Programa UFGInclui, comparativamente ao que ingressou pelo Sistema Universal, tem
maiores dificuldades socioeconômicas, maiores dificuldades de manutenção no ensino
superior, apresentado uma leve tendência de maior reconhecimento da importância de suas
famílias. Diante da necessidade de se manterem, estes estudantes buscam alguma autonomia
econômica, visto que as condições financeiras da família parecem não permitir sua total
independência. A instância familiar parece predominar com vigor na vida desses jovens
estudantes permitindo inferir a existência de um espaço afetivo de compromissos recíprocos
que se configura distinto da realidade ordenada pela sociedade competitiva, constituído pela
família, que permanece como referência para os jovens. Nos dois grupos de estudantes
estudados, os que ingressaram pelas ações afirmativas (programa UFGInclui) e pelo sistema
universal, observou-se que a família é valorizada e referendada como importante instância
socializadora. Permanece como referência importante para o jovem, assegurando a
continuidade do projeto iniciado na infância de prolongamento da escolarização dos jovens de
grupos que vivenciam “processos excludentes”.

1
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EXPRESSÃO HETERÓLOGA E PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE
rPbPKAc1 DE Paracoccidioides sp.
Diandra Albuquerque Lopes, Zairo Emanuell Assunção Menezes, Mirian Vieira Teixeira, Célia
Maria de Almeida Soares, Silvia Maria Salem Izacc
diandratiti@gmail.com, silviaizacc@gmail.com
Palavras-chave: diferenciação, Paracoccidioides sp., PKA
O fungo Paracoccidioides sp. é o agente etiológico da paracoccidioidomicose (PCM), uma
micose endêmica dos países da América Latina. A doença é adquirida pela inalação de
propágulos da fase miceliana do fungo, que infecta primariamente os pulmões e dissemina-se
para outros órgãos do corpo. O fungo apresenta dimorfismo térmico, crescendo como micélio em
temperaturas ambientes (25º C) na forma saprobiótica, e como levedura à 37ºC, estado
patogênico do fungo. Sabe-se que a via de sinalização cAMP/PKA não só esta envolvida no
controle metabólico de alguns fungos, como também no processo de diferenciação de micélio
para levedura. Observa-se um aumento nos níveis celulares de cAMP durante a transição
morfológica. Além disso, a transição pode ser modulada pela adição de cAMP exógeno. A
proteína quinase A (PKA) altera as atividades da proteína alvo fosforilando grupos específicos de
serina e treonina. A PKA é uma enzima que no estado inativo apresenta duas subunidades
catalíticas e duas regulatórias. A ligação do cAMP às subunidades regulatórias altera a
conformação da proteína causando a dissociação do complexo e liberando as subunidades
catalíticas ativas. Neste trabalho, mostramos a padronização das condições de expressão
heteróloga e purificação da proteína recombinante rPbPKAc, que corresponde à subunidade
catalítica tipo 2 da PKA de Paracoccidioides sp., previamente clonada no vetor de expressão
pGEX. A proteína recombinante purificada será utilizada em ensaios de pulldown para verificar
as interações da PKA com outras proteínas do fungo, o que pode auxiliar no entendimento do
papel desta proteína no processo de diferenciação de Paracoccidioides sp.
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DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE COORDENAÇÃO
DE FLUXO DE PRODUÇÃO EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS DA
AGROINDÚSTRIA GOIANA – ESTUDO MULTICASOS
Diego Dantas CALIXTO; Guilherme Peres FACCHIOLI; Danielle de OLIVEIRA
danielle_oli-21@hotmail.com; dantas.diego@hotmail.com; guilhermefacchioli@gmail.com
Maico Roris SEVERINO (Orientador)
maicororis@gmail.com
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
Curso de Engenharia de Produção
A indústria goiana se encontra em um momento único, com a expansão da produção industrial
e a atração de novos investimentos para o Estado, ganhando destaque no cenário nacional
quanto as suas exportações. O estado conhecido por seu grande potencial agrícola, pecuário e
mineral, cada vez mais aumenta seus dados de vendas ao exterior. Apesar do considerável
avanço, ainda há grandes desafios a serem enfrentados. Como exemplo, pode-se citar a
necessidade das empresas de conduzirem de forma mais satisfatória o fluxo de materiais e
informações ao longo da sua cadeia de suprimentos, visando o melhor uso de suas
ferramentas, diminuindo custos e garantindo um atendimento de qualidade ao consumidor.
Nesse sentido, as empresas devem se atentar aos seus custos logísticos, os quais consomem
uma fatia considerável sobre o total. Assim, é fundamental as mesmas possuírem um sistema
eficiente de gestão da cadeia de suprimentos (GCS). As fontes bibliográficas sobre a
utilização combinada das práticas de coordenação de fluxo de produção e os Sistemas de
Coordenação de Ordens (SCOs) ainda são limitadas. Visto isso, esta pesquisa tem por
objetivo desenvolver e implementar práticas de coordenação de fluxo de produção em cadeias
de suprimentos aplicadas à casos da agroindústria goiana, demonstrando assim os benefícios
que podem ser obtidos pelas empresas quando são adotadas estas práticas. Para tal, foram
desenvolvidos dois estudos de caso por meio da utilização da metodologia da Pesquisa
Participante, sendo subdividida em algumas etapas como: a pesquisa bibliográfica, pesquisa
exploratória, sistematização de dados e informações e análise do caso estudado e elaboração
de propostas. As propostas envolveram o uso das ferramentas Electronic Data Interchange
(EDI), Enterprise Research Planning (ERP) e CONWIP Híbrido para o caso 1, e Vendor
Managed Inventory (VMI), EDI e Sistema de Controle MaxMin para o caso 2. A pesquisa se
propôs a analisar o impacto da implementação destas propostas, através da utilização de
algumas ferramentas a fim de potencializar a cadeia de suprimentos das empresas estudadas,
evidenciando essas melhorias no Caso 1 através de uma ferramenta de simulação de sistemas,
onde foram recriados um cenário atual hipotético e o sugerido. Uma vantagem obtida foi uma
maior utilização dos modais, deixando os bens das empresas menos tempo ociosos e mais
tempo ocupados. Para o Caso 2, foi desenvolvida uma proposta em termos do uso das práticas
mencionadas e definição do mecanismo de funcionamento, mas não foi possível desenvolver
a simulação, pela não liberação de informações das empresas estudadas. No entanto,
qualitativamente, os resultados da proposta são promissores. Espera-se que este estudo
relacionado à coordenação de fluxo de produção contribua para difusão deste tema, traga
benefícios aos setores aqui analisados e sirva como inspiração para a realização de trabalhos
futuros em outros campos de estudo.
Palavras-chave: Logística; Gestão da Cadeia de Suprimentos; Escoamento da Produção;
Empresa Sucroalcooleira; Processamento Mineral; Simulação de Sistemas.
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CARACTERIZAÇÃO DE AGENTES BACTERIANOS CAUSADORES DE
MASTITE BOVINA NA BACIA LEITEIRA DO SUDOESTE GOIANO.
CHARACTERIZATION OF BACTERIAL AGENTS CAUSING MASTITIS IN
DAIRY CATTLE OF SOUTHWEST GOIAS STATE.

GADELHA, D. F. B. G1; STELLA, A. E.2;
1. Acadêmico do curso de Medicina Veterinária, Campus Jataí/UFG.
2. Curso de Medicina Veterinária do Campus Jataí/UFG. (e-mail do autor para
correspondência: ariel.vet@gmail.com).
Introdução
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar os principais
agentes etiológicos dos casos de mastite subclínica bovina do sudoeste goiano, por meio
de exames bacteriológicos e traçar os perfis de sensibilidade destes microrganismos às
drogas antimicrobianas mais freqüentemente utilizadas.
Materiais e Métodos
Foram coletadas um total de 227 amostras (pool dos tetos), o isolamento e
identificação dos microrganismos foi de acordo com KONEMAN, e de acordo com
NCCL foram feito os testes de sensibilidade a antibióticos.
Resultado
Figura 1. Perfil de resistência aos antimicrobianos dos isolados causadores de mastite

Conclusões
Devido a diversidade de agentes encontrados programas específicos de
controle, direcionados para a higiene da sala de ordenha e dos equipamentos utilizados,
bem como para o ambiente devem ser sugeridos, de acordo com a etiologia da infecção
encontrada.
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CRIARCONTEXTO: os discursos sobre corpo
em anúncio publicitário de automóvel
Edicleia Rocha Gomes Schelle Artiaga
Eliane Marquez Fonseca Fernandes
F. Letras - Grupo CRIARCONTEXTO
e-mail: elianemarquez@uol.com.br
“texto revisado pelo orientador”.

RESUMO: É a partir do conhecimento das teorias linguísticas e observando que os anúncios
publicitários se utilizam de estratégias discursivas para a construção de um enunciado criativo é que
surgiu a proposta deste trabalho. Tivemos como objetivo, analisar as formações discursivas na
propaganda automobilística da campanha de lançamento no Brasil do Renault Sandero 2011.
Composta por quatro filmes, um deles de 30” que foi ao ar nacionalmente em TV aberta e fechada,
e outros três comerciais de 45” cada, veiculados na internet pelos sites www.renault.com.br e
www.youtube.com. Esta é uma investigação de cunho qualitativo que toma como corpus um texto
publicitário para verificar como os valores discursivos se constroem a partir de um contexto sóciohistórico. Nossa metodologia liga-se à pesquisa documental e bibliográfica. Para atingirmos nosso
objetivo, utilizamos como suporte teórico os conceitos de enunciação de Benveniste e Bakhtin a
teoria sobre a cena enunciativa de Maingueneau, Intertextualidade de Fiorin e a teoria do
dialogismo e polifonia de Bakhtin que diz que o sujeito vai constituindo-se discursivamente,
apreendendo as vozes sociais que constituem a realidade em que está imerso, ao mesmo tempo, suas
inter-relações dialógicas. A metodologia de investigação ligou-se à pesquisa bibliográfica de textos
teóricos e exemplificadores. As inferências que aqui foram feitas são passíveis de discussão e não
esgotam outras leituras, pois como afirma Bakhtin, para cada enunciado há uma multiplicidade de
respostas, visto que os contextos em que esses enunciados são lidos e pronunciados são sempre
novos e irrepetíveis. Concluímos que a propaganda, como uma forma de enunciação, nunca é
despojada de outras vozes, principalmente porque talvez seja um dos tipos de enunciado mais
orientados para seu “auditório”, assim como é fortemente influenciada pelo momento sócio
histórico em que pretende se inserir. Por um princípio próprio da linguagem, que é o dialogismo, a
comunicação torna-se um processo inacabado, continuamente renovado na interação social e na
atividade humana, de onde se derivam noções fundamentais para um estudo da publicidade. A
publicidade atual busca, a cada dia, algo inovador, que chame e prenda a atenção, e para isso os
artifícios são muitos. Os produtores testam fórmulas e acertam com o jogo complexo e cheio de
possibilidades do diálogo entre textos. Observando a enunciação publicitária, entendemos que ao
produzir textos para comerciais, o enunciatário está sempre se apoderando de um determinado
gênero discursivo, pertencente a um grupo social, profissional, étnico com o qual deseja comunicarse. É importante também ressaltar que, ao mesmo tempo, se faz uso de uma linguagem social, pois
o texto é formulado segundo um tipo de voz pertencente a um dado segmento social.
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AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE SEVERIDADE DE MUCOSITE BUCAL E
ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROS)
Eduardo Fernandes de Castro1, Geisa Badauy Lauria Silva1, Aline Carvalho Batista1, Marize
Campos Valadares Bozinis2, Edvande Xavier dos Santos Filho2, Nancy Tomoko Sacono1
1

Faculdade de Odontologia - Universidade Federal de Goiás - UFG
2
Faculdade de Farmácia - Universidade Federal de Goiás - UFG
eduardofdecastro@hotmail.com, nancysacono@hotmail.com

O laser de baixa potência (LBP) é eficiente na prevenção e tratamento da mucosite oral além de
diminuir os efeitos nocivos da liberação de espécies reativas de oxigênio. Objetivo: avaliar a
correlação entre estresse oxidativo e severidade de mucosite oral em pacientes submetidos à
transplante de medula óssea (TMO). Material e métodos: dezoito pacientes, com indicação para
TMO foram submetidos, à laserterapia no Hospital Araújo Jorge da Associação de Combate ao
Câncer de Goiás a partir do 1° dia do regime de condicionamento até D+7. Foram coletadas
amostras de saliva em dois momentos antes do transplante (1 dia antes de iniciar o regime de
condicionamento e 2 dias antes da infusão de medula óssea) e em três momentos após o
transplante (D+3, D+7 e D+14). As amostras foram utilizadas para dosagem dos níveis de
malondialdeído (MDA), mieloperoxidase (MPO) e nitrito salivares. A avaliação da MO foi
realizada diariamente a partir do D0 (dia da infusão da medula) até a “pega da medula”, de
acordo com a Organização Mundial da Saúde. Resultados: doze pacientes apresentaram
mucosite (66,7%), sendo oito de grau 1 (44,5%) e quatro de grau 2 (22,2%). Os níveis de MPO
salivares não variaram significativamente nos momentos avaliados. Para a dosagem de MDA,
houve aumento estatisticamente significante entre a admissão e o D+7. As concentrações de
nitrito aumentaram significativamente no D+7 quando comparadas à admissão e a alta. Os
valores de correlação entre a classificação clínica da mucosite versus os testes de estresse
oxidativo de MPO, MDA e concentração de nitrito foram 0,38; 0,60 e -0,13, respectivamente.
Conclusões: A severidade da mucosite oral apresentou correlação moderada entre os níveis de
MPO e MDA e fraca entre as concentrações de nitrito.
Palavras-chave: mucosite, terapia a laser de baixa intensidade, transplante de medula óssea.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
DERIVADOS DO ARENITO BAURU E DO ARENITO BOTUCATU NO
MUNICÍPIO DE JATAÍ EM GOIÁS.
Eduardo Oliveira de Queiroz¹; Iraci Scopel² Alécio Perini³
1

Estudante Graduando em Engenharia Florestal
Universidade Federal de Goiás/Câmpus Jataí
dudu-queiroz1@hotmail.com
²Dr., Professor orientador; ³ Ms., Geógrafo
Universidade Federal de Goiás/Câmpus Jataí.
iraciscopel@gmail.com

RESUMO. A atividade agropecuária no sudoeste de Goiás possui grande importância para
esta micro-região. Os Neossolos Quartzarênicos (RQo), mais suscetíveis à degradação e com
menor potencial agrícola natural, assumem grande importância devido ao alto preço das terras
e a grande pressão para sua ocupação intensiva. Quando se analisam as culturas implantadas
sobre os RQo, verifica-se, em geral, uma maior produtividade agrícola naqueles derivados do
arenito Bauru em relação àqueles derivado do Botucatu.
Neste trabalho buscou-se explicações para tal fato, uma vez que ambos apresentam
teores maiores do que 85%. Por isso, partiu-se para uma pesquisa mais detalhada sobre as
características físicas e químicas, dos RQo. As metodologias utilizadas nas análises são
descritas no manual de análise de solos da EMBRAPA (1997). Nos resultados obtidos, os
RQo, derivados do Bauru, apresentam teores pouco maiores de silte+argila e de matéria
orgânica do solo (MOS) do que os do Botucatu e podem ser determinantes para explicar os
maiores rendimentos e sustentabilidade nas produtividades das culturas.
PALAVRAS-CHAVE: Neossolos Quartzarênicos (RQo); uso e manejo de solos arenosos;
arenização; Comparação entre solos do Bauru e do Botucatu.

Revisado pelo Orientador

Capa

Índice

76

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

77 - 77

ANÁLISE DO POLIMORFISMO dbSNP/rs7039217 NO EXON 2 DO GENE PCA3 NO
CÂNCER DE PRÓSTATA
ELIZA SILVA NASCIMENTO1a; IRLEI SOUZA SANTOS1; THAISE GONÇALVES
ARAÚJO2; LUIZ RICARDO GOULART2; ADRIANA FREITAS NEVES1
1

Universidade Federal de Goiás, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de
Genética Molecular e Biotecnologia, Catalão, Goiás, Brasil.

2

Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Genética e Bioquímica, Laboratório de
Nanobiotecnologia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
eliza.enfem@gmail.com1

O gene PCA3 localizado no cromossomo 9q21-22 caracteriza-se por apresentar uma molécula
de RNA não codificante com alta densidade de stop-codons, além de variantes de splicing e
sítios de poliadenilação alternativa. Até o momento o gene PCA3 constitui-se como o mais
promissor biomarcador com elevado potencial no diagnóstico do CaP. Embora, a sua
aplicação diagnóstica demonstra ser uma ferramenta importante à prática clínica, em amostras
biológicas como urina, sangue periférico e biópsias, até o presente momento são escassos os
trabalhos relatando associações entre os polimorfismos presentes na sequência de DNA do
gene PCA3 e o CaP. Diante do exposto, este estudo objetivou a análise do polimorfismo
dbSNP/rs7039217 localizado no exon 2 do gene PCA3, no intuito de verificar associações
com a ocorrência e/ou progressão do adenocarcinoma de próstata através de análises de
mutações pontuais. Vinte amostras de DNA genômico provenientes de pacientes com CaP 20
amostras, 6 amostras de pacientes com HPB e 7 amostras de indivíduos da população
masculina, foram submetidas à amplificação da sequência alvo por PCR, gerando os
fragmentos esperados de 165 pb. Os produtos obtidos posteriormente digeridos com a enzima
de restrição Tsp45I pela técnica RFLP apresentara uma banda polimórfica com o genótipo CC
(77pb e 88pb). Os dados aqui apresentados para polimorfismo de DNA no exon 2 do gene
PCA3 não indicam associação com o adenocarcinoma de próstata por não apresentar
mutações pontuais entre os grupos analisados.
Palavras-chave: Câncer de próstata, PCA3 e Polimorfismo.

Revisado pela orientadora
1a Eliza Silva Nascimento: Orientanda do PIBIC 2013/2014, Curso Enfermagem UFG regional Catalão.
1b Dra. Adriana Freitas Neves: Orientadora, Profa. de Genética e Biologia Molecular, UFG regional Catalão
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO EXTRATO DA
CASCA DA ROMÃ (Punica granatum L.) FRENTE A BACTÉRIAS ISOLADAS DE
LEITES DE VACAS COM MASTITE
Emannuel Ítalo Alves Campos1, Edemilson Cardoso da Conceição1, Maria Claudia Dantas
Porfírio Borges André2 e Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga2
1. Faculdade de Farmácia(FF) – UFG. italoemannuel2010@gmail.com
2. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) - UFG
Introdução: O atual cenário mundial volta-se para o consumo de alimentos que apresentem
qualidade e segurança aliados a medidas agroecológicas que contemplem a redução de efeitos
negativos ao meio ambiente. No ambiente de produção animal, o gado leiteiro é
constantemente acometido por doenças que prejudicam a produção de leite, um dos principais
produtos consumidos pelo ser humano. Diante desse quadro a mastite é uma das principais
doenças da pecuária sendo denominada como um processo infeccioso da glândula mamária
que apresenta como principais agentes etiológicos bactérias do gênero Streptococcus e
Staphylococcus. Para o tratamento da mastite, o produtor emprega a antibioticoterapia muitas
vezes de forma independente, sem o cumprimento do protocolo de tratamento preconizado,
levando, entre outros fatores, a obtenção de leite com frações do antibiótico utilizado,
podendo induzir variados efeitos indesejáveis tanto para o ser humano como para a indústria.
A necessidade de alternativas para o tratamento da mastite bovina desencadeia novas
pesquisas cautelosas para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos com grande
potencial antimicrobiano. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade
antimicrobiana do extrato das cascas dos frutos de Punica granatum L (romã) frente a
bactérias isoladas de leite de vacas acometidas com mastite. Materiais e métodos: O extrato
líquido concentrado foi obtido por meio de secagem das cascas dos frutos da romã, trituração,
maceração/percolação e concentração em rotaevaporador. Posteriormente, realizou-se a
caracterização do extrato por meio de testes físico-químicos. Finalmente, realizou-se teste de
concentração inibitória mínima (CIM) frente a 39 amostras de bactérias do gênero
Staphylococcus isoladas do leite de vacas com mastite, sendo 27 Staphylococcus coagulase
positivo (SCP) e 12 Staphylococcus coagulase negativa (SCN). Para a realização da CIM,
utilizou-se o extrato líquido concentrado das cascas dos frutos de Punica granatum L e ácido
elágico padrão. Resultados: Diante das 39 amostras testadas, o extrato demonstrou moderada
atividade frente a 74,36%(29) dos Staphylococcus, fraca atividade a 15,38% (6), boa atividade
a 5,13% (2) e inativa frente a 5,13% (2). Quando se avalia o efeito do extrato frente aos SCP e
SCN, observou-se atividade boa a moderada para 77,77%(21) e 83,33%(10) as amostras,
respectivamente. O ácido elágico padrão foi inativo para 100% das amostras testadas.
Conclusão: O extrato da romã apresentou potencial antimicrobiano, entretanto, devem-se
realizar estudos para se conhecer melhor as estruturas químicas e atividades biológicas dos
componentes da Punica granatum L, para futuramente se propor um possível fitoterápico a
ser utilizado no tratamento de doenças infecciosas de etiologia bacteriana.
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AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA DOS RINS DE CÃES NECROPSIADOS NO
SETOR DE PATOLOGIA DA EVZ/UFG
PATHOLOGIC EVALUATION FROM DOG´S KIDNEYS NECROPSIED AT THE
PATHOLOGY SECTOR FROM EVZ/UFG
Eric Saymom Andrade Brito1, Moema Pacheco Chediak Matos2, Veridiana Maria Brianezi
Dignani de Moura2, Victor Matthaus Fonseca Garcia3

Com a meta de evidenciar a gravidade, frequência das lesões renais e possíveis causas
associadas, foram executados 77 exames anatomopatológicos em cães no período de agosto
de 2013 e julho de 2014. Dentre os 77 animais, 53 (68,8%) apresentaram lesões renais, ou
seja, a partir do levantamento realizado deste estudo foi possível constatar que mais da
metade do total de cães no SPA-EVZ/UFG, apresentou algum tipo de lesão renal,
evidenciando assim a eventual importância da avaliação sistemática e criteriosa, do órgão em
questão. Importância análoga a esse tipo de lesão fora observado por INKELMANN et al.,
(2012) em estudo retrospectivo, o qual perfez uma ocorrência de 73,8% de lesões renais Após
criteriosa caracterização e classificação das lesões, foi possível elaborar um panorama de suas
ocorrências dentro desta amostragem. As principais lesões renais diagnosticadas, em ordem
decrescente de prevalência, foram: nefrite túbulo-intersticial, congestão/hiperemia,
glomeruloesclerose, fibrose renal focal, pielonefrite/pielite, cistos renais, nefrocalcinose focal
e neoplasias metastáticas/multicêntricas. As características como sexo, raça e idade dos cães
afetados tiveram variações expressivas de acordo com o tipo de lesão diagnosticada. Tendo
em vista o alto número de lesões consideradas de caráter crônico e inclusive o ponto final
comum de estágios de reparação, é condizente afirmar que estes animais, sofreram com lesões
renais ativas, mesmo que não significaram a manifestação de sinais clínicos. Desse modo
evidenciando a importância do diagnóstico clínico e de forma precoce da lesão renal, assim
como seu diagnóstico post-mortem.
PALAVRAS-CHAVE: cães, lesão renal, nefrite , fibrose renal
Agradecimentos: Gostaria de agradecer aos auspícios financeiros provenientes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Referências:
INKELMANN, M.A.; KOMMERS, G.D.; TROST, M.E.; BARROS, C.S.L.; FIGHERA,
R.A.; IRIGOYEN, L.F.; SILVEIRA, I.P. Lesões do sistema urinário em 1.063 cães. Pesquisa
Veterinária Brasileira.n.32, v.8, p. 761-771, 2012.
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ESTUDO DE UM SISTEMA OSCILANTE COM MASSA VARIÁVEL
Fabiana Jenifer de Castro Fernandes1*, Gilmar da Silva Neto2, Julio S. Espinoza Ortiz2†
1: Departamento de Física/Catalão-GO
Universidade Federal de Goiás
fabicastro19@gmail.com
2: Departamento de Física/Catalão-GO
Universidade Federal de Goiás
{gilmarneto, jsespinophysics}@gmail.com

Nosso objeto de estudo é um oscilador harmônico com massa variável. O sistema físico é
composto por uma garrafa plástica, a qual armazena areia, e está pendurada verticalmente a
uma mola. Este sistema oscilante pode perder massa e para isto utilizamos duas tampas com
furos de diferentes áreas de seção transversal, produzindo assim diferentes taxas de
escoamento da areia. Completa-se o arranjo experimental transpassando no centro de massa
da garrafa um arame metálico grosso perpendicular à linha do centro de massa da garrafa, que
também nos permite pendurar nele dois suportes de pequenas massas cilíndricas,
incorporando massa própria ao sistema e possibilitando sua estabilidade, fazendo às vezes de
superfície refletora e permitindo o trabalho do sensor de posição. Para realizar as medidas
experimentais usamos um sensor de força e um sensor de posição. Note-se que o sucesso do
experimento deve obedecer ao critério de pequenos deslocamentos do sistema em torno da sua
posição de equilíbrio. Iniciamos a analise experimental quantificando a taxa de escoamento da
areia, para isto foi importante levar em consideração seu carácter granular estabelecido pela
equação empírica de Yersel. A taxa de escoamento da areia é medida pendurando
verticalmente a garrafa ao sensor de força. Em seguida passou-se a medir o atrito ao qual está
sujeito o sistema. Aqui foi necessário usar o sensor de posição, desta vez suprimindo a perda
de massa do sistema que agora está pendurado a uma mola. Então medimos a posição
instantânea do centro de massa do sistema até que as oscilações cessem. Finalmente
estudamos as oscilações do sistema previamente descrito enquanto a areia escoa. As posições
instantâneas do sistema são medidas usando o sensor de posição. A analise dos dados
experimentais foi exitosamente confrontado com as previsões teóricas obtidas a partir da
segunda lei de Newton. Verificamos um movimento de translação do ponto de equilíbrio do
sistema e um movimento de oscilação pura na sua vizinhança, que constituem um movimento
conjunto composto por dois modos normais de movimento. Concluímos então que o oscilador
com massa variável é um excelente sistema para se trabalhar as equações de Newton em toda
sua extensão.

* Bolsista

†Orientador
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QUALIDADE DOS DADOS DE MORTALIDADE DO CENTRO-OESTE
BRASILEIRO
Felipe Castro de Britto 1 , Mario Ernesto Piscoya 2
1: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - IME
e-mail: fcbrittoest@hotmail.com
2: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - IME
e-mail: mario.piscoya@gmail.com
O estudo de mortalidade em países em desenvolvimento é afetado pela qualidade e disponibilidade dos dados. Os problemas mais comuns são a má cobertura dos registros de óbitos e a
declaração errada da causa de morte. As declarações de idade e morte de uma população estão
sujeitas a erros que podem comprometer os indicadores que delas dependem. Os dois principais
erros são aqueles atribuídos a contagem dos registros, normalmente relacionados a má cobertura dos registros de óbitos, e aqueles obtidos pela falha nas declarações, seja pela omissão ou
declaração errônea tanto da causa básica como da idade do individuo. Devido a importância
desses dados, é necessário se avaliar a qualidade dos mesmos, para se saber a magnitude dos
erros e tentar quantificar a veracidade dos erros.
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da qualidade dos dados de mortalidade para
os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul comparando-os entre si por meio
de diferentes métodos de mensuração de qualidade. Será feito também uma análise das cinco
maiores causas de morte no ano de 2000 agrupadas por grupos do CID-10 e serão observados
estas mesmas causas nos anos de 2005 e 2010. Este tipo de análise serve como base para
políticas de saúde, observando quais áreas necessitam de um maior foco do governo. E ajuda
também na tentativa de alertar as organizações responsáveis pelos dados de mortalidade caso
existam problemas na qualidade dos mesmos.
1 Autor
2 Orientador
2 Revisado
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Degradação Redutiva e Reação de Fenton de Corante Direto
utilizando-se Ferro Metálico
Felipe Chaves Malheiros(IC), Núbia Natália de Brito(PQ)
fchmalheiros@gmail.com, nubiabrito@quimica.ufg.br

É inegável a importância econômica e o extremo uso dos corantes em nosso diaa-dia, principalmente frente ao crescente aumento do setor têxtil, principal e maior
consumidor desde segmento. Seus efluentes gerados possuem alta toxicidade e
compostos recalcitrantes, sendo, na maioria das indústrias, descartado sem um
tratamento eficiente para remediação desta classe de poluente. Neste trabalho foi
estudado a degradação do corante direto Optisal Amarelo 2RL, via tratamento redutivo
e reação de Fenton, utilizando palha de aço como fonte de ferro metálico. O projeto
levou em consideração as variáveis: tipo e massa da palha de aço, pH e volume de
H2O2, para otimização do processo. Análises de cor real, pH, turbidez, ferro total,
condutividade, H2O2 residual e Demanda Química de Oxigênio, foram selecionados
para avaliar o desempenho do processo. Levando em conta o menor uso de reagente
com a maior eficiência na degradação da matéria orgânica, os parâmetros que
convergiram para o melhor resultado encontrado foram 2,0 g de palha de aço tipo 1 e
concentração de H2O2 em 200 g.L-1, em pH 3,0, seguido do aumento para pH 8,0 na
etapa de coagulação/floculação/decantação.

Os principais resultados encontrados

demonstram que houve aumento no valor da turbidez para 2,35 NTU, mas ainda
bastante abaixo do valor limite estipulado pela Resolução Conama 430/2011 de 40
NTU. Além disso, foi possível observar também redução nas bandas características de
absorção do corante estudado na região do ultravioleta (220nm) e na região do visível
(400nm), 83,22% e 90,63%, respectivamente, além da redução de 75,26% da matéria
orgânica (DQO) e pH final em 8,08, importante ressaltar que o corante têxtil tratado
final não apresentou concentração de ferro dissolvido. Foi possível concluir que o
tratamento proposto demonstra-se eficiente na degradação da matéria orgânica,
acessível e de baixo custo com potencial para se apresentar como uma nova diretriz de
remediação do corante estudado.
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GRAMÁTICA E COGNIÇÃO: UM ESTUDO DA CONEXIDADE SINTÁTICOCOGNITIVA DE VERBO + QUE NO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO FALADO
EM GOIÁS1
Fernanda Carolina Mendes da SILVA (PIBIC/UFG)
Orientador: Leosmar Aparecido da SILVA (UFG)
A pesquisa desenvolvida tem o objetivo de descrever os usos da construção verbo + que na
fala goiana, numa perspectiva cognitivo-funcional. Conquanto tenha-se pretendido analisar os
usos gerais da construção em questão, houve um enfoque no exame da construção ser + que
em posição inicial na sentença. Busca-se, neste trabalho, explicitar as funções discursivopragmáticas exercidas por essa estrutura linguística e apresentam-se argumentos no sentido de
considerá-la uma construção (tal como esse conceito é entendido na Gramática de
Construções) com a função de operador causal. Este trabalho está vinculado a um projeto
maior denominado Fala goiana, que é desenvolvido por pesquisadores da FL/UFG e da UEG,
e que visa à descrição do português contemporâneo falado em Goiás. Os corpora analisados
se constituem tanto de transcrições de dados de fala feitas no projeto supracitado, quanto de
dados de fala não sistematizados, ou seja, do registro de construções comumente ouvidas, mas
que não apareceram nas gravações realizadas. Foram identificadas 556 ocorrências de
sequências verbo + que em dez transcrições de entrevistas com aproximadamente uma hora
de duração cada. Em um primeiro momento, fizeram-se breves considerações acerca dos
principais usos encontrados, cuja maioria consistiu em construções modalizadoras, tais como
as formadas por achar + que e parecer + que. Em seguida, direcionou-se maior atenção à
análise de ser + que inicial. Ao final da investigação, chegou-se a conclusões importantes
acerca da multiplicidade de funções que as sequências verbo + que podem assumir. Foram
identificadas tanto funções mais gramaticalizadas, como, por exemplo, as que possuem
caráter adverbial e conjuncional, quanto funções que se instanciam no léxico, tais como
algumas das construções cristalizadas analisadas. A chamada Gramática de Construções, em
que este trabalho se embasa, refere-se a um conjunto de teorias que defendem a construção
como a unidade básica de análise sintática. Sob esse ponto de vista, a construção se configura
como um par forma/função cujo significado não se obtém pela concatenação das partes. Tal
perspectiva teórica mostrou-se eficiente não só na identificação dos contextos
morfossintáticos de ocorrência da sequência ser + que inicial, mas também no
estabelecimento de considerações acerca dos processos cognitivos envolvidos no seu
processamento mental. Fez-se necessário também recorrer à Retórica e à Teoria da Polidez,
para melhor versar sobre os aspectos pragmáticos envolvidos na utilização de ser + que
inicial, que até então tinham sido pouco abordados nas pesquisas linguísticas que a tomaram
como objeto de estudo. Tendo em vista a existência de poucas pesquisas (ainda sim,
incipientes) sobre tal estrutura, foi possível, assim, com este trabalho, propiciar contribuições
às pesquisas de descrição do português por meio de um exame mais detido dessa construção.
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IDENTIDADES SOCIAIS NA APOLOGIA DE LÚCIO APULEIO
Fernando Costa e Silva
Faculdade de História – UFG
O presente trabalho, fruto do projeto de iniciação científica PIBIC, vigente de
agosto de 2013 a julho de 2014, analisa a obra Apologia, do filósofo platônico Apuleio.
A pesquisa enfatiza a representação de identidades no decorrer da defesa de Apuleio
contra a acusação de magia. Concebemos identidades de acordo com as formas pelas
quais os seres humanos se agrupam para atuar de maneira coletiva (GUARINELLO,
2009), reconhecendo a si próprios e se diferenciando de outros organismos. Identidades
são “como as pessoas se representam para si mesmas e como se apresentam umas para
as outras, criando redes de solidariedades e alteridades” (GONÇALVES e ROCHA,
2006). Para Stuart Hall (2000, p. 207), fundam-se na fantasia, na projeção e na
idealização. Para além disso, ao entender as identidades como processos históricos, e
em se tratando de uma explicação sobre seu funcionamento, cabe, então, considerar o
contexto de origem de Apologia e quais demandas concretas sua existência procurava
atender. A hipótese que norteia esse artigo é a de que Apuleio, em um jogo retórico de
afirmação de identidades, insere a si próprio entre os cultuadores das ideias e dos
valores clássicos, ressaltando que as práticas mágicas das quais está sendo acusado
inscrevem-se em uma série de costumes da cultura romana herdada do passado
(APOLOGIA, XXV). Atuando em defesa própria, o filósofo procura demonstrar que as
acusações de Emiliano Pudente elencam ações que se diferenciam de forma drástica de
ritos de coerção do sobrenatural. Apuleio ressalta que não apenas a ideia de magia de
Pudente está incorreta, mas que sua acusação também é infundada, porque enumera de
maneira enganosa, a fim de enquadrar Apuleio em crime grave, hábitos comuns a um
filósofo platônico que não fazem parte do que seria efetivamente passível de punição.
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CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE REATOR TUBULAR
ELETROFOTOCATALÍTICO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL

¹Fernando Miguel de Amorim Lino, ²Francisco Xavier Cuba Teran

Universidade Federal de Goiás – Escola de Engenharia Civil
¹Orientando (PIBIC), Graduando de Farmácia, e-mail: linote@outlook.com
²Orientador (PIBIC), Professor Dr. Da EEC/UFG, e-mail: paco.ufg@gmail.com

Resumo

A contaminação do meio ambiente é o principal vilão da sustentabilidade. Apesar de esforços
legais na regulamentação de parâmetros para descarte de efluentes, os métodos
convencionais não são eficazes no tratamento levando a problemas de toxicidade do bioma
relacionados com a bioacumulação de poluentes. Dessa forma, este estudo focou-se na
construção e otimização de um reator eletrofotocatalítico para remediação de uma solução
sintética de fenol usando processos oxidativos avançados como principio de funcionamento.
A ênfase nas características do meio reacional permitiu obter rendimento máximo de 54,73%
por um período de 3 horas de funcionamento em regime de recirculação contínua. Os
resultados obtidos, indicam a influência de fatores, não considerados neste estudo,
importantes na otimização do reator eletrofotocatalítico construido.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Fenol. Reator Eletrofotocatalítico. Processos Oxidativos
Avançados.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA DETECÇÃO DE ÂNGULOS DE INCIDÊNCIA A
PARTIR DO ESPECTRO DIFERENCIAL
Filipe Alves Satake1 e Rodrigo Pinto Lemos2
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC
Universidade Federal de Goiás - UFG
Goiânia – GO, 74605-010, Brasil
1
Orientando (PIBIC), Graduando de Engenharia Elétrica, e-mail: filipe3112@hotmail.com
2
Orientador (PIBIC), Professor Dr.da EMC, e-mail: lemos@ufg.br

RESUMO

O método SEAD revolucionou a melhoria de detecção de picos de sinal providos das
fontes móveis, mostrando-se robusto aos ruídos e com baixa complexidade computacional. O
SEAD introduziu o espectro diferencial de autovalores como meio de estimação para os sinais.
Com o intuito de buscar o refinamento do método SEAD, este trabalho utiliza
simulação computacional para estudar o valor de limiar de amplitude mais adequado para
detectar os picos de interesse no espectro diferencial em diversas condições possíveis.
Propõe-se a análise do histograma das amplitudes de cada instância do espectro
diferencial para a determinação do limiar de amplitude que melhor separa os picos de
interesse dos espúrios. Para reduzir a variabilidade da estimativa de limiar, empregaram-se
diferentes quantidades de etapas de integração do histograma. Além disso, fez-se uma análise
detalhada do comportamento do limiar a cada integração.
A abordagem proposta foi comparada com os métodos de cálculo do limiar
disponíveis na literatura, e, os resultados mostraram que a proposta apresentou maior
eficiência de detecção de picos de interesse, com tempo de execução invariante com a
quantidade de integrações e pequeno o suficiente para aplicação em tempo real.
Isso torna a presente proposta promissora para emprego em tempo real do método
SEAD. Entretanto, esta pesquisa não esgota as possibilidades de aprimoramento desse método,
restando compreender melhor o fenômeno de SNR de limiar de desempenho e como as
técnicas de estimação podem ser empregadas para corrigir e melhorar as estimativas iniciais
providas pela presente proposta.
Palavras-chave: Detecção de picos. Estimação de Limiar. Espectro Diferencial. Histograma.
Integração.
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A DISTÂNCIA ENTRE POPULAÇÕES DETERMINA A SUA ESTRUTURA
GENÉTICA, MAS QUAL DISTÂNCIA?
Flaviana Lima Gomes1; Kelly da Silva e Souza2; Ricardo Dobrovolski3; Mariana Pires de
Campos Telles4; Thannya Nascimento Soares4; José Alexandre Felizola Diniz-Filho5
¹Orientanda-PIBIC, Graduação em Ecologia e Análise Ambiental, UFG. Email: flavianalg@gmail.com. ²Pósgraduação em Ecologia & Evolução, ICB, UFG. ³Departamento de Zoologia, UFBA. 4Departamento de
Genética, ICB, UFG. 5Orientador - Departamento de Ecologia, ICB, UFG. Email: diniz@icb.ufg.br.

RESUMO
A paisagem é um dos determinantes da estrutura genética das populações. Diversos
aspectos da paisagem podem influenciar essa estrutura e, portanto, ser alvo de estudos:
distância geográfica entre as populações, proporção de hábitat e os chamados caminho de
menor custo e resistência da paisagem. O objetivo desse trabalho é testar qual aspecto da
paisagem tem maior efeito sobre a estrutura genética das populações. Nós medimos a
distância genética entre 25 populações de Dipteryx alata (Fabaceae), o “baru”, representando
grande parte da área de distribuição da espécie. Estimamos a variação genética de 644 e um
total de 54 alelos foram obtidos pela genotipagem de oito locos microssatélites e a variação
entre as populações foi estimada pelas estatísticas-F de Wright. A correlação entre a matriz de
distância genética (Fst) e cada uma das matrizes de distância (distância euclidiana,
porcentagem de remanescentes em corredores de conexão, caminho de menor custo e
resistência da paisagem) foi avaliada por meio de Testes de Mantel. As correlações do Fst
com a resistência e com a porcentagem de remanescentes em corredores de conexão não
foram significativas. O caminho de menor custo em paisagens onde o fluxo gênico tem
relação com múltiplas variáveis da paisagem (vegetação, tipo de solo, hidrografia e estradas)
desconsiderando os efeitos da degradação do ambiente, em escala de 500 metros, é a que tem
melhor correlação com a diversidade genética das populações de D. alata, com r = 0.681 (P <
0.01), maior que a correlação com a distância euclidiana (r = 0.426; P < 0.001) e com a
paisagem que considera a atual degradação ambiental (r = 0.34; P < 0.001). A configuração
da paisagem influencia no processo de dispersão do “baru”, embora os efeitos diretos da
fragmentação sejam menores, o que pode ser influenciado por sua dispersão zoocórica por
ambientes antropizados e a longas distâncias. O estudo demonstra que a estruturação genética
da espécie se deve muito mais à dispersão por rotas mais complexas e que ocorreu no
passado, e não no presente, indicando que a atual fragmentação afetará a estruturação dessas
populações em gerações futuras.
Palavras-chave: resistência da paisagem, fluxo gênico, Dypteryx alata
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ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TESTE DE PROGRAMA
DE APLICAÇÃO FISCAL E EMISSÃO DE CUPOM FISCAL – PAF-ECF
Frederico Gomes da Silva Gonçalves
Orientador- Edmundo Sérgio Spoto
Universidade Federal de Goiás – INF
{freedygsg,dinospoto}@gmail.com

Atualmente, os testes executados pelos Órgãos Técnicos Credenciados (OTC) para Análise
Funcional de PAF-ECF em softwares que emitem cupom fiscal estão sendo cada vez mais
exigentes, gerando muito custo e tempo do proprietário do software. Para melhorar o
rendimento e a agilidade do processo de teste, foi elaborado um sistema de informação baseado
nos processos internos de execução de testes e armazenamento de dados do OTC Centro
Tecnológico de Software da Universidade Federal de Goiás. Foi sugerido tecnologias de fácil
adaptabilidade à proposta. Utilizamos o banco de dados da ferramenta de apoio aos testes do
CTS, que faz o registro e o acompanhamento dos testes, juntamente com os dados da empresa,
para gerar as informações necessárias para a melhoria. A arquitetura é Cliente-Servidor devido
ao acesso do banco de dados da ferramenta de apoio e também a infraestrutura mais adequada
para a OTC. Há um roteiro de testes, fornecidos pela CONFAZ, baseada nos requisitos do Ato
COTEPE 09/13, que é seguido durante a análise. Ele é dividido em blocos de áreas específicas.
Isso, na prática, causa muita lentidão no processo, pois há testes que são para a mesma
finalidade, ou poderiam ser executados em um só momento, mas que são repetidos. O benefício
desse sistema de informação é de explorar o estudo de teste de software funcional PAF-ECF no
CTS, deixar o processo de homologação menos exaustivo para os analistas de teste e para os
proprietários do software e atender um número maior de empresas em menos tempo.
Palavras-chave: Teste de Software, Sistemas de Informação, PAF-ECF, Processo de Teste de
Software.
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Aplicação de método alternativo para avaliação de irritação ocular de produtos
agrotóxicos
Teixeira, G.C.1; Ducas, R.N.¹; Batista, A.C.²; Valadares, M.C.¹
1

Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular, Faculdade de Farmácia, UFG.

2

Faculdade de Odontologia, UFG.

O Brasil na avaliação de irritação ocular de produtos agrotóxicos ainda emprega-se testes com
animais, a exemplo Teste de Draize. Por motivos éticos e científicos este teste tem sido
criticado, fomentando o desenvolvimento de método alternativo, visando a redução, o
refinamento e a substituição do uso de animais em experimentos. Neste contexto, o objetivo
do estudo foi determinar o potencial de irritação ocular de quatro pesticidas, (DMA 806 BR,
Gramoxone, Boral e Roundup), utilizando o teste de opacidade e permeabilidade da córnea
bovina (BCOP), método alternativo complementar a substituição do teste de Draize para a
avaliação do potencial de irritação ocular. Os olhos bovinos foram obtidos do frigorifico Vale
do Cedro. Os olhos excisados foram transportados em solução balanceada de Hank’s
suplementado com 100 IU/ml penicilina e estreptomicina 100 µg/mL. Foram utilizados 3
córneas íntegras para cada exposição ao agrotóxico. As córneas foram montadas em suportes
e expostas a 750 µl de pesticidas por 10 minutos, após este período foi realizado leitura de
opacidade. Para avaliação de permeabilidade, 1ml de fluoresceína sódica 4mg/ml foi
adicionado na câmara anterior do suporte e incubada por 90 minutos. Após o período de
incubação, através de espectrofotometria, foi determinado a quantidade de fluoresceína sódica
que permeou ao tecido. Após o teste de permeabilidade, as córneas foram fixadas em 10% de
formol tamponado e realizado cortes histológicos. O pesticida DMA foi classificado com
categoria 1 (irritante), enquanto os demais foi classificado como nenhuma previsão pode ser
feita (sem classificação neste método). Entretanto, nas análises histopatológicas foi verificado
que todos os pesticidas provocaram danos à córnea. Portanto, os pesticidas desencadearam
irritação ocular. Estudos posteriores com novas abordagens serão realizados para melhor
caracterizar a toxicidade ocular induzida por estes pesticidas.
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Preparação de precursores de polímeros de coordenação contendo blocos
construtores com o ligante bis(2-pirimidilcarbonil)amidato
Gabriela Ferreira Matos*, Eric J. Mascarenhas, Danielle Cangussu de Castro Gomes†
LabSiM - Laboratório de Síntese Molecular, Instituto de Química
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, CP 131 CEP 74001-970 - Goiânia – Goiás
gabmatoss@hotmail.com, danielle_cangussu@ufg.br
Na presença de cobre(II) em solução aquosa quente, o TPymT [2,4,6-tris(2-pirimidil)-1,3,5triazina] sofre hidrólise resultando em um complexo estável de cobre mononuclear de fórmula
[Cu(bpcam)(H2O)3]+ [bpcam = bis(2-pirimidilcarbonil)amidato].1 A estabilidade desta espécie em
solução juntamente com a fácil substituição das moléculas de água coordenadas possibilitou a
preparação de complexos homo metálicos. 2 Neste trabalho é descrito um método de isolamento do
ligante Hbpcam, permitindo o estudo da interação do mesmo com outros íons metálicos da primeira
série de transição formando complexos do tipo [M(bpcam)(H 2O)x]+ ou [M(bpcam)2]. Duas diferentes
metodologias foram usadas para obtenção dos complexos. A primeira consiste em reagir TPymT com
cobalto(II), enquanto a segunda metodologia o ligante Hbpcam foi reagido com cobre(II) na
estequiometria de 2:1 (HL:Cu). Este trabalho de síntese resultou no isolamento satisfatório do ligante
Hbpcam e de dois complexos inéditos [Co(bpcam)(H2O)3]Cl e [Cu(bpcam)2] que foram devidamente
caracterizados segundo técnicas espectroscópicas e análise elementar.
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Figura 1: Esquema do 2,4,6-tris(2-pirimidil)-1,3,5-triazina (TPymT) e bis(2-pirimidilcarbonil)amidato
(bpcam-).
Referências
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Chem., 1977, 16, 1546.
[2] D. Cangussu de Castro Gomes, H. O. Stumpf, F. Lloret, M. Julve, V. González, H. Adams and J. A.
Thomas, Inorg. Chim. Acta, 2005, 358, 1113; D. Cangussu, H. O. Stumpf, H. Adams, J. A. Thomas, F.
Lloret and M. Julve, Inorg. Chim. Acta, 2005, 358, 2292;
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TOXICIDADE E MECANISMOS DE AÇÃO DE Hymenaea courbaril
COMO ANTIFÚNGICO
1
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Rosário Rodrigues Silva4.
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RESUMO
As plantas do cerrado possuem extratos e compostos com atividade biológica em potencial,
incluindo atividade antifúngica. O complexo Cryptococcus compreende várias espécies,
sendo duas mais relevantes denominadas Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii,
que causam uma micose denominada criptococose, a qual é de natureza sistêmica e pode
produzir lesões tanto em pacientes imunocomprometidos quanto imunocompetentes. É uma
doença recidivante que pode ser fatal com pouca eficácia à terapêutica comumente utilizada.
O poliênico, anfotericina B é o principal fármaco utilizado para essa terapia, por interagir com
ergosterol, principal componente da membrana celular fúngica, levando a formação de
pequenos poros, aumentando sua permeabilidade e consequentemente morte celular. Devido à
semelhança bioquímica e fisiológica entre as células fúngicas e as células humanas, os
antifúngicos disponíveis para tratamento das micoses são bastante tóxicos e desta forma surge
a necessidade de pesquisas para a descoberta de novos fármacos. Os compostos extraídos de
plantas podem ser úteis como agentes antimicrobianos, com a possibilidade de redução de
efeitos colaterais. A fisetina que é um composto flavonoide extraído da seiva de Hymenaea
courbaril, árvore do cerrado popularmente conhecida como jatobá, apresenta ação
antimicrobiana, com atividade em bactérias como Bacillus stearothermophylus, Escherichia
coli, Micrococcus luteus e Staphylococcus aureus. Neste trabalho, este composto foi estudado
para verificar sua atividade biológica e seu mecanismo de ação sobre Cryptococcus gattii. A
concentração inibitória mínima (CIM) de fisetina sobre C. gattii foi determinada usando-se o
teste de microdiluição em caldo e a viabilidade das células fúngicas e o seu metabolismo
foram determinados utilizando-se a metodologia de citometria de fluxo com dois marcadores:
PI e FUN-1. O ergosterol da membrana citoplasmática foi quantificado após ação do
composto fisetina através do método de quantificação de esterol. Os resultados mostraram que
a fisetina altera o metabolismo das células fúngicas e interfere no ergosterol da membrana
fúngica. A ação da fisetina depende de sua concentração, sendo maior a sua atividade em
concentrações mais elevadas. Este estudo constitui uma primeira análise deste composto para
avaliar seu papel como antifúngico natural e após estudos farmacológicos e de toxicidade, a
fisetina provavelmente poderá ser uma alternativa para o tratamento de criptococose.
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A MULHER RURAL NO CENÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
NO MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO1
Gabriella Ferreira Alves Vilela2
João Paulo dos Santos Silva3
Cátia Regina Assis Almeida Leal4
Resumo: Apresenta-se aqui, os resultados de uma pesquisa que teve como principal
objetivo investigar a situação da mulher rural assentada no município de Jataí- GO ao
que se refere: formação e escolarização; as condições de moradia; renda e valorização
de mão-de-obra feminina; acesso a linhas de crédito; acesso a bens culturais de lazer; as
condições de saúde da mulher assentada; e a existência de políticas públicas
direcionadas a população feminina. Os procedimentos metodológicos utilizados foram
os seguintes: pesquisa bibliográfica e análise documental. Por meio da análise dos dados
pode-se concluir que a população assentada Jataiense vive uma realidade de vida
permeadas por muitas dificuldades, onde as condições de moradia são precárias, sem
acesso efetivo a serviços de saúde, com um alto índice de analfabetismo, com grande
parcela dessas famílias vivendo com uma renda inferior a um salário mínimo, com
reduzido acesso a linhas de crédito e bens culturais de lazer. E a situação da mulher
rural assentada é um reflexo dessa precariedade. Outro elemento que deve ser destacado
e que os elementos patriarcais de gênero são ainda muito presentes nas famílias
assentadas, pois, o trabalho das mulheres resumisse a atividades que não têm
possibilitado um crescimento pessoal da mulher. Segundo Leal e Souza (2010) o campo
Brasileiro passou nas últimas décadas por um intenso processo de masculinização, e a
possível razão para esse êxodo rural pelo víeis de gênero pode estar na relação entre
áreas rurais e falta oportunidades, tanto de trabalho como de estudo, para as mulheres.
Segundo Leal (2012) os assentamentos de reforma agrária no município de Jataí
contribuíram com o retorno da população feminina para o campo, pois, os dados do
IBGE demonstram que na última década – período em que surgiram os assentamentos
de reforma agrária nesse município – houve um considerável aumento da população
feminina camponesa. Por meio da análise dos dados ficou evidente a ausência de
políticas públicas de assistência a essa população assentada, e em especial políticas
específicas para a mulher assentada. E isso é um dado muito preocupante, pois,
futuramente essa total carência de oportunidades poderá ser novamente um motivador
para o êxodo rural feminino.
Palavras-chaves: Desenvolvimento Rural, Reforma Agrária; Mulher.
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ESTUDOS BIOQUÍMICOS E MOLECULARES DE INULINASES
PRODUZIDAS POR TRICHODERMA HARZIANUM
Gabrielle Rosa Silva 1 & Cirano José Ulhoa 1
Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de
Enzimologia, Campus II, 74001-970, Goiânia, Go. ulhoa@ufg.br
Palavras-chave: Trichoderma harzianum, produção, inulinase.

RESUMO: A inulinase é uma enzima capaz de hidrolisar a inulina, um polissacarídeo
de reserva de plantas, em frutose e fruto-oligosacarideos que podem ser usados como
aditivos na indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. Estas enzimas podem
ser produzidas por vários microrganismos incluindo fungos e bactérias. Neste trabalho
estudamos a produção de inulinase por dois isolados do fungo Trichoderma harzianum
(ALL42 e 303/02). Para tanto, os fungos foram crescidos no meio de indução contendo
glicose, sacarose e inulina na concentração de 1%, (p/v). A quantidade de proteínas e
atividade de inulinase foram determinas no sobrenadante de cultura após 4, 8 e 14 dias
de crescimento a 28ºC. A maior produção de proteínas foi do isolado ALL42 crescido
na presença de glicose, seguido do isolado 303/02 crescido em sacarose. A maior
atividade de inulinase foi observada no isolado 303/02 nas três condições de indução
usadas, após 4 dias de crescimento. Entretanto, após este tempo a atividade enzimática
foi muito baixa.
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populacionais considerados saudáveis no Brasil. Este estudo mostra que a soroprevalência da
infecção pelo HEV é relativamente baixa em catadores de materiais recicláveis em GoiâniaGoiás e, dentre os fatores de risco analisados, somente idade maior do que 40 anos foi
associada a esta infecção.
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Definição e mineração de padrões quasi-cı́clicos em dados
agroclimáticos
Geise Kelly da Silva Santos1 , Sérgio Francisco da Silva1∗
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão (UFG-CAC)
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário – Catalão, Goiás
1

geise.kss@gmail.com, sergio@ufg.br

RESUMO: Mineração de padrões na forma de regras de associação são importantes para
extração de conhecimento em conjuntos de dados multidimensionais. Muitos padrões na
natureza ocorrem de forma aproximadamente cı́clica (quasi-cı́clica) e as variações nestes quasi-ciclos dificultam a aplicação de técnicas tradicionais de mineração de padrões.
Um padrão quasi-cı́clico consiste na ocorrência de determinada regra R em perı́odos
não totalmente precisos, havendo uma probabilidade de ocorrência, a qual determina a
taxa em que a regra R se repete nos perı́odos. Assim, seja qc um quasi-ciclo, em que
qc = {(l, o), f req}, onde l é o comprimento do ciclo (dado pelo número de ciclos base
ou perı́odos) em que a ocorrência da regra em questão é verificada e o é o offset, ou seja,
o primeiro perı́odo que a regra R ocorre, em que o ≥ 0. A probabilidade de ocorrência da
, onde qtdP é o número de perı́odos que
regra R, 0 ≤ f req ≤ 1, é dada por f req = qtdP
np
R ocorre a partir de o e np é o número de ciclos base ou perı́odos existentes a partir de o.
Neste trabalho, desenvolvemos uma forma de mineração destes padrões quasi-cı́clicos a
partir de bases de dados temporais quantitativas. Esse processo de minerações de padrões
quasi-cı́clicos, na forma de regras, pode ser resumido da seguinte forma: utiliza-se um algoritmo genético (AG) para extrair regras de bases de dados temporais quantitativas; as regras, codificadas pelos cromossomos do AG, são checadas nos perı́odos da base de dados
gerando uma sequência binária conforme sua ocorrência e não ocorrência; e então, a partir
do mapeamento de ocorrência ou não de cada uma das regras mineradas para cada um dos
perı́odos são identificados ciclos e quasi-ciclos. Como cada cromossomo codifica uma regra, a aptidão dos cromossomos é calculada com base em quão bem a sequência binária
de ocorrência das regras se encaixa em um ciclo. Dessa forma, se a ocorrência desta tiver
um padrão exatamente cı́clico, a aptidão desse cromossomo é 1, que correnponde a uma
frequência de 100% da regra nos perı́odos. Já se a ocorrência desta regra corresponde
a um padrão quasi-cı́clico, a aptidão do cromossomo será a frequência de ocorrência da
regra. Com o propósito de avaliar o algoritmo desenvolvido para detecção de ciclos e de
quasi-ciclos, foram realizados dois estudos de caso em bases de dados de séries temporais
multidimensionais. Através dos resultados, podemos perceber que, no geral, a técnica
consegue minerar várias regras de associações e detectar padrões cı́clicos e quasi-cı́clicos
de ocorrência destas regras, com eficácia. Como trabalhos futuros, pretende-se ajustar os
parâmetros do algoritmo genético, os quais foram mantidos fixos em todos os experimentos realizados neste trabalho. É esperado que tal ajuste possibilite descobrir um número
maior de regras relevantes por execução da técnica. Também é interessante desenvolver e
testar outras medidas de aptidão, ou aprimorar a medida de aptidão adotada.
∗
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PURIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COBRE E ZINCOPROTEÍNAS DE Paracoccidioides sp. POR IMAC-MS
Geovana Santana Rodrigues ¹, Alexandre Melo Bailão²
2

Professor Adjunto do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Instituto de

Ciências Biológicas II, Universidade Federal de Goiás (UFG), alexandre.bailao@gmail.com
Resumo
O Paracoccidioides brasiliensis é um fungo termodimórfico agente etiológico da
micose sistêmica paracoccidioidomicose (PCM), que durante o processo infeccioso, necessita
de micronutrientes como os metais para os processos metabólicos, assim a identificação e
caracterização do metaloproteoma do P. brasiliensis tem por finalidade o melhor
entendimento dos papéis desempenhados por estes metais na patogenicidade desse fungo.
Este trabalho objetiva a caracterização das metaloproteínas ligantes a Cu e Zn da fase
leveduriforme do Paracoccidioides sp e a purificação e identificação das Cu e Zn proteínas da
fase miceliana. A identificação das Cu e Zn-proteínas leveduriformes foi obtida através da
purificação de metaloproteínas por IMAC nas condições Zn 20 mM imidazol, Zn 200 mM
imidazol, Cu 200 mM imidazol e Cu EDTA 50 mM, onde posteriormente essas
metaloproteínas foram analisadas por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de
massas (LC-MS/MS), e após foram classificadas funcionalmente de acordo com o sistema
Funcat2 contido no banco de dados Pedant. No total foram obtidas 780 proteínas ligantes a Cu
e Zn sendo 207 proteínas identificadas na condição Cu EDTA, 177 na condição Cu 200 mM
de imidazol, 197 na condição Zn 20 mM de imidazol e 199 na condição Zn 200 mM de
imidazol. Dentre as quatro condições de tratamento o processo de metabolismo se destacou
como função principal das metaloproteínas. Entre as proteínas ligantes a metais de
Paracoccidioides sp identificadas cerca de 70% a 80% apresentaram funções biológicas
conhecidas.
Palavras-chave: IMAC, metaloproteínas, metaloproteômica, e Paracoccidioides sp.
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PERSPECTIVAS POLÍTICO-RELIGIOSAS DA ANTIGUIDADE TARDIA: UMA
ANÁLISE DA OBRA SATURNÁLIAS DE MACRÓBIO (SÉC. IV/V D.C.)
Giivago Barbosa de Oliveira1

O presente resumo é referente ao trabalho executado durante a vigência do
programa de Iniciação Científica vinculado ao Cnpq no período de 2013-2014. A pesquisa
teve como objetivo a análise da obra Saturnálias de Macróbio, explorando os aspectos
político-religiosos a partir da perspectiva social das festividades no mundo antigo romano. A
fonte analisada é uma obra de caráter enciclopédico que trata de diversos assuntos necessários
à formação educacional de um aristocrata dos altos círculos políticos do período; escrita pelo
autor com o objetivo de ensinar seu filho, Plotino Eustácio, o modelo de conduta aristocrática
romana advindo do mos maiorum, que caracterizava a preservação e continuidade da tradição
do império, tão valorizada pelos romanos.
A estrutura da obra é baseada no modelo de banquete platônico, que ocorre durante
a comemoração da Saturnália, festividade romana pagã em homenagem ao Deus Saturno, que
tinha como uma das principais características a inversão dos papéis sociais daqueles que
participavam da celebração. O banquete tem duração de três dias, começando no dia 16
(dezessete) de dezembro e terminando no dia 19 (dezenove) de dezembro. Apesar de
Macróbio basear seu modelo de banquete em Platão, adiciona e remodela de acordo com seu
próprio anseio de descrever o cenário romano do período, portanto, recorre a variadas fontes
latinas bem como ao estilo de banquete do convivium romano. Os assuntos tratados durante o
banquete também se distinguem daqueles abordados por Platão, caracterizados pelo grande
apelo do autor a tradição bem como ao contexto específico das Saturnálias. Entendemos que
um dos grandes objetivos do autor é ressaltar e resgatar a importância da tradição romana,
visto que o período em que ele escreve é permeado pelas disputas de poder entre pagãos e
cristãos. Sendo assim, Macróbio nos ilustra com riqueza de detalhes o ambiente que se
encontrava no momento do Dominato e as novas configurações sociais nos finais do IV e
início do V século d.C. , período conhecido também como Antiguidade Tardia.
A perspectiva religiosa presente na obra também é carregada de especificidades e
riqueza de fontes. Macróbio talvez funde a maior descrição de uma Teologia Solar,
descrevendo e agrupando as variadas formas de cultos solares presentes no império até aquele
momento, num corpo de práticas estruturado e coeso. Percebemos também a profunda análise
acerca das obras de Homero e principalmente de Virgílio, sendo considerado por toda a Idade
Média até os dias de hoje, como o maior comentador da obra do poeta latino. Entendemos a
necessidade de utilizarmos uma bibliografia atualizada que nos dê suporte para continuar a
estudar essa obra de tão grande abrangência de conhecimentos.

1
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS DO LEITE DE VACAS
COM MASTITE E TESTE DE ANTIBIOGRAMA.
Gilberto Pereira Degani Filho1, Carla Afonso Da Silva Bitencourt Braga2 e Maria Cláudia
Dantas Porfírio Borges André2
1.Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás, gilbertodegani@live.com
2.Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás.
Introdução: A mastite é uma doença que causa muitos prejuízos para a pecuária leiteira,
sendo sua prevalência variável, e pode atingir de 90 a 95% do rebanho. Estima-se que
mundialmente as perdas anuais causadas pela doença são por volta de 35 bilhões de
dólares. O prejuízo acarretado pela mastite bovina corresponde aproximadamente a 25%
de todas as doenças de importância econômica, além do produtor arcar ainda com altos
custos dos tratamentos. O tratamento precoce desta afecção aliado a outras medidas de
manejo constituem importantes formas de profilaxia, pois elimina uma fonte de infecção
em potencial para as demais vacas lactantes. Os resíduos de antimicrobianos no leite
podem aparecer devido ao tratamento parenteral e ou intramamário de animais em
lactação e representam o principal ponto crítico de controle de contaminação química no
leite. Os riscos à saúde do consumidor são apresentados principalmente pelo
desencadeamento de fenômenos alérgicos em indivíduos sensíveis, pelos efeitos tóxicos e
carcinogênicos, por alterações no equilíbrio da microbiota intestinal e pela seleção de
bactérias resistentes no trato digestivo dos consumidores. Objetivo: Isolar e identificar
microrganismos presentes no leite de vacas com mastite bovina, bem como avaliar o
perfil de resistência aos antimicrobianos mais utilizados comercialmente. Materiais e
métodos: A mostras de leite de 30 vacas com mastite subclínica grau três foram colhidas,
tendo sido semeadas em ágar Manitol Salgado. Após isolamento e identificação das
amostras bacterianas, foi realizado teste de antibiograma com os antibióticos eritromicina,
clindamicina, gentamicina, penicilina G, tetraciclina, cefoxitina, ciprofloxacina e
sulfametoxazol + trimetoprim. Resultados: Foram identificadas 44 amostras bacterianas
classificadas como Staphylococcus, sendo 30 Staphylococcus coagulase positivo (SCP) e
14 Staphylococcus coagulase negativo (SCN). Foram detectadas cepas bacterianas
multirresistentes, bem como MRSA. As cepas bacterianas testadas apresentaram a maior
porcentagem de resistência à penicilina (47,73%), seguida da eritromicina (31,82%) e
clindamicina (31,82%). Conclusão: O leite pode veicular bactérias contendo cepas
resistentes à drogas, o que pode ser prejudicial à saúde humana. A realização de teste de
antibiograma se faz necessária para que se possa realizar um tratamento adequado dos
animais com mastite e para se propor um método de controle mais eficaz.
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DE
BIOMATERIAIS EM OVINOS
SANTOS-PINHEIRO, G.; CINELLI, F.R.; SILVA, E.M.; OLIVEIRA, L.P.; COSTA,
O.M.; MORAES, P.S.; VIEIRA, M.F.; FRANZO, V.S.,
VULCANI, V.A.S.; SANTOS, T.C.
O termo biomaterial compreende qualquer substância ou combinação de substâncias, de origem
natural ou sintética, idealizada para ser implantada ou incorporada por qualquer período de
tempo, com a finalidade de substituir matéria viva que deixou de ter a sua função, podendo ou
não servir como veículo, matriz, suporte ou estimulador para o crescimento de tecido. Este
trabalho objetivou confeccionar biomaterial a partir de cartilagem auricular bovina tratada em
solução alcalina por 72 horas e posteriormente implantar em grupos de ovinos e retirar em
períodos pré-estabelecidos para avaliar a biocompatibilidade do material. Foram coletadas
cartilagens auriculares de bovinos abatidos em frigoríficos inspecionados da região de Jataí,
GO. Este material foi dissecado com material cirúrgico, limpo e submetido em solução
fisiológica durante uma hora. Em seguida foram enxaguados, secos em papel toalha e
acondicionados em embalagens plásticas individuais para serem congelados e enviadas ao
Laboratório de Bioquímica e Biomateriais do IQSC – USP – São Carlos para receber o
tratamento alcalino por 72 horas. O material após tratado foi congelado e liofilizado e
submetido para esterilização em óxido de etileno e acondicionados em embalagens de grau
cirúrgico. A caracterização foi realizada por Calorimetria Diferencial Exploratória e
Termogravimetria. Para análise termogravimétrica (TG) da cartilagem utilizou-se 10mg de
amostra, na faixa de temperatura ambiente até 300ºC, com uma taxa de aquecimento de 5ºC por
minuto. Na calorimetria exploratória diferencial (DSC) utilizou-se 10mg de amostras, que
foram submetidas a fluxo de O2, sob 100C/min, com intervalo de temperatura de 25 a 200°C.
Foram utilizados 12 animais da raça Santa Inês, com idade variando de oito a 12 meses, que
receberam os implantes na parede abdominal. Os animais foram submetidos a jejum hídricoalimentar de 24 horas e em seguida sedados e intubados para manutenção da anestesia com
halotano 2,5% V%. Foi feita incisão de pele de cerca de 10 centímetros e divulsão do
subcutâneo. Retirou-se um fragmento da fáscia do retoabdominal com dimensões de
aproximadamente sete centímetros, ao qual suturou-se a membrana com fio de poliamida em
padrão simples contínuo. O subcutâneo foi suturado com fio poliamida e padrão Cushing. A
pele foi suturada com fio poliamida em padrão interrompido simples. Como medida profilática
realizou-se antibioticoterapia parenteral. Os animais foram alocados aleatoriamente em quatro
grupos, que diferiram em função do dia da retirada de fragmento do implante. O grupo 1 (G1)
teve a retirada aos sete dias pós implantação; o G2 aos 14; G3 aos 21 e G4 aos 35 dias pós
operatório. Os animais não foram eutanasiados para a retirada de amostra e os protocolos
anestésicos e cirúrgicos foram os mesmos utilizados na implantação. Os fragmentos retirados
cirurgicamente foram fixados em solução de formalina (10%), tamponada com fosfato (pH 7,2)
e coloração com hematoxilina-eosina (HE), Tricrômio de Gomori e Von- Kossa, sendo os cortes
avaliados sob microscopia óptica. Durante a retirada avaliou-se a aderência do material e a
reação macroscópica com os tecidos adjacentes. Observou-se que a aderência foi mínima, com
tendência a formação de uma cápsula delgada de tecido cicatricial. A partir dos 14 dias
verificou-se neovascularização sobre o biomaterial. Este trabalho permitiu concluir que o
tratamento alcalino das cartilagens auriculares bovinas não modifica as características do
material e permite sua utilização em tecidos moles como em técnicas de abdominoplastia. Além
disso, por meio de verificação histopatológica, concluiu-se que o material apresenta
biocompatibilidade aceitável.
“Revisado pelo orientador”.
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POÉTICAS VISUAIS POLÍTICAS: UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
URBANA EM DIOGO RUSTOFF E EL MENDEZ 1
Gustavo Chaves Machado 2
Heloísa Selma Fernandes Capel 3
O presente trabalho buscou investigar imagens contemporâneas de graffiti que foram
criadas pelos interventores Diogo Rustoff e El Mendez nos anos 2000, na cidade de
Goiânia – GO. O graffiti é tido como uma expressão marginal e/ou também artística
para muitas pessoas, e sua ligação com a cidade é visível em grande escala nos dias
atuais. Essa associação de graffiti e cidade foi desenvolvida dentro do projeto Mito e
Performance e chama atenção para essas imagens criadas em um sentido performático
e com seus diferentes contextos. Durante a pesquisa sobre os interventores e suas
obras, foi necessário pontuar as poéticas políticas aplicadas pelo graffiti que
possibilitaram afinidades com outras manifestações visuais, como o próprio
Muralismo Mexicano e como exemplo deste movimento, foi utilizado a figura de
Diego Rivera, um artista mundialmente conhecido e que levou mundo afora a cultura
de seu povo (é tido como o principal nome deste movimento). O exemplo de Rivera
foi de suma importância na pesquisa, como referência bibliográfica e visual, pois seus
murais continham como característica a crítica a própria sociedade mexicana de sua
época, com mensagens políticas bem engajadas. O mural era tido como um painel a
céu aberto, com acesso para todos. Com esta proposta é que o graffiti dos interventores
foi também discutido, por ser estabelecido em muros, em regiões urbanas e com acesso
livre e direto ao público. Além disso, o seu principal suporte que é a parede, permite
discutir um dos primeiros momentos de expressão humana por referência visual, que
são as Pinturas Rupestres. Por isso, de forma breve, o trabalho segue por esta dimensão
visual do graffiti, relacionando obras específicas dos respectivos interventores e
contextualizando também outros movimentos sociais de suas próprias referências,
como o Punk e o Hip Hop. Portanto, este trabalho pôde ser desenvolvido em um caráter
interdisciplinar, aproveitando de estudos relacionados aos grandes campos do saber da
História e da Arte, em principal. E, assim, desenvolvendo-se entre outras áreas do
conhecimento, como a História Cultural, História da Arte, Arquitetura e Urbanismo,
Cultura Visual, Performance e, logicamente, o Graffiti. Portanto, durante a pesquisa o
processo de estudo e conhecimento científico foi válido e contribuiu para a crítica
sobre as imagens de graffiti, relacionando contextos históricos e artísticos, sem
aproveitar ou se atrever ao discurso formado ou pré-estabelecido de definir conceitos,
como o da própria Arte, por exemplo.

1
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AVALIAÇÃO DO PADRÃO ELETROFISIOLÓGICO OCULAR APÓS A INJEÇÃO
INTRAVÍTREA DE VIGAMOX 0.5% EM
OLHOS DE COELHOS
Gustavo Fernandes de Alvarenga1, Marcos Pereira de Ávila2, Ricardo Gomes dos Reis3,
Felipe Sales Nogueira Amorim Canedo4, Luís Carlos Crepaldi Júnior5
1,4,5
2,3

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás

Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas UFG

Introdução: A endoftalmite bacteriana resulta da infecção bacteriana da cavidade vítrea e
tem seu tratamento baseado em injeção intravítrea de antibióticos e, em casos mais graves,
vitrectomia. Seria ideal o uso de apenas um medicamento em injeção intravítrea que cobrisse
bactérias Gram-positivas e negativas e as fluoroquinolonas podem ser citadas entre as
alternativas que podem atender a este perfil. O moxifloxacino, uma fluoroquinolona de quarta
geração, apresenta eficácia contra os principais patógenos causadores da endoftalmite
bacteriana e, se provada sua segurança, a injeção intravítrea de moxifloxacino pode ser
considerada como alternativa para o tratamento e profilaxia desta condição. Objetivo:
Determinar a segurança da injeção intravítrea de solução oftalmológica de moxifloxacino a
0,5% (Vigamox®) a partir da avaliação da função retiniana por estudo eletrorretinográfico em
olhos de coelhos. Material e métodos: Estudo experimental com 12 coelhos albinos New
Zealand, que, após exame oftalmoscópico indireto para afastar anormalidades prévias, foram
submetidos à injeção intravítrea de 0,1mL de moxifloxacino a 0,5% no olho direito e 0,1mL
de solução salina balanceada no olho esquerdo. Imediatamente antes e 18 dias após as
injeções, os animais foram submetidos à eletrorretinografia de campo total com fase fotópica
para avaliação do sistema de cones. O exame foi realizado no aparelho Roland Consult®,
modelo Q450 (Roland Consult® - Alemanha), utilizando mesa adaptada para exames em
animais. Foi realizada fase fotópica, em sala escura, após adaptação ao claro, com luz do
fundo da cúpula, durante dez minutos e foi realizado flash nas frequências Hertz (0,5 Hz, 1,0
Hz, 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 30 Hz) variando de intensidade entre -2,50 a +0,5
cds/m2. O sinal biológico foi amplificado e foram analisadas as amplitudes pico a pico das
ondas (μV) e o tempo de latência (ms) para o grupo de intervenção e para o grupo controle. O
teste t-student pareado foi utilizado para análise estatística das variáveis. Resultados: O
exame eletrorretinográfico mostrou ondas detectáveis em todas as fases do exame tanto no
grupo de injeção intravítrea de moxifloxacino 0,5% quanto no grupo de injeção de solução
salina balanceada na avaliação prévia e após 18 dias da injeção intravítrea. Não houve
redução significativa ou ausência de resposta ao exame eletrorretinográfico pelo estímulo
utilizado em nenhuma fase do estudo. A latência média de todas as frequências não
apresentou uma variação estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0.5193), assim
como não houve diferença estatística na amplitude média das frequências entre os grupos
após 18 dias de seguimento (p = 0.1241). Conclusões: Não foram evidenciadas alterações
significativas no estudo eletrofisiológico ocular após a injeção intravítrea de moxifloxacino,
demonstrando não haver comprometimento funcional da retina avaliado por este método na
dose aplicada. Corroborando os dados da literatura quanto à segurança desta via de
administração, nosso estudo sugere que a injeção intravítrea de moxifloxacino pode ser
considerada como alternativa segura quanto à toxicidade para a função retiniana.

Revisado pelo orientador.
Capa

Índice

101

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

102 - 102

Controle de irrigação suplementar e avaliação do crescimento e produção de plantas de
cana de açúcar de segunda safra na região do cerrado
Irrigation control and evaluation of growth and yield of sugarcane crop in second
harvest in Cerrado region

Gustavo Xavier de Lima¹, Patrick Francino Campos2, José Alves Júnior3,
Derblai Casaroli4, Adão Wagner Pego Evangelista4

Goiás é o segundo estado com maior produção de cana-de-açúcar do Brasil.
Entretanto, ainda apresenta uma baixa produtividade, devido principalmente a falta de
variedades adaptadas a esta região e ao déficit hídrico típico. Assim, objetivou-se avaliar o
desempenho de dezesseis variedades de cana-de-açúcar submetidas à irrigação suplementar
no Cerrado. O experimento foi conduzido em Goianésia-GO, em um Latossolo Vermelhoamarelo Distrófico, de textura Argilosa de Abril de 2013 a Maio de 2014 (Cultivo de 1a
Soca). O delineamento foi em blocos casualizados, com 16 tratamentos (variedades): CTC2,
CTC4, CTC9, CTC11, CTC15, CTC18, IAC87-3396, IAC91-1099, IACSP94-3046,
IACSP94-2094, IACSP94-2101, IACSP95-5000, RB857515, RB92579, RB966928 e SP860042; e com quatro repetições. A irrigação suplementar, por aspersão, correspondeu a uma
reposição de 50% da ETc. Os resultados, da colheita de primeira soca, apresentaram
diferenças significativas em produtividade entre as variedades avaliadas. As variedades
destaque foram IAC91-1099, CTC15, CTC11, SP86-0042, IAC87-3396, RB92579, CTC2,
CTC4, RB867515 e IACSP94-2094, com produtividades variando de 165,28 a 136,53 t ha-1.
Assim, estas variedades podem ser recomendadas para o cultivo no Cerrado, em regime de
irrigação suplementar.
Palavras-chave : Saccharum officinarum, déficit hídrico, aspersão.

_______________________
¹ Acadêmico de Agronomia, bolsista em iniciação cientifica (PIBIC-CNPq), Escola de Agronomia (EA), Universidade Federal
de Goiás (UFG), e-mail: gxavierl_@hotmail.com
² Mestre em Agronomia (PPGA), Eng. Agr., EA, UFG, e-email: pfcampos@gmail.com.br
3
Orientador, Prof. Dr. Eng. Agr., EA, UFG, e-mail: josealvesufg@yahoo.com
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Morfoanatomia, Prospecção Fitoquímica e Atividade Antimicrobiana de Phlebodium
decumanum (willd.) J.Sm. (Polipodiaceae)
Hallana Caroliny Paes de Oliveira1 e José Realino de Paula2
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás
E-mails: 1 hallana-pdr@hotmail.com , 2 pjrpaula@gmail.com

RESUMO
A espécie Phlebodium decumanum (willd.) J.Sm., pertecente a família Polipodiaceae, é
usada popularmente na forma de infusão para o tratamento de doenças inflamatórias e cutâneas.
Para caracterizar melhor essa planta realizou-se estudos de morfoanatomia, prospecção
fitoquímica, testes de pureza para parâmetros de controle de qualidade e potencial
antimicrobiano. O material botânico (folhas e rizomas) foi coletado em Goiânia, dessecado em
estufa de circulação de ar a 40C, pulverizado em moinho de facas e o extrato foi obtido por
maceração do pó em etanol 95 % PA na proporção de 1:5 (material vegetal/solvente). A
prospecção fitoquímica do pó das folhas e rizoma de P. decumanum foi realizada para investigar
a presença de classes de constituintes químicos naturais, tais como: taninos, alcalóides,
flavonóides, esteróides, saponinas, mucilagem, cumarinas e açúcares redutores. Os testes de
pureza foram realizados através da determinação do teor de água e cinzas de acordo com a
Farmacopéia Brasileira V. O teor de flavonoides foi determinado espectrofotometricamente a
361 nm em ensaios realizados em triplicata. Na anatomia vegetal observa-se em toda a planta
feixes vasculares anficrivais, a folha é hipoestomática e seus estômatos são predominantemente
diacíticos, com células da epiderme sinuosas. No rizoma os feixes vasculares são todos de
tamanhos similares, no pecíolo na região mediana e na base sempre há dois feixes de maior
calibre, e no ápice do pecíolo só há um feixe de maior calibre. Na prospecção fitoquímica do
rizoma e da folha detectou-se a presença de heterosídeos flavonóides e heterosídeos
cumarínicos, e somente na folha, o teste para heterosídeos cianogenéticos foi positivo. O teor
de cinzas totais foi de 4,32% para folhas e 5,59% para os rizomas. O teor de flavonoides foi de
1,32% para folhas e 0,1% para os rizomas. Na avaliação do potencial antimicrobiano os extratos
etanólicos brutos da folha e rizoma apresentaram atividade fraca para Trichophytum rubrum
com concentração inibitória mínima (CIM) de 1000 µg/mL. O extrato etanólico bruto da folha
também apresentou atividade fraca para Candida tropicalis com CIM de 1000 µg/mL. Estes
extratos foram inativos para os demais microrganismos avaliados com CIM > 1000 µg/mL. Os
resultados obtidos foram importantes para caracterizar o material vegetal obtido de P.
decumanum e podem ser utilizados como ponto de partida para outros estudos.
Palavras-chave: Plantas Medicinais, Flavonoides, Atividade Antimicrobiana, Morfoanatomia

REVISADO PELO ORIENTADOR
Capa

Índice

103

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

104 - 104

AS DINÂMICAS DO AGRONEGÓCIO, RELAÇÕES CIDADE-CAMPO E A
QUESTÃO DO TURISMO NA RESBIO GOIÁS1 (2013 - 2014)
Helem Silva de Oliveira – Universidade Federal de Goiás – UFG
Orientador – Maria Geralda de Almeida – Universidade Federal de Goiás – UFG
RESUMO:
O artigo aborda a questão das transformações do campo e do agronegócio,
inviabilizadas por elementos primordiais como as rodovias e seu importante papel frente
à mobilidade tanto material quanto social. Traz o turismo como alternativa significativa
para o arrendamento e desenvolvimento da região local, num recorte de 17 municípios
dos 24 que se inserem no Projeto da Reserva da Biosfera-RESBIO Cerrado. Para tanto,
foram feitos os seguintes procedimentos metodológicos, revisão bibliográfica referente
à temática. Levantamento de dados como o número de Secretarias de Turismo
existentes na região e a relação de população urbana e rural dos municípios para
identificar o possível processo de migração e urbanização. A realização de trabalho de
campo nos municípios de Cavalcante, Alto Paraíso, Colinas do Sul, Teresina de Goiás e
São João D’Aliança, destinados a visita nos Projetos de Assentamentos. A partir disso
foi possível identificar nos municípios um potencial turístico como atividade de
desenvolvimento da região, mas especificamente voltado ao Ecoturismo e ao Turismo
Comunitário.
PALAVRAS CHAVES: Agronegócio; Rodovias; Reserva da Biosfera-RESBIO;
Turismo.
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COMPONENTES DA PRODUÇÃO DO MILHO CULTIVADO EM ARRANJO
ESPACIAL CONVENCIONAL E EQUIDISTANTE SUBMETIDO A DOSES DE N
CORN PRODUCTION COMPONENTS IN CONVENTIONAL AND EQUIDISTANT
PLANT SPACING SUBMITTED TO N DOSES
Héliton de Oliveira Resende1, Simério Carlos Silva Cruz2, Darly Geral Sena Júnior3, Josué
Guimarães Evangelista Barcelos4

RESUMO - A produtividade média de grãos de milho do Estado de Goiás está aquém do
potencial produtivo da cultura. Dentro das opções de manejo para aumentar a produtividade,
duas técnicas surgem como possíveis alternativas para o aumento de produtividade são elas: o
arranjo espacial equidistante das plantas na área cultivada e o manejo da adubação
nitrogenada. Objetivou-se com este trabalho, avaliar o efeito do arranjo espacial convencional
e equidistante associados a doses de nitrogênio, sobre os componentes da produção e
produtividade de milho no município de Jataí, GO. O experimento foi constituído de 10
tratamentos estabelecidos em delineamento de blocos casualizados, com parcelas
subdivididas. As parcelas foram constituídas por dois tipos de arranjo espacial de plantas,
convencional e equidistante. As subparcelas foram constituídas por cinco doses de N
aplicadas em cobertura (0, 75, 150, 225 e 300 kg ha-1). No florescimento foi coletada a folha
abaixo e oposta à espiga de 10 plantas em cada subparcela, para determinação do teor de N.
Os componentes de produção e produtividade da cultura foram avaliados no momento da
colheita, onde foram determinados: diâmetro de espiga e sabugo, comprimento de espiga,
massa de 1000 grãos, número de fileiras por espiga, comprimento do grão, massa seca de
espiga e produtividade. A distribuição equidistante das plantas de milho na área, não
proporcionou alteração nos componentes da produção avaliados. O aumento da
disponibilidade de nitrogênio eleva a produtividade de grãos de milho, independente o arranjo
espacial utilizado.
PALAVRAS-CHAVE: Produtividade, adubação nitrogenada, espaçamento.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO DAS MULHERES
COM CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Heloísa Alves da Costa Pereira1, Janaína Valadares Guimarães2, Flaviana Vieira2, Ludmila
Camilo Favaro3, Valéria Costa Peres3
1

Acadêmica da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG), email:
heelocosta@hotmail.com;
2

Docente da Faculdade de Enfermagem da UFG
3

;

Enfermeira, graduada pela UFG.

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é considerado uma doença que pode evoluir para óbito
em um curto período de tempo (WATERHOUSE, D. M., et al, 1993). Entretanto, muitas
mulheres acreditam já estar curadas, principalmente depois de cirurgias da mama e não
acreditam na necessidade de outras terapias, principalmente as terapias hormonais orais
(DAVIDSON, B., VOGEL, V., WICKERHAN, L., 2006). Este trabalho teve como objetivo
investigar fatores que influenciam a não adesão/não persistência ao tratamento das mulheres
com câncer de mama. MÉTODO: Dezenove artigos preencheram os critérios de inclusão.
Utilizou-se a classificação da World Health Organization sobre as cinco dimensões que
podem influenciar a adesão, sendo que os fatores que mais apareceram como influências
negativas à adesão/persistência ao tratamento do câncer de mama foram “idade” e “efeitos
adversos” da medicação. RESULTADOS: Os fatores que mais influenciaram a não adesão
foram os efeitos adversos, encontrados em 11 artigos, tais como ondas de calor, suor noturno,
dificuldade de concentração ou memorizar, problemas para dormir, problemas emocionais,
ganho de peso; disfunção sexual; intolerância, desconforto geral, mal-estar; artralgia, dor
óssea, sintomas dermatológicos; perda de cabelo, distúrbios visuais; perda de apetite, dor de
estômago; dores de cabeça, vômitos; fadiga; neutropenia febril; alteração de humor, náuseas;
sangramento vaginal; outros e a idade, fator encontrado em nove artigos. CONCLUSÃO: este
estudo contribui para a assistência clínica baseada em evidências, pertinente principalmente
os enfermeiros e médicos, conscientizando estes profissionais sobre quais fatores são mais
significativos à não adesão/ou não persistência destas pacientes ao tratamento, possibilitando
a estes a busca de métodos para minimizar estas ocorrências.
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As Meninas do Tolicare para piano de Estércio Marquez Cunha na sua interação
com o universo pianístico goianiense: peculiaridades estilísticas, configurações
identitárias e processos de recepção

Hugo Martins Medeiros
Hugo_martins10@hotmail.com

Magda de Miranda Clímaco
magluiz@hotmail.com

Esse trabalho teve como objetivo identificar as peculiaridades estilísticas e as
configurações identitárias da obra As meninas do Tolicare para piano do compositor
goiano Estércio Marquez Cunha, sem perder de vista as suas implicações com os
processos de recepção no cenário pianístico goianiense atual. A pesquisa investiu,
sobretudo, em levantamento bibliográfico e documental. O primeiro, relacionado aos
autores que fundamentaram esse trabalho; à vida, obra e trajetória musical eclética do
compositor; às peculiaridades estilísticas da música contemporânea do século XX; e à
trajetória histórica do cenário pianístico goiano/goianiense, inclusive, na sua relação com
Estércio Marquez Cunha. Já a pesquisa documental, que remeteu ao manuscrito da obra
selecionada, possibilitou a análise da organização sonora, que esteve sempre aliada à
análise da audição musical e a dados colhidos no estudo do cenário circunstancial com o
qual obra e criador interagiram. Nessa análise, em que a obra foi percebida como um
campo do representacional relacionado a processos identitários (CHARTIER, 1990;
HALL 2003), alguns elementos de uma análise fenomenológica mencionados por Ferrara
(1984) também foram utilizados: “audição aberta”, análise sintática (organização sonora),
análise semântica (identificação de significantes relacionados ao contexto circunstancial
do criador e da obra) e análise ontológica (a relação significantes/significados). A análise
da recepção da obra teve como referência a observação da plateia em apresentações ao
vivo e a aplicação de um questionário em pianistas atuantes na cidade. Essa trajetória
possibilitou afirmar que a obra em questão, apresentando peculiaridades estilísticas que
remetem à estética do séc. XX (o que tem dificultado a sua recepção junto ao universo
pianístico goianiense), é capaz de evidenciar significantes e significados relacionados às
circunstâncias peculiares que levaram à sua composição e recepção.
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DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM DIFERENTES
NÍVEIS DE CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA
Hyara Paula Fleuri Xavier1; Heloisa Helena de Carvalho Mello2 ; Luciana Guimarães
Vasconcelos3 ; Kamilla Martins Borges1.
RESUMO: Objetivou-se avaliar a utilização de concentrado proteico de soja (CPS) em dietas
pré-iniciais e iniciais para frangos de corte. O experimento foi conduzido na Escola de
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Foram utilizados 600 frangos de
corte, Cobb, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos, 6
repetições e 25 aves por repetição. Os tratamentos foram quatro níveis de inclusão de CPS (0,
30, 60 e 90g/kg) nas dietas pré- inicial e inicial. As necessidades nutricionais das aves foram
ajustadas de acordo com a fase de criação, seguindo as recomendações de Rostagno et al.
(2011). Na fase de crescimento (22-40 dias de idade) todas as aves receberam a mesma ração,
isonutritiva, a base de milho e farelo de soja. Ração e água foram fornecidos à vontade
durante todo o período experimental. Foram avaliados o peso médio final, o ganho de peso, o
consumo de ração, a conversão alimentar e a viabilidade aos 21 e aos 40 dias de idade. Os
resultados foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial, adotou-se α
=0,05.%. Não houve diferença estatística no desempenho das aves com a inclusão de CPS
nas dietas, mostrando que a redução dos fatores antinutricionais nas dietas não é um
parâmetro determinante para a melhoria do desempenho das aves. A não diferença pode ser
explicada pelo nível de inclusão de CPC nas dietas, já que SIUGZDAITE et al. (2008)
obtiveram melhoras no desempenho de leitões com 10% de inclusão do CPS na dieta de
desmama. Não houve redução de desempenho por nenhuma das doses de inclusão de CPS
testadas, mostrando que pode-se utilizar até 90g/kg de CPS nas dietas de frangos de corte nas
fases pré-inicial e inicial.
Palavras – chave: aves; alimento alternativo, ganho de peso, protéico
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Otimização de topologia aplicada a sistemas de contraventamento de
edifícios
Iago Rhuan Rocha da Silva1, Sylvia Regina Mesquita de Almeida2
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O aumento da complexidade das estruturas faz crescer a importância da utilização de técnicas
numéricas para solução de problemas de análise estrutural. Nesse âmbito, o método dos
elementos finitos é hoje uma das ferramentas mais utilizadas para simulação do
comportamento das estruturas. Paralelamente as técnicas de otimização têm possibilitado a
obtenção da melhor solução estrutural e a confecção de projetos visando melhor desempenho
ou melhor custo-benefício.

O presente trabalho apresenta a aplicação de técnicas de

otimização de topologia aliada ao Método dos Elementos Finitos para encontrar o melhor
layout da estrutura. As variáveis de projeto são as densidades de material a ser distribuído em
uma região do espaço e a função objetivo é a flexibilidade média da estrutura. As restrições
refletem as condições de equilíbrio e a manutenção do volume do material constante. A
técnica é aplicada para obtenção do layout do sistema de contraventamento de edifícios
sujeitos a cargas verticais, devidas ao peso da estrutura e de elementos não estruturais, e
horizontais, devidas ao vento. Apresentam-se exemplos de aplicação bidimensionais
mostrando como os diferentes tipos de carregamento interferem no layout final da estrutura e
a aplicação de condições de simetria e de repetição de padrão.
Palavras Chave: Otimização estrutural. Otimização de topologia. Método dos elementos
finitos. Edifícios.
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Micelas de copolímero de Polietilenoglicol-policaprolactona puras e
contendo nanopartículas para incorporação de moléculas bioativas.
Igor S. Oliveira1*, Emília C. de Oliveira †, Denilson Rabelo3
1,2: Laboratório de Materiais
Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO 74001-970, Brasil - Instituto de Química
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rabelo.denilson@gmail.com

Resumo: Sistemas de micelas de polímeros biodegradáveis tem sido de grande interesse
para o para carreamento de compostos bioativos que possuem problemas de solubilidade
em meio aquoso. Neste trabalho foram realizados a síntese do copolímero
polietilenoglicol-policaprolactona (PEG-PCL), e o encapsulamento da anfotericina B
(AmB) com micelas do copolímero. As micelas de PEG-PCL puras e contento AmB
demonstraram boa estabilidade coloidal. A análise por UV-vis mostrou que a AmB nas
micelas encontra-se associada em vários estados de agregação sugerindo que a
formulação pode apresentar possível baixa toxicidade.
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Processamento de baixo nı́vel aplicado a imagens digitais
Indiara Barbosa Vale∗, Géssica Thaianne R. G. Marchiori,
Ivan da Silva Sendin, Marcos Aurélio Batista†
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Catalão
e-mail: {indiarabarbosavale,gessicamarchiori}@gmail.com
ivansendin@yahoo.com, marcos@catalao.ufg.br
Processamento de imagens é uma área
de pesquisa muito importante, podendo ser
aplicada em diversos campos. Utilizamos processamento de imagens em baixo nı́vel que
abrange um vasto conjunto de operações, extraindo informações importantes que possibilitam o aprimoramento [Gonzalez, 2007]. A
primeira técnica utilizada foi a suavização, que
consiste em reduzir os efeitos indesejados resultantes da aquisição de imagens. Desenvolvemos uma suavização baseada em média
local na qual um conjunto de vizinhos será utilizado no cálculo da média ponderada, sendo
o valor resultante aplicado ao pixel principal.
Em seguida, foi implementado o morphing
que mescla gradualmente duas imagens, decrementando uma dada taxa de opacidade. O objetivo é ter uma sequência de imagens intermediárias que, quando juntas com as imagens
originais, representam a transformação de um
imagem para outra.

gens, constituindo assim, uma etapa essencial de preparação. A comparação resulta
na relação entre duas imagens, analisando
suas semelhanças e diferenças, sendo feita
por Distância Euclidiana. Com os dados
da comparação, conclui-se que as menores
distâncias representam as imagens mais semelhantes à imagem consulta. Para otimizar a
comparação, o vetor obtido no processo de
caracterização passa pela normalização, onde
cada posição do vetor é dividida pelo tamanho
total.

(a)

(b)

(c)

Figure 2. Comparação: (a) Imagem
consulta; (b) Imagem mais semelhante; (c) Imagem mais distinta.

(a)

(b)

Figure 1. Processo de suavização:
(a) Imagem original; (b) Imagem
suavizada.

Nos experimentos utilizou-se a
linguagem Python junto com bibliotecas
OpenCV e PIL, comparadas em tempo de
execução, sendo que a OpenCV apresentou
maior eficiência nos códigos executados.
Portanto, mesmo que as técnicas já utilizadas
sejam, por muitas vezes, mais complexas, o
estudo das técnicas apresentadas aqui permitem um aprendizado amplo sobre a teoria
de processamento de imagens.

A caracterização de imagens foi utilizada na extração de caracterı́sticas para uso
posterior. Realizou-se contagem de pixels de
um determinado nı́vel de cinza, obtendo um
vetor caracterı́stico. A principal aplicação References
deste processo é na comparação de imaBolsista
†
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DETERMINAÇÃO ELETROQUÍMICA E ESPECTROFOTOMETRIA DA
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE CERVEJAS DE DIFERENTES CLASSES E
ORIGENS
Isaac Yves Lopes de Macêdo¹, Jerônimo Raimundo de Oliveira Neto², Eric de Souza
Gil³.
¹isaacyvesl@gmail.com, ²jeronimoneto8@gmail.com, ³ericsgil@gmail.com.
¹²³Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil.
Resumo
Objetivos: Determinar a capacidade antioxidante e comportamento redox de
diferentes marcas e tipos de cervejas através de métodos eletroquímicos. Material e
Métodos: Experimentos voltamétricos serão realizados em um potenciostato
/galvanostato μAutolab III ® integrada ao GPES 4,9 ® software, Eco-Chemie, Utrecht,
Holanda. O Índice Eletroquímico (EI) foi calculado usando a equação: EI = Ip1a/Ep1a +
Ip2a/Ep2a+ ...Ip2n/Ep2n. As análises eletroanalíticas para obtenção do índice
eletroanalítico foram realizadas em soluções de tampão fosfato 0,1 M (pH 5,0).
Resultados: Quanto a intensidade de pico de corrente anódica, o menor valor foi obtido
para cerveja nacional da marca Kaiser e o maior valor para cerveja Heineken. Porém
estatisticamente elas são iguais. Quanto ao tipo, a cerveja do tipo Weiss (Eisenbahn
Weissenbier) foi a que mostrou o maior índice eletroquímico, e se difere estatisticamente
das demais. Conclusões: A cerveja de tipo Weiss apresentou o maior valor de índice
eletroquímico, e portanto maior potencial antioxidante. Os perfis voltamétricos
observados em geral se mostraram bastante similares.

Palavras-chave: Eletroquímica, Antioxidante, Cerveja.

Capa

Índice

112

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

113 - 113

Ingestão de macro e micronutrientes e correlação com perfil antropométrico, lipídico e
antioxidante de indivíduos normo a moderadamente hipercolesterolêmicos
suplementados com amêndoa de baru
Isabela Alves Carneiro Viana, Cristiane Cominetti, Maria Margareth Veloso Naves,
Ana Paula Nunes Bento
isabela_alvesviana@hotmail.com
ccominetti@ufg.br
Palavras-chave: baru, consumo alimentar, dislipidemia, nozes, oleaginosas.
RESUMO
Introdução: A semente comestível do barueiro, árvore típica do Cerrado brasileiro, tem
despertado grande interesse de pesquisadores, por possuir nutrientes e compostos
biologicamente ativos que influenciam no perfil lipídico. Objetivo: Avaliar o perfil de
consumo

alimentar

de

indivíduos normo

a

moderadamente hipercolesterolêmicos

suplementados com amêndoa de baru e correlacionar os dados de ingestão de macro e
micronutrientes com o perfil lipídico, antropométrico e antioxidante. Material e métodos:
Este estudo fez parte de um projeto matriz, randomizado, cego, crossover sobre os efeitos do
consumo da amêndoa de baru. Participaram 22 indivíduos normo a moderadamente
hipercolesterolêmicos (colesterol total 227,3 ± 7,7 mg/dL), com idade variando de 21 a 57
anos. O estudo durou 16 semanas, sendo composto por duas fases de seis semanas, separadas
por um período washout de quatro semanas. Os participantes foram randomizados para
receber dois tratamentos em fases alternadas definidas por sorteio: 20 g/dia de amêndoa de
baru ou placebo (uma cápsula/dia de amido de milho). A avaliação do consumo alimentar, a
antropometria e os exames bioquímicos foram realizados no início e final de cada fase.
Resultados: Os indivíduos mantiveram a ingestão alimentar durante todo o estudo, com
exceção da ingestão de vitamina E, que aumentou após a suplementação com o baru, e dos
ácidos graxos poli-insaturados e monoinsaturados, que apresentaram tendência de aumento
após o consumo do baru. Observou-se redução estatisticamente significativa nos valores de
lipoproteínas de baixa densidade (p = 0,0386), colesterol total (p = 0,0078) e apolipoproteína
A1 (p = 0,0025). Não foram observadas correlações entre as variáveis antropométricas, o
perfil lipídico e o perfil antioxidante. Conclusões: Constataram-se modificações positivas do
perfil lipídico e do padrão de consumo alimentar de lipídios e de vitamina E. Assim, o baru
parece demonstrar importante potencial redutor dos riscos de doenças cardiovasculares e seu
consumo regular e em quantidades adequadas pode ser indicado à população.
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Avaliação da Qualidade Ambiental das Bacias de Captação de Água para
Abastecimento Público da Região Metropolitana de Goiânia
Alunas: Isabella Almeida Costa
Carolina Fernandes Aranha
Orientador: Professor Dr. Nilson Clementino Ferreira
Resumo
As bacias hidrográficas são de grande importância ambiental, social e econômica, mas elas
se tornam mais importantes ainda quando as mesmas são utilizadas na captação de água para
o abastecimento público. No entanto, muitas vezes as expansões das áreas urbanizadas sem
o mínimo planejamento, e a ocupação de áreas rurais, podem não respeitar as fragilidades
ambientais das bacias hidrográficas que servem para abastecer os municípios.
Neste trabalho foi avaliada a qualidade ambiental das bacias de captação de água para
abastecimento público dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia, definida em 19
bacias. Para isso, foi elaborada e aplicada uma metodologia nova, onde é realizado o
mapeamento de áreas fisicamente sensíveis, a partir da integração espacial de dados de
relevo e dados hidrológicos, para em seguida realizar a intersecção topológica com o mapa
de uso do solo.
Os resultados apontaram de pouco mais da metade das áreas das bacias de captação da
Região Metropolitana de Goiânia, possuem boa qualidade ambiental, no entanto elas
possuem uma área maior que o município de Goiânia, que deve ter a vegetação nativa
recuperada e preservada. Sendo prioritária a recuperação das áreas de qualidade ambiental
ruim situadas na bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, utilizada no abastecimento do
município de Goiânia.
Após a aplicação do método nas bacias de captação da Região Metropolitana de Goiânia, foi
possível observar que quase 80% das áreas das bacias de captação possuem qualidade
ambiental boa ou média. Para as seguintes classificações foram propostas medidas de
preservação para a reestruturação e até mesmo a manutenção destes locais, aliados ao
conjunto de Leis para definição dos critérios utilizados. Os órgãos públicos devem favorecer
condições básicas de serviços prestados à população para auxiliar no desenvolvimento e
eficiência das atividades propostas, principalmente de regiões piores avaliadas.
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ESTUDOS DE PERMEAÇÃO CUTÂNEA DO ASIATICOSÍDEO INCORPORADO
EM FORMULAÇÕES TÓPICAS
Isabella Cristina de Sousa Marques Amorim1, Priscila Bianca Rodrigues da Rocha, Lígia,
Marques Andrade, Stephânia Fleury Taveira2
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2

Orientador,

Laboratório Tecnologia Farmacêutica, Faculdade de

Farmácia, UFG

(stephaniafleury@gmail.com)

RESUMO
Estudos apontam que o uso do asiaticosídeo, fármaco encontrado no extrato da planta
Centella asiática, tem demonstrado efeito positivo no tratamento da esclerodermia (doença
auto-imune caracterizada por extensas lesões na pele).Entretanto este fármaco não tem
características físico-químicas adequadas para penetração na pele, e por isso o
desenvolvimento de novas permeações podem auxiliar no aumento da sua permeação cutânea.
Sendo assim, o objetivo do trabalho foi o estudo de permeação cutânea do asiaticosídeo em
formulações tópicas: encapsuladas ou não em carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN)
previamente desenvolvidos. O asiaticosídeo foi quantificado por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) com detecção UV/Vis, empregando-se como fase móvel um gradiente de
ácido fosfórico 0,2% e acetonitrila em diferentes concentrações.Os CLN foram produzidos
pelo método da microemulsão. A solubilidade foi avaliada em diferentes meios para assegurar
a condição “sink” nos estudos de permeação cutânea.A penetração do fármaco a partir dos
CLN e da formulação sem o fármaco encapsulado (fármaco livre) foi avaliada em pele de
orelha de porco utilizando células de Franz. A solução de lauril sulfato de sódio (1%, p/v) foi
a que mais solubilizou o fármaco, apresentando um coeficiente de solubilidade de 294,92 ±
1,47 µg/mL. A encapsulação do fármaco nos CLN aumentou significativamente a permeação
do asiaticosídeo na pele. Aproximadamente 1,5 vezes mais fármaco ficou retido no estrato
córneo quando o asiaticosídeo estava incorporado nos CLN, em comparação com o fármaco
não encapsulado. A formulação desenvolvida parece promissora para aplicação tópica e o no
tratamento da esclerodermia.
Palavras – chave:Asiaticosídeo,permeação cutânea, carreadores lipídicos nanoestruturados.
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DURABILIDADE DE ARGAMASSAS COM RESÍDUOS KRAFT DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Isabella P. Vieira1, Helena Carasek2 e Patrícia E. F. Carvalho3
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O incremento de fibras de papel kraft provenientes de embalagens de cimento e de cal nas
argamassas de assentamento de alvenaria mostrou-se viável a partir de resultados obtidos em
pesquisas do PPG-GECON-UFG. A análise mais detalhada desse compósito se mostra importante
não somente pela saída alternativa de dar finalidade para esse resíduo na construção civil, mas
também pela melhoria do produto final (argamassa com fibra).
A avaliação de durabilidade se justifica pela possível incompatibilidade entre fibra e matriz
cimentícia. Alguns autores descrevem como desafio o melhoramento da durabilidade desses
compósitos, principalmente pelo ataque alcalino dos produtos de hidratação do cimento às fibras
e, também, pela fragilização da fibra por mineralização, devido à migração desses produtos para
seus vazios.
O objetivo deste trabalho é avaliar a durabilidade de argamassas mistas de cimento e cal,
quando acrescidas de fibras de papel kraft provenientes de embalagens desses aglomerantes. Visa
verificar, ainda, se existem alterações no comportamento das argamassas quando submetidas a
diferentes condições de ciclos e analisar se há alteração de resistência mecânica nessas argamassas
após os ciclos realizados, comparando as argamassas com fibra e as argamassas sem fibra.
O principal resultado foi que as argamassas com fibras mostraram-se duráveis no período
analisado, não ocorrendo quedas significativas nas resistências à tração na flexão e à compressão.
Apesar dos bons resultados, sugere-se a continuação da pesquisa com a continuidade dos ciclos.
Ademais, observou-se comportamento diferenciado das argamassas quando os corpos de prova
foram submetidos aos mesmos ciclos de saturação-secagem, no entanto, iniciando os ciclos pela
saturação ou pela secagem. O ciclo iniciado pela secagem foi mais agressivo para as argamassas.
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS CELULASES E XILANASES
PRODUZIDAS POR MICRORGANISMOS ISOLADOS DO SOLO DO CERRADO

BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CELLULASES AND XYLANASES
PRODUCED BY MICROORGANISMS ISOLATED FROM SOIL OF CERRADO
Costa, I.C.¹; Faria, F.P.¹; Teixeira, M.S.2
¹Laboratório de Biotecnologia de Fungos – ICB,
Universidade Federal de Goiás, Caixa Postal 131, CEP 74.001-970, Goiânia, GO.
2
Departamento de Microbiologia (IB) da Universidade de Brasília,
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Bloco E, 1º Andar, CEP 70910 - 900 Asa Norte, Brasília – DF.
Email para contato: isabellecristineufg@hotmail.com
Área do Conhecimento: Ciências Agrárias - Microbiologia

RESUMO
A biomassa vegetal é composta fundamentalmente por celulose, hemicelulose e lignina. As
celulases e xilanases constituem um conjunto de enzimas que atuam em sinergismo na
conversão de celulose e hemicelulose em monômeros de glicose e xilose, respectivamente.
Microrganismos produtores de celulases e xilanases foram obtidos a partir do solo do DF por
seleção em meio contendo celulose e xilana. Foi realizada a cinética de produção dessas
enzimas pelos isolados A8, C2 e E7 cultivados meio mínimo contendo farelo de trigo
(MM/FT) e bagaço de cana-de-açúcar (MM/BCA), o sobrenadante de cultura foi analisado a
cada 24 h quanto a atividade de FPase, avicelase, CMCase e endo-xilanase, pelo método de
DNS. Os isolados A8 e C2 produziram os maiores níveis de celulases e endo-xilanases
quando cultivados em MM/FT e o isolado E7, em MM/BCA. Todos os três isolados
produziram as quatro classes de enzimas analisadas. O isolado C2 foi o melhor produtor e os
picos de produção de endo-xilanase (42,25 U/mL), CMCase (5,75 U/mL), avicelase (0,08
U/mL) e FPase (0,25 U/mL) foram observados após 96, 120, 48 e 120 h de cultivo,
respectivamente. O isolado C2 foi identificado por análise morfológica e corresponde ao
fungo do gênero Penicillium sp. As endo-xilanases, CMCases e FPases secretadas pelo fungo
apresentaram pHs ótimos de 5, 6 e 5, respectivamente. A temperatura ótima para todas as
enzimas analisadas foi de 50 °C. O gel de atividade de celulose do sobrenadante de cultivo do
isolado C2 apresentou uma endoglucanase com peso molecular de 35 kDa.

PALAVRAS-CHAVE: Biomassa vegetal. Enzimas celulolíticas. Fungo.
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SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM CENTRO DE MATERIAL E
ESTERILIZAÇÃO: SEGURANÇA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
Jackelline Evellin Moreira dos Santos, Anaclara Ferreira Veiga Tipple, Dayane de Melo
Costa, Najara Queiroz Cardoso
Faculdade de Enfermagem/UFG, Goiânia-GO 74605-080, Brasil. E-mail:
jacke_evellen3@hotmail.com, anaclara@fen.ufg.br
RESUMO - Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade funcional
destinada à realização do processamento de produtos para saúde (PPS), este é dividido em
etapas interdependentes, favorecendo o seguimento de um fluxo contínuo e unidirecional, sendo
imprescindivelmente da área suja para a área limpa1. Dentre essas etapas, o armazenamento e
a distribuição no CME requer cuidados referentes à estrutura e ao processo de trabalho para a
manutenção da esterilidade dos PPS, por meio da prevenção de “eventos relacionados” (ER),
ou seja, condições adversas que podem levar a contaminação desses produtos1. Objetivo:
Avaliar a segurança de produtos para a saúde na área de armazenamento e distribuição de um
Centro de Material e Esterilização. Material e método: Estudo descritivo-exploratório, de corte
transversal, realizado em um hospital público de grande porte da região Centro-oeste, de janeiro
e março de 2014. Após aprovação em comitê de ética (protocolo n°167/2011), os dados foram
coletados por meio de entrevista com o responsável técnico pelo CME e o engenheiro clínico,
bem como por observação direta não-participante, com preenchimento de quatro checklists. O
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi solicitado antes das entrevistas e após as
observações. Resultados: Em relação à estrutura, foram identificadas inconformidades
referentes à estrutura física e aos recursos materiais, respectivamente: teto de gesso com
presença de abaulamentos; acabamento entre as paredes e o piso não uniforme em toda sua
extensão, com região desprovida de acabamento; presença de tubulações expostas do
equipamento condicionador de ar; presença de janelas teladas que possuíam frestas e rasgos;
ausência de equipamento para controle da umidade do ambiente; presença de mesa de madeira;
equipamento de proteção unissex/uniforme armazenado em vestiário, localizado em piso
diferente da unidade; e luva térmica com sinais de desgaste. Quanto ao processo de trabalho, as
principais inconformidades foram: baixa adesão à higienização das mãos, não ultrapassando
10% das oportunidades. Não retirada de máscara (49,3%), propé (50%) e gorro (69,2%) ao sair
ou retornar à área; uso inadequado desses equipamentos, como permanência de máscara
pendurada no pescoço; capote utilizado ao sair da área, não retirado ao entrar (23,6%) e capote
utilizado ao entrar, não retirado ao sair (21,4%); uso de adornos; tempo de abertura parcial da
porta autoclave menor que a orientação do fabricante (70,3%); produtos com prazo de validade
expirado; e produtos com data de processamento recente posicionado a frente daqueles com
data mais antiga. Também foram identificados ER, como: PPS carregados junto ao corpo; queda
de PPS ao chão; embalagem úmida; PPS armazenados sob peso ou empilhados, guardados em
gavetas ou cestos superlotados; PPS com invólucro perfurado e com selagem
queimada/enrugada. Conclusão: A área investigada atendeu parcialmente aos indicadores de
estrutura e de processo de trabalho, pois foram identificados aspectos que favorecem a
ocorrência de ER que comprometem a segurança dos produtos. Ademais, a disponibilidade de
estrutura não foi suficiente para garantir o processo de trabalho adequado, sendo verificadas
falhas no processo mesmo nas situações em que havia estrutura necessária.
1

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº15 de 15
de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos
para saúde e dá outras providências. 2012, p. 1-18.
Revisado pelo orientador
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Germinação de sementes de Butia purpurascens Glassman sob diferentes condições
hormonais
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ASSOCIATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO
DEGOIANÉSIA– GO:
Janainni Gomes de Andrade1
RESUMO:
O presente trabalho é resultado da pesquisa desenvolvida no Programa Institucional de
Iniciação Científica PIBIC e teve como objetivo analisar o associativismo rural no município
de Goianésia. O estudo compõe um projeto vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas
das Dinâmicas Territoriais (LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) que
investiga o papel do das organizações associativas na reprodução econômica e social do
produtor familiar em Goiás. A escolha de Goianésia como recorte espacial se deu em virtude
das associações existentes no município e pelo histórico das grandes empresas
sucroalcooleiras que acentuou os dilemas da permanência do pequeno produtor no campo. O
município de Goianésia se localiza na Microrregião de Ceres e foi fundado em 24 de junho de
1953. Uma de suas principais atividades econômicas é a agropecuária, com destaque para a
plantação e beneficiamento de cana-de-açúcar. Como ocorreu em vários municípios do estado
de Goiás a modernização da agricultura também interferiu na dinâmica socioespacial de
Goianésia. Com a incorporação capitalista do Cerrado o pequeno produtor enfrentou
dificuldades na produção, comercialização dos produtos e permanência na terra. Diante deste
quadro o agricultor familiar encontra na organização associativa uma alternativa para se
inserir economicamente e se reproduzir socialmente. Por meio de leituras relativas ao
associativismo, incorporação capitalista do Cerrado e políticas públicas, pesquisa em fontes
de dados secundários e trabalho de campo buscamos entender qual a importância dessa forma
de organização social na vida dos pequenos produtores familiares. No município de Goianésia
temos como resultado positivo do associativismo a Feira do Produtor Rural. A feira foi
inaugurada em 1997 e é composta por aproximadamente 160 famílias. A comercialização dos
produtos na feira tem sido muito importante para garantir o sustento dos pequenos produtores.
O associativismo em Goianésia se mostrou uma ferramenta importante para a inserção destes
pequenos produtores no processo econômico e, por conseguinte, a possibilidade de
fortalecimento de sua reprodução social.

1

Acadêmica do Curso de Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) janainniandrade10@gmail.com
Revisado pelo orientador.
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Santiago de Compostela e seus Caminhos: representações através de fotografias
brasileiras
Janaynne Carvalho do Amaral1
Antón Corbacho Quintela
Resumo
Devido à popularidade do Caminho de Santiago de Compostela alcançada ao longo de
doze séculos, existe uma vasta produção literária, guias e diários de viagem sobre a
experiência da peregrinação. Além de exposições fotográficas realizadas em diversos
países, e produções cinematográficas, somos bombardeados com imagens da Rota
Jacobea em sites, blogs, e nas redes sociais. A fotografia é uma grande aliada do
turismo, pois através dela podemos antecipar a nossa experiência turística, e, como
explica Pérez (2009), essas imagens são representações que condicionam a forma de
olhar o mundo e mediam nas práticas culturais rituais turísticas num determinado
destino turístico. Assim, nosso objetivo é conhecer, analisar e classificar as
representações criadas no Brasil por fotógrafos brasileiros que percorreram o Caminho
de Santiago. Acessamos o site brasileiro Caminho de Santiago de Compostela – O
Portal do Peregrino, e selecionamos dois álbuns fotográficos produzidos por peregrinos
para caracterizar essas fotos. Após a análise dos resultados, encontramos uma grande
semelhança entre o discurso criado em diários de viagem sobre o Caminho e as
composições das fotografias publicadas no site. Além disso, identificamos dois
possíveis tipos de representações produzidas no caminho, a de si mesmo e a do outro.
Alguns conceitos sobre a fotografia serão levantados como base teórica para a análise
dessas imagens fotográficas.
Palavras-chave: Caminhos de Santiago de Compostela, fotografia, representação, site.

1

Graduada em Direção de Arte da Escola de Música e Artes Cênicas – EMAC/UFG; pesquisadora do
Grupo GALABRA. Bolsista PIBIC/ Faculdade de Letras – UFG – e-mail: <menequete@gmail.com>.
Texto revisado pelo orientador Prof. Dr. Antonio Corbacho Quintela, Faculdade de Letras – Grupo
GALABRA/ UFG.
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IDENTIFICAÇÃO DE FITOPATÓGENOS EM PLANTIOS DE EUCALYPTUS
SPP. DO ESTADO DE GOIÁS
Jaqueline Pinheiro da Silva1, Érico de Campos Dianese2, Thais Vieira Webber3, Ketley
Ludymila Melo e Silva4
Para a economia brasileira e para a sociedade em geral, o setor florestal contribui
com uma parcela importante da geração de produtos, tributos, divisas, empregos e renda.
Atualmente, o Brasil possui cerca de 7,1 milhões de hectares de florestas plantadas,
principalmente com espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus, que representam cerca de
0,8% do território nacional. No Estado de Goiás há atualmente uma área de 54,5 mil
hectares de florestas plantadas. Assim, justifica-se a preocupação com os fatores que
afetam negativamente a produção florestal e no caso do eucalipto, uma ampla gama de
patógenos podem contribuir para diminuir significativamente o seu desenvolvimento e
produtividade. Neste sentido, o trabalho realizado no Núcleo de Pesquisa em
Fitopatologia procurou coletar amostras em campo para a realização da identificação de
fitopatógenos predominantes em algumas áreas de plantio de eucalipto do Estado de
Goiás. Quatro visitas técnicas foram realizadas visando a coleta de amostras em plantios
de grande porte, mantidos por empresas florestais e viveiros da região, ou áreas de
pequenos produtores. As visitas foram realizadas em áreas de produção de Teresópolis,
Hidrolândia e duas áreas próximas à Escola de Agronomia da Universidade Federal de
Goiás. Foram coletadas folhas com sintomas de doenças bióticas e a partir desses
sintomas isolamentos em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) foram realizados.
Ocorrida a esporulação, a estrutura era observada em microscópio ótico, visando-se a
identificação do gênero do fungo. Foram encontrados cinco diferentes patógenos nas
áreas visitadas: Oidium sp., Teratosphaeria sp., Cylindrocladium sp., Alternaria sp e
Pestalotiopsis sp. Todos os patógenos encontrados são causadores de manchas foliares
com potencial de dano econômico, influenciando no nível de desenvolvimento da planta.
Um maior número de áreas deve ser visitado em 2014/2015 visando complementar os
dados aqui apresentados.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

DIFERENÇAS TÉRMICAS E HIGROMÉTRICAS
URBANO/RURAL EM CIDADES DO CERRADO: O EXEMPLO DE CAÇU/GO
Jean Carlos Feltrin¹
Zilda de Fátima Mariano²
RESUMO
O trabalho objetivou a análise da temperatura e umidade relativa do ar máximas e mínimas
absolutas e chuvas na área urbana e rural de Caçu (GO) de agosto de 2013 a maio de 2014. A
cidade de Caçu situa-se na Microrregião de Quirinópolis com 2.251,007 km², área urbana de
4,1 km², com 13.283 habitantes e densidade demográfica de 5,88 hab/km². O experimento foi
montado em nove pontos, 5 na área urbana e 4 na rural, com thermohigrometros (Modelo
HT500 e HT4000), em intervalo de 30 minutos. Os dados de precipitação pluvial foram
coletados em pluviógrafos (modelo P300) e uma estação meteorológica (modelo WatchDog
2000). A metodologia foi a teoria do Clima Urbano, de Monteiro (1976) no subsistema
termodinâmico. Os mapas de hipsometria e exposição das vertentes foram utilizados SIG’s.
como: Arcgis, Spring e Surf e imagens de satélite a SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
e imagens GOES para identificação dos sistemas atmosféricos. Verificou-se que a hipsometria
de Caçu variou de 430 a 540 m, o ponto com menor altitude foi o P1 (440 m) e o maior o P3
(540m), a exposição da vertente está voltada para o sul em P1, para sudoeste em P2, nos pontos
P3 e P8 ao norte, em P4 e P6 a oeste, em P5 noroeste e em P7 para nordeste. Os pontos voltados
para o quadrante norte tem tendência a serem mais quentes por receberem maior incidência de
radiação solar, como ocorreu no P8 (53,2°C) e os voltados para o sul serem mais frios por
receberem menor incidência como aconteceu no P2 (3,0°C). As temperaturas máximas
absolutas do ar, oscilaram de 32,3°C a 53,2°C, em que a maior ocorreu no P8 (rural) no mês
maio no dia 05-05-14, as 14 horas, pois o sistema atmosférico da região apresentou uma massa
de ar seca sobre a região de estudo contribuindo para o valor registrado, e a menor no P1 (rural).
As temperaturas mínimas absolutas variaram de 3,0 a 22,9°C, em que a menor ocorreu no P2
(rural) devido a exposição para sudoeste recebendo menor incidência de radiação solar pois a
maior incidência de radiação solar ocorre em pontos cuja a exposição das vertentes estejam
voltadas para o norte e a maior no P7 (urbana). As umidades relativas máximas absolutas
oscilaram de 100% (P1) em maio devido a sua localização, pois encontra-se na zona rural e
próximo ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Caçu, e 42% (P8) em agosto devido a
diminuição precipitação pluvial de 4 mm. As umidades relativas mínimas absolutas oscilaram
entre 8% (P1) e 42% (P6) devido ao período de estiagem na região ocorrendo exposição do solo
e a precipitação pluvial mensal variou de 0 a 595 mm, em que os meses de agosto e maio tiveram
os menores valores e março o mês mais chuvoso, isto devido que o período menos chuvoso
ocorre de abril a setembro e o mais chuvoso de maio a outubro.
Palavras-chave: Caçu, clima, temperatura do ar, umidade do ar, chuvas
*Financiado pelo CNPq n. 477869/2012-2 (Apoio financeiro em capital e custeio),
1 Licenciando em Geografia e Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq), Universidade Federal de Goiás Regional Jataí- E-mail: jeanfeltrin@yahoo.com.br
2 Docente do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia e da Pós-graduação em Geografia
Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí – E-mail: zildadefatimamariano@gmail.com
Revisado pelo orientador
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ESTUDOS SOBRE FORMAS DE ARMAZENAMENTO, COLETAS E
TRATAMENTO DE RESÍDUOS GERADO EM LABORATÓRIOS DE ENSINO
J.H. VIANA JÚNIOR, L.M. COELHO
Universidade Federal de Goiás, Av. Doutor Lamartine, Catalão, Goiás, Brasil
Palavras chave: resíduo, tratamento, permanganato, prata
INTRODUÇÃO
Uma questão problemática para laboratórios de ensino e pesquisa é a dificuldade em
lidar com seus resíduos, ou seja, atribuir-lhes tratamento e disposição final adequada. A coleta
e o armazenamento dos mesmos, quando ocorrem, são realizados por meio de segregação
inapropriada, gerando um aumento desnecessário na diversidade de seu conteúdo e em sua
periculosidade. A ausência de gerenciamento destes resíduos define-se como uma realidade
comum, a qual carece de mudanças. Diante deste quadro, as instituições de ensino superior
necessitam, imediatamente, de um sistema de gestão de seus rejeitos químicos, devido, não
só, ao impacto ambiental decorrente destes compostos, mas, também, por uma questão de
postura e coerência, tendo em vista o papel de boa formação que as mesmas desempenham na
sociedade1. Este trabalho visa realizar uma pesquisa sobre os resíduos já existentes nos
laboratórios de Graduação do Departamento de Química/Regional Catalão, ou seja, os
chamados resíduos passivos, e por consequência obter uma listagem dos mesmos. É
apresentado também o tratamento de resíduos de Permanganato de Potássio (KMnO4) e
caracterização de resíduos de Prata (Ag).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o levantamento dos resíduos passivos, verificou-se a existência de 210 frascos e
uma medida aproximada de 113,6 L de compostos mal segregados. Para o tratamento de oito
resíduos de KMnO4, utilizou-se a seguinte equação:
2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ → 5O2↑ + 2Mn2+ + 8H2O
(1)
Depois de tratados, estes foram submetidos à leitura no aparelho de espectrometria de
absorção atômica por chama (FAAS), a fim de identificar metais presentes em sua
composição. Em seguida, para a recuperação destes oito resíduos, utilizou-se o aparelho
rotaevaporador e banho de areia. Por meio destas etapas, foi possível obter 58,1127 g de
compostos sólidos. Após uma segunda leitura no FAAS, do sobrenadante obtido, verificou-se
a redução significativa dos elementos encontrados anteriormente, inclusive o Mn, objeto de
estudo. Três resíduos de KMnO4 ainda mostravam-se aptos à reutilização, assim, fez-se
titulações com estes, visando determinar a concentração de KMnO4. Segue abaixo a equação
empregada: 2MnO4- + 16H+ + 5C2O42- ↔ 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O
(2)
Obtiveram-se, então, as concentrações médias (em mol/L): 0,02127 para o resíduo 1,
0,00357 para o resíduo 2 e 0,0007253 para o resíduo 3. Este último, por apresentar uma
concentração muito pequena, juntou-se aos outros sete resíduos, para o mesmo tratamento,
conforme equação 1. Em seguida, selecionou-se oito resíduos de prata. Realizou-se apenas a
caracterização dos mesmos, por meio do FAAS. O próximo passo se dará através da extração
deste metal, visando sua reutilização em aulas de graduação.
CONCLUSÃO
O primeiro passo para a recuperação de um resíduo mostra-se por meio da formação
de consciência em professores e alunos, através de métodos que diminuam sua geração e
possibilitem uma coleta adequada dos mesmos.
REFERÊNCIAS
1
JARDIM, Wilson de Figueiredo. Gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios
de ensino e pesquisa. Química Nova, v. 21, n. 5, 1998.
1
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SOLO ARGILOSO LATERÍTICO ESTABILIZADO COM EMULSÃO
ASFÁLTICA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO
Jeferson B. de Freitas e Lilian R. de Rezende
INTRODUÇÃO A necessidade crescente de existirem vias pavimentadas de qualidade e que
as obras sejam as mais econômicas possíveis, faz com que a busca por novas tecnologias
ocorra constantemente. Como solos encontrados nos locais das obras nem sempre atendem
aos requisitos para construção de sub-base e base de pavimentos, têm-se a necessidade de
melhorá-los. Assim, como as outras técnicas de estabilização de solos, a mistura com emulsão
asfáltica pode tornar o solo apto para suportar os esforços advindos do tráfego. Entretanto,
esse tipo de estabilização exige um rigoroso controle de qualidade relacionado, por exemplo,
com o tipo de emulsão que será utilizado, o tempo de aeração em que deve-se deixar a
emulsão reagir com o solo e o tipo de cura a ser empregado (ao ar, cura úmida ou em estufa).
O principal objetivo desta pesquisa é avaliar, por meio de ensaios laboratoriais preliminares, a
viabilidade técnica do uso de emulsão asfáltica para estabilização de um solo laterítico
argiloso, visando sua utilização em vias de baixo a médio volume de tráfego no estado de
Goiás.
METODOLOGIA. As amostras foram preparadas com 3h de aeração, compactadas na energia
Proctor intermediária e curdas ao ar. Em seguida, foram realizados ensaios para determinação
do Índice de Suporte Califórnia (ISC) e da resistência à compressão simples (RCS) com e sem
cura de 7, 14 e 28 dias para misturas de um solo laterítico argiloso (LG´) com a emulsão
catiônica de ruptura lenta (RL-1C) nos teores de 0, 2, 4 e 6%.
RESULTADOS Os resultados obtidos mostram que ocorre aumento da resistência com a
incorporação da emulsão até os 14 dias de cura. No entanto, aos 28 dias de cura ao ar,
observou-se queda de resistência em todas as amostras. Os valores máximos de ISC e RCS
foram obtidos para o teor de 4% aos 14 dias de cura A alteração do teor de umidade da
mistura solo-emulsão até a realização do ensaio variou entre 1,2 a 1,4 % nos ensaios sem
cura. Já para as amostras com cura, a umidade reduziu entre valores variando de 5,0 a 10,8%.
O acompanhamento da alteração do teor de umidade a partir da mistura da emulsão com o
solo previamente umedecido até o momento da realização do ensaio permitiu verificar que há
influência da umidade obtida ao final da cura nos parâmetros obtidos, entretanto como a
variação de umidade foi pequena entre o período da mistura e a realização do ensaio, entendese que o aumento da resistência está vinculado mais ao acréscimo da emulsão do que à
variação do teor de umidade. A queda de resistência em todas as amostras aos 28 dias de cura
ao ar, apresentando baixos valores de teor de umidade (na ordem de 8%) pode indicar que
umidades muito baixas prejudicam, de alguma forma, a ligação das partículas do solo com a
emulsão e, consequentemente, seu desempenho mecânico Em caso de confirmação dessa
hipótese, entende-se que na obra pode-se aguardar de 7 a 14 dias de cura da amostra
compactada, mas após esse período a camada deve ser imprimada para ser evitar grandes
perdas de umidade e redução da resistência
CONCLUSÕES. Os resultados obtidos demonstram que há potencial técnico de aplicação de
emulsão asfáltica para estabilizar solos tropicais finos e utilizá-los em camadas de
pavimentos, sendo que não seriam necessários teores superiores a 4% de emulsão para
melhorar as propriedades do solo.
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Nó de rede embarcado baseado no padrão IEEE 1451 com
diferentes interfaces (ZigBee, SPI) para o monitoramento e
controle dos transdutores conectados ao TIM
Jeferson R. Brunetta1 , Tércio A. dos Santos Filho1∗
1

Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Regional Catalão – Catalão – GO – Brasil
{jeferdjex,tercioas}@gmail.com

RESUMO: Com o intuito de atribuir caracterı́sticas de interoperabilidade entre diferentes tipos de transdutores e em diferentes meios de comunicação foi definido o padrão
IEEE 1451. Este padrão define duas classes de nós de rede, NCAP (Network Capable Application Processor) e TIM (Transducer Interface Module). Um nó de rede
NCAP exerce função de gateway entre o usuário e o TIM. O TIM provê a interface de
comunicação com o circuito de condicionamento de sinais e os transdutores. O conjunto
de padrões IEEE 1451 também define um conjunto comum de funcionalidades, comandos e TEDS(Transducer Electronic Data Sheet). Neste trabalho o módulo NCAP foi
implementado em uma plataforma de prototipação open-source de baixo custo, baseada
no projeto Arduino. O kit de desenvolvimento escolhido foi o Arduino Mega 2560. Este
kit foi utilizado em conjunto com um módulo de expansão (Shield) Ethernet W5100, um
módulo de comunicação Serial e outro módulo de comunicação sem fio. O módulo de
comunicação serial foi desenvolvido utilizando um chip MAX-232, este módulo é capaz amplificar os nı́veis de tensão da comunicação, diminuindo interferências e ampliando o alcance. Para a comunicação sem fio foram utilizados módulos Zig-Bee Pro, eles
foram configurados para trabalhar em mode de operação transparente, possibilitando a
comunicação direta entre o NCAP e o TIM. Toda codificação do nó NCAP foi feita na
linguagem própria do Arduino e as paginas para interação com o usuário usaram a linguagem HTML. As paginas estáticas foram armazenadas em um cartão micro-SD. Páginas
que envolviam elementos variáveis, por exemplo, a exibição de uma TEDS recebida, eram
montadas em tempo de execução. Foi implementado um TIM capaz de se conectar com
o NCAP através da interface RS232. Para isso foram utilizados módulos reguladores de
tensão, um microcontrolador Atmega8 e alguns sensores para testes, além de um módulo
de comunicação serial semelhante ao do nó NCAP. O módulo TIM sem fio segue o mesmo
princı́pio do nó cabeado, porém, o módulo de comunicação serial foi substituı́do por um
módulo Zig-Bee semelhante ao do nó NCAP. A programação foi feita em linguagem C
utilizando o ambiente de desenvolvimento fornecido pelo fabricante do microcontrolador.
As solicitações feitas pelo usuário são recebidas pelo NCAP através de uma rede Ethernet
e encaminhadas ao TIM de forma padronizada. No TIM as mensagens são desempacotadas e processadas e uma resposta da solicitação é retornada. Os protótipos desenvolvidos
em sistemas computacionalmente limitados permitem a construção de redes de sensores
de baixo custo, capazes de operar seguindo as especificações do padrão IEEE 1451, agregando ao sistema caracterı́sticas como interoperabilidade, escalabilidade, facilidade de
implementação e manutenção.
∗
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PRODUÇÃO DE PASTA MINERAL COM REJEITO DE ROCHA FOSFÁTICA
Jeferson Vaz1, André Carlos Silva2, Elenice Maria Schons Silva3, Vitor Rodrigues de
Araujo4
1
2
3

Graduando em Engenharia de Minas, Universidade Federal de Goiás

Prof. Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Goiás

Profa. Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Goiás
4

Graduando de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Goiás

A etapa de separação sólido-líquido está entre as operações unitárias mais importantes
atualmente empregadas em indústrias químicas, têxteis, farmacêuticas, bem como no
processamento de minerais, alimentos, tratamento de água e resíduos, entre outras, pois muitos
dos produtos industriais são suspensões (polpas) de sólidos em líquidos. Atualmente a
disposição de rejeito do processamento de minerais é um problema devido à degradação
ambiental que a mesma acarreta. O processamento da rocha fosfática na Anglo American
Fosfato Brasil, situado em Catalão-GO, Brasil, gera cerca de 180 t/h de rejeitos para uma
alimentação na planta de 480 t/h (cerca de 37,5% da alimentação da planta de processamento),
com 5 a 10% de sólidos e cerca de 14% de P2O5. O presente trabalho propõe a produção de
pasta usando os rejeitos da planta de processamento da rocha fosfática, dividindo em duas
etapas distintas: sedimentação livre do material na presença de floculantes industriais e
filtragem a vácuo do rejeito espessado. Dez tipos de floculantes e nove meios filtrantes
diferentes foram testados. A adição de floculante permitiu uma taxa de sedimentação mais
rápida e um alto desempenho para o próximo estágio de desaguamento, pois o material
floculado foi retido pelo meio filtrante, em vez de passar por ele, como ocorre sem adição de
tal componente. Os resultados encontrados foram satisfatórios para a produção de pasta mineral
com um percentual de sólidos em torno de 65%.
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CARTILAGEM AURICULAR BOVINA TRATADA EM SOLUÇÃO ALCALINA:
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE EM RATOS
RESENDE, J. E.; SILVA, A. G. C; SILVA, R. R.; NETO, A. F. C.; DUTRA, H. T.; ASSIS,
B. M.; DIAS, B. G. C.; RABELO, R. E.
Biomateriais são materiais naturais ou artificiais que executa, acrescenta ou substitui uma
função orgânica. Objetivou-se nesta pesquisa obter biomaterial cartilaginoso em solução
alcalina e verificar sua biocompatibilidade em ratos. Foram coletadas cartilagens auriculares
de bovinos abatidos em frigoríficos inspecionados da região de Jataí, GO. Este material foi
dissecado com material cirúrgico, limpo e imerso em solução de cloreto de sódio a 0,9% por
um período de uma hora. Em seguida as amostras foram secas em papel toalha e
acondicionadas em embalagens plásticas para serem congeladas e enviadas ao Laboratório de
Bioquímica e Biomateriais do IQSC – USP – São Carlos, onde foram submetidas ao
tratamento alcalino por 72 horas, liofilizadas e esterelizadas em óxido de etileno. A
caracterização foi realizada por calorimetria diferencial exploratória, termogravimetria,
espectroscopia na região do infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Os
biomateriais foram implantados em 32 ratos, linhagem Wistar, adultos, mantidos e manejados
no Biotério Multidisciplinar da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. As unidades
experimentais foram alocadas aleatoriamente em quatros grupos (G1, G2, G3 e G4). Efetuouse incisão longitudinal de pele, de aproximadamente 1,5 centímetros na região dorsal, onde se
implantou na região subcutânea o biomaterial, com dimensões de 0,5 cm por 0,5 cm. A
eutanásia dos animais de G1, G2, G3 e G4, foi realizada aos 7, 14, 21 e 35 dias após a
cirurgia. Por ocasião da necropsia avaliou-se macroscopicamente o comportamento do
biomaterial no sítio do implante e o espécime clínico e tecidos adjacentes. Nesta ocasião
avaliou-se a ocorrência de aderência tecidual sobre o implante. As caracterizações térmicas
permitiram verificar que o tratamento alcalino de 72 horas realizado nas cartilagens não
alterou significativamente as propriedades de perda de água e massa em função da
temperatura. Este fato foi reforçado pela técnica de espectroscopia na região do
infravermelho, que revelou que não houve alterações da composição bioquímica da
cartilagem hialina após tratamento em solução alcalina por 72 horas e pela microscopia
eletrônica de varredura, que demonstrou o aspecto microscópico característico do material.
Por ocasião da retirada do implante, observou-se que os biomateriais apresentavam-se
integrados aos tecidos adjacentes, porém sem sinais de aderências ou tabiques de tecido
conjuntivo. Outro fator visibilizado foi à formação de novos vasos sanguíneos, cujo trajeto
incluiu a superfície dos implantes. Os exames histopatológicos revelaram que a contagem de
polimorfonucleares apresentou diferença (P≤0,05) entre os períodos de coleta, ou seja, aos
sete dias a contagem média foi de 532 células, aos 14 dias foram 228 células, aos 21 dias
foram 124 células e aos 35 dias 80 células. De forma semelhante, a contagem de macrófagos
notou-se diferença (P≤0,05) entre os períodos de coleta. Aos sete dias, a média de macrófagos
foi de 23 células, aos 14 dias foram de 30 células e aos 35 de 22 células. Para os linfócitos
houve diferença (P≤0,05) das médias, entre os períodos de coleta. Observou-se, aos sete dias
pós-implantação média de 31 linfócitos, aos 14 dias 48 linfócitos, aos 21 dias 54 células e aos
35 dias 27 células. Na contagem de fibroblastos houve diferença (P≤0,05) entre os períodos
de coleta, os quais apresentaram, aos sete dias média de 15 células, aos 14 dias média de 29
células, aos 21 dias média de 32 células e aos 35 dias de 65 células. Conclui-se neste trabalho
que o tratamento alcalino é viável para a obtenção de biomateriais cartilaginosos, não
alterando as características físico-químicas do material, porém tornando-o biocompatível.
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O Uso da Voz Cantada em Musicoterapia em um Contexto Musicoterapêutico Grupal
Jefferson Pereira da Silva 1 Claudia Regina de Oliveira Zanini2 Graziela França A. Panacioni3
Resumo:
O ser humano é um ser que vive em grupo e essa condição acarreta várias influências na
construção do caráter sociocultural do indivíduo. O meio grupal é de extrema importância
para o ser humano. Através deste, ele vai construindo o seu caráter e seu meio de convivência
social, estabelecendo relações. A música está presente nos meios de socialização do
indivíduo, tornando-se um meio de estabelecimento de vínculos socioafetivos. Em
Musicoterapia, é importante que sejam observadas todas as relações interpessoais que
acontecem no processo terapêutico, pois o ser humano é um ser complexo, tendo cada
indivíduo um modo de ser único. A compreensão do processo grupal em Musicoterapia é um
desafio para o musicoterapeuta, pois são muitos os aspectos a serem observados, sendo a
utilização da expressão vocal um dos mais relevantes. O presente estudo trata-se de uma
pesquisa qualitativa com o objetivo de investigar o uso da voz cantada no processo grupal em
Musicoterapia. Foi desenvolvida no período de agosto de 2013 a julho de 2014, no Programa
Institucional de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Na primeira fase da pesquisa realizou-se uma revisão de literatura, com o
objetivo de buscar um referencial teórico sobre o assunto pesquisado, envolvendo Processo
Grupal, Musicoterapia e a voz cantada. Na segunda fase da pesquisa foram feitas observações
de três atendimentos musicoterapêuticos grupais realizados com dez adultos com idade de
dezoito a quarenta anos. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, o Protocolo de
Observação de Grupos em Musicoterapia (Zanini, Munari e Costa, 2009), que possibilitou a
organização das observações e o relato das sessões observadas, bem como a ampliação da
escuta musicoterapêutica. Outros instrumentos de coleta de dados foram os relatórios
descritivos das sessões e filmagens realizadas para as observações. As sessões foram gravadas
e depois observadas pelo pesquisador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC). Os indivíduos participantes da pesquisa tinham idade igual ou acima de
dezoito anos e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nas
sessões de Musicoterapia, por meio do canto, cada indivíduo pode se expressar para o
musicoterapeuta e para os demais integrantes do grupo musicoterapêutico. Considera-se que
as observações evidenciaram a importância de se atentar para o uso da voz cantada em
Musicoterapia, pois o cantar mostrou-se um agente facilitador do processo grupal; e, que o
musicoterapeuta necessita ter domínio dos aspectos musicais e vocais necessários para a
utilização do canto em Musicoterapia.
Palavras-chave: Musicoterapia; voz cantada; processo grupal.
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Diagnóstico situacional dos serviços de saúde bucal dos municípios do Estado de Goiás
Jenifer Alexandria de Moraes¹, Maria Goretti Queiroz²
¹Aluna do programa de Iniciação Científica. Graduanda da Faculdade de Odontologia da UFG

² Orientadora de Iniciação Científica. Doutora em Educação FE/UFG. Professora Adjunto da Faculdade de Odontologia da UFG.

Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil.
E-mail: jeniferalexandria1@gmail.com

Resumo
O estudo teve como objetivo avaliar a oferta de serviços de saúde bucal nos 246
municípios do Estado de Goiás, por meio dos indicadores de saúde bucal preconizados pelo
Ministério da Saúde. Em termos gerais, os indicadores, vistos em conjunto, revelam
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema
de saúde, refletindo a situação sanitária de uma população e servindo como vigilância das
condições de saúde. O estudo epidemiológico descritivo, utilizou-se base de dados do
DataSUS referente a 2013. A população alvo foi os 246 municípios goianos. Foram eleitos
para a análise três indicadores, preconizados pelo caderno de diretrizes 2013 – 2015, com a
diretriz de medir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de
Atenção Básica e da atenção especializada e com o objetivo específico de utilização de
mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica. Estes foram: cobertura
populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal (Indicador 4), média da ação
coletiva de escovação dental supervisionada (indicador 5) e exodontia em relação aos
procedimentos clínicos realizados (Indicador 6). Para o indicador 6, que não tinha meta
nacional estabelecida, foi utilizado para comparação o indicador calculado para o Estado. O
indicador 4, cuja meta nacional em 2011 era de 57% de cobertura, entre os municípios
estudados 85% ultrapassaram a meta, assim como a do Estado de Goiás em geral. Para o
indicador 5, meta Brasil de 2011 de 3%, obteve 52% dos municípios estudados com valores
abaixo de 2%, menores que a meta estabelecida, assim como o Estado de Goiás como um
todo. O indicador 6 obteve o valor de 9,25 no Estado de Goiás, 52% dos municípios
estudados apresentaram percentual reduzido de exodontia em relação aos procedimentos
preventivos e curativos, em relação ao indicador do Estado. O acesso aos serviços de saúde
bucal apresentou-se bom na grande maioria dos municípios estudados, mas o acesso às
orientações para prevenção de doenças bucais teve um resultado insatisfatório em grande
parte dos municípios.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Indicadores de saúde, Serviços de Saúde Bucal, Saúde
bucal.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS CONCEPÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA
CIÊNCIA APRESENTADAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DOS ANOS INICIAIS NO
ESTADO DE GOIÁS1
Jenyffer Soares Estival Murça2
Nathália Vieira Silva3
Brucce Sanderson Prado Freitas4
Profa. Dra. Simone Sendim Moreira Guimarães5
Profa. Dra. Andréa Inês Goldschmidt6

A democratização dos conhecimentos científicos e tecnológicos na atual sociedade em que
vivemos se faz necessária, uma vez que contribui para que os cidadãos desenvolvam uma
compreesão crítica do mundo, possibilitando-os intervir de modo mais consciente nas
questões do meio social. Nessa perspectiva, emerge a necessidade de um ensino de ciências
que proporcione aos estudantes não somente noções e conceitos científicos, mas que
oportunize um entendimento público da ciência. A abordagem da História da Ciência (HC) no
ensino de ciências e nos Livros Didáticos (LDs) vem ganhando espaço nas discussões que
envolvem formação de professores, constituindo-se um dos caminhos para combater
concepções ingênuas sobre a Natureza da Ciência (NdC). O presente trabalho buscou
identificar e analisar a presença da HC na coleção de livros didáticos de Ciências destinados
aos anos iniciais do ensino fundamental (1o a 5o ano), de maior aquisição para as escolas
públicas estaduais do estado de Goiás, sem delimitar assunto ou conteúdo específicos, ou
analisar sua qualidade didática. A coleção de LDs utilizada foi aprovada no PNLD 20132015, Coleção Porta Aberta (2011). Como proposta metodológica foi utilizada a análise de
conteúdo, proposta por Bardin, possibilitando uma investigação criteriosa dos dados, que
além da presença da HC, buscou investigar quais elementos a caracterizassem, favorecendo
uma discussão mais detalhada sobre estes. A partir destas discussões, elaborou-se uma ficha
de investigação da HC para a pesquisa. Após a categorização dos dados, passou-se ao
tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A análise revelou sete temáticas,
inseriidas na coleção, sendo elas: Corpo Humano; Energia; Evolução; Meio Ambiente; Saúde;
Tecnologia e Universo. Na análise individualizada para cada tema, foram encontradas 17
inserções de HC em toda a coleção (cinco livros), de modo discreto e superficial, sendo que
11 delas (61%) estiveram presentes no LD de 5o ano, envolvendo 6 dos 8 temas. A partir dos
resultados obtidos, conclui-se que a inserção da HC nos anos iniciais ainda se dá de forma
muito modesta, necessitando ser repensada e discutida nos cursos de formação de professores.
1
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DESCRIÇÃO ULTRAESTRUTURAL DE FERIDAS CUTÂNEAS, DE COELHOS
(ORYCTOLAGUS CUNICULUS), TRADADAS COM CÉLULAS
MONONUCLEARES DA MEDULA ÓSSEA
ULTRASTRUCTURAL DESCRIPTION OF SKIN WOUNDS, IN RABBITS, TREATED
WITH CELLS MONONUCLEAR BONE MARROW
Jéssica Alves da Silva1 , Luiz Antônio Franco da Silva2 , Danilo Ferreira Rodrigues3 ,
Fernanda Figueiredo Mendes 4 , Josyanne Rodrigues de Freitas 5
RESUMO
O uso de tratamentos alternativos envolvendo a terapia celular como auxiliar no processo de
cicatrização vem se destacando no meio científico, principalmente na Medicina Veterinária e
tem motivado diversas discussões. Portanto, o emprego da terapia celular como recurso
terapêutico auxiliar tem sido empregado em diversas enfermidades. O objetivo do presente
estudo foi avaliar feridas cutâneas de coelhos (Oryctolagus cuniculus), tratadas com células
mononucleares autólogas da medula óssea, empregando microscopia eletrônica de
transmissão. Os coelhos foram distribuídos em dois grupos experimentais, com n=4 cada: GI
e GII (controle), de acordo com o tratamento das feridas cutâneas. Cada grupo foi dividido em
dois subgrupos, sendo representadas pelas feridas promovidas cirurgicamente em cada animal
de acordo com o dia de colheita de amostras teciduais. Em GI aplicou-se células tronco nas
feridas e em GII as feridas foram tratadas com NaCl a 0,9%. Amostras de pele foram
colhidas, aos três e sete dias, conservadas de forma adequada e analisadas em microscopia de
transmissão. Concluiu- se que a aplicação de células mononucleares autólogas da medula
óssea em coelhos favorece o processo cicatricial de feridas cutâneas, principalmente na fase
de remodelamento e contração da ferida. No entanto, apenas a microscopia eletrônica de
transmissão não é suficiente para comprovar sua eficácia em relação a outros tratamentos.
PALAVRAS-CHAVE: cicatrização, microscopia eletrônica, pele.
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1 INTRODUÇÃO
Por se tratar da primeira barreira de proteção do corpo, a pele se encontra exposta a
agressões ambientais que podem resultar na perda de sua integridade, deixando o organismo
vulnerável à entrada de microrganismos patogênicos e oportunistas (VEIGA, 2009). Vários
fatores são responsabilizados por retardarem o processo cicatricial, como a idade, estado
nutricional, doenças associadas, uso contínuo de medicame ntos, localização anatômica da
ferida, imobilidade, infecção e desvitalização tecidual (PAUL & SHARMAN, 2004). Assim,
a necessidade do desenvolvimento de protocolos terapêuticos que auxiliem na cicatrização
impulsiona uma série de pesquisas na área da saúde, com o objetivo principal de minimizar o
tempo de resolução da injúria tecidual (EULÁLIO et al., 2007). Dentre os estudos que
buscam novas alternativas que auxiliem na cicatrização destacam-se os voltados ao emprego
da terapia celular. Portanto, estudos científicos tem apontado a terapia celular, empregando
células mononucleares da medula óssea, como uma alternativa promissora no auxilio da
reparação de lesões teciduais (LI et al., 2011; OLIVEIRA, 2009; SOUZA, 2009).
As células mononucleares da medula óssea (CMMO) apresentam como
propriedades terapêuticas, a secreção de fatores de crescimento angiogênico (SIVANLOUKIANOVA et al., 2003; OKUNO et al. 2003), capacidade de diferenciação em diversas
linhagens de tecidos, como o conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, adiposo, tendíneo, muscular e
cutâneo (OLIVEIRA, 2009). No entanto, muitas lacunas existem quanto à ação da terapia
celular na evolução do processo cicatricial, tornando-se necessário o estudo deste processo
por meio de análises ultraestruturais, a exemplo, a microscopia eletrônica. A microscopia
eletrônica pode ser classificada em Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e
Varredura (MEV). A MET pode ser empregada em estudos precisos de estrutura celular
enquanto a MEV é destinada a estudos da topografia de superfícies de materiais sólidos e não
fornece informações de estruturas internas (BOZZOLA & RUSSEL, 1999). Deste modo, a
microscopia eletrônica de transmissão pode esclarecer parte do processo de reparação tecidual
cutânea promovida pelo uso de células-tronco mesenquimais.
Esse estudo objetivou avaliar feridas cutâneas de coelhos (Oryctolagus cuniculus),
tratadas com células mononucleares autólogas da medula óssea, empregando a microscopia
eletrônica de transmissão.
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2 METODOLOGIA
O estudo aqui realizado faz parte do projeto de pesquisa aprovado pelo comitê de
ética da UFG e recebeu o Nº 026/2012. Foram utilizados oito coelhos (Oryctolagus cuniculus)
machos da raça Nova Zelândia, hígidos, com idade média de quatro meses, provenientes de
criadouro comercial. Os coelhos foram distribuídos em dois grupos experimentais, com n=4
cada: GI e GII (controle), de acordo com o tratamento das ferida s cutâneas. Cada grupo foi
dividido em dois subgrupos, sendo representadas pelas feridas promovidas cirurgicamente em
cada animal de acordo com o dia de colheita de amostras teciduais (Quadro 1), conforme o
projeto em anexo.
QUADRO 1 – Distribuição dos animais em grupos e subgrupos de acordo com o tratamento e
período de avaliação pós-operatória.
Grupos (G)

Período de análise

Tratamento das feridas

GI

Aplicação tópica de Células -tronco

GII

Aplicação tópica de solução de nacl a
0,9%

Subgrupo (s)

3dias

7 dias

Para a colheita e isolamento das células mononucleares da medula óssea
(CMMO), foi empregada a metodologia proposta por Oliveira (2009) e Souza (2009), porém
com modificações. Dentre as modificações mais importantes incluem a não utilização da
agulha específica para punção medular, à solução de lise de eritrócitos e meio Mesencult. Para
a padronização do número de células que foram recebidas por animal, estabeleceu-se a
quantidade de 1,8x105 CMMO diluídas em 0,05mL de DMEM para cada ferida. As amostras
foram mantidas refrigeradas em isopor com gelo até o momento da aplicação, não excedendo
duas horas14,15 . Para a realização das feridas foi utilizada a técnica descrita por RODRIGUES
et al. 2013. No dia de confecção das feridas colheu-se uma amostra de pele integra para servir
de referência para futuras avaliações do processo cicatricial.
Visando a colheita das amostras de pele, os animais foram anestesiados com
2mg/kg de cloridrato de tramadol (Tramal®, Pfzer, Guarulhos-SP) como medicação préanestésica. Após dez minutos deu-se início a anestesia, momento que foi aplicado também por
via intramuscular, 30mg/kg de cloridrato de cetamina (Ketamina Agener®, Agener União,
Pouso Alegre-MG) e 5mg/kg de cloridrato de xilazina a 2% (Dorcipec®, Vallé, São Paulo-
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SP). Empregando o bisturi, tesoura e pinça anatômica sem dente colheu-se fragmentos de
2mm3 da zona de transição entre a pele integra e o tecido de cicatrização para realizar os
exames de microscopia eletrônica das feridas. As amostras foram depositadas em tubos
Falcon plásticos de 15ml contendo fixador glutaraldeído a 2,5%. Após 24 horas as amostras
foram acondicionadas na solução tampão de PBS até a data do processamento e mantidas em
temperatura ambiente.
No laboratório, o material foi cortado em fragmentos de aproximadamente um
milímetro os quais passaram por um banho de 24 horas e mais dois banhos de cinco minutos
cada em PBS 1 %. Logo após, em câmara de exaustão o material foi colocado em uma
solução 1:1 de tetróxido de ósmio 2%. Ao final de trinta minutos, os fragmentos foram
desidratados em séries de acetona crescentes a 50%, 70%, 80%, 90%, 95% e 100%. As
amostras permaneceram cinco minutos em cada banho de acetona, mas nas concentrações de
95% e 100 % permaneceram dez minutos. Posteriormente, o material foi colocado em uma
solução de 1:2 de resina Epon: óxido de propileno por 12 horas em estufa a 37°C e na
sequência em solução de 1:1 de resina Epon: óxido de propileno “over night”, também a
37ºC. No dia seguinte as amostras foram transferidas para resina pura e deixou aberta em
estufa a 37ºC por 2-4 horas. Após a evaporação de todo óxido de propileno, as amostras
foram incluídas em fôrma com resina pura e armazenadas por dois dias em estufa a 60ºC.
Finalmente, os blocos foram cortados em um ultramicrótomo com espessura de
aproximadamente 60m. Metodologia modificada de BOZZOLA e RUSSELL (1998).
Os cortes ultrafinos foram contrastados com acetato de Uranila 3% por 30
minutos a 37ºC e, posteriormente, Nitrato de C humbo (com NaOH) por 30 minutos, em
temperatura ambiente (BOZZOLA e RUSSELL, 1998). Após todo o processamento, as
amostras foram levadas para o Laboratório de Microscopia do Instituto de Física da
Universidade Federal de Goiás (LABMIC- UFG), onde foram avaliadas por meio do
microscópio eletrônico de transmissão. Foi feita uma análise descritiva dos achados
ultraestruturais dos grupos analisados, com base na captura de imagens.
4 RESULTADOS
A obtenção das células mononucleares por meio da punção da medula óssea se
mostrou uma técnica de fácil execução e de rendimento satisfatório. Quanto á confecção das
feridas, o procedimento anestésico mostrou-se adequado para a realização das biópsias, visto
que o procedimento foi rápido, gerando mínimo desconforto ao animal.
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Em relação ao processamento das amostras houve limitações no decorrer do
estudo que atrasaram o cronograma e principalmente as avaliações das feridas, visto que essa
etapa dependia de todas as anteriores. Dos fatores que influenciaram no atraso da execução do
projeto, a demora na aquisição de materiais para o processamento, a dificuldade de
padronização na obtenção das células mononucleares e disponibilidade do laboratório foram
as mais importantes. Também houve contaminação de algumas amostras por fungos, o que
inviabilizou a análise de algumas unidades experimentais.
Apesar das intercorrências, foi possível avaliar a amostra de pele íntegra, co lhida
no momento da confecção das feridas cirúrgicas e os grupos GI (células tronco) e GII
(solução fisiológica), nos momentos 3º e 7º dias de tratamento. A análise de pele íntegra foi
feita para estabelecer o parâmetro da distribuição e arranjo normal das fibrilas de colágeno, no
tecido original. Sendo assim, ao comparar as amostras do tecido cicatricial das feridas com a
pele integra observou-se que ambos os grupos, ao terceiro dia de cicatrização, apresentavam
pouca área preenchida por fibrilas de colágeno e estas se apresentavam desorganizadas e
distantes umas das outras (FIGURA 1).

FIGURA 1- Pele integra em corte transversal (A) e ferida de coelho tratada com solução
fisiológica 0,9% (B), ao terceiro dia de cicatrização. As fibrilas de colágeno encontram-se
desorganizadas e dispersas no tecido neoformado em ambos os tratamentos.
Observou-se ao sétimo dia de cicatrização, que tanto a solução fisiológica 0,9%
quanto a aplicação de células mononucleares resultaram em maior organização das fibrilas de
colágeno e essas se apresentavam em maior quantidade em relação às amostras de três dias.
No entanto, ao compará-las à pele íntegra, ainda não se apresentavam bem organizadas. Neste
mesmo período de avaliação foi observada a presença de maior quantidade de fibroblastos,
principalmente nas feridas tratadas com células mononucleares (FIGURA 2).
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FIGURA 2- Ferida de coelho tratada com células mononucleares de medula óssea
ao sétimo dia de cicatrização. Fibras agrupadas e bem organizadas (círculo). Fibras
dispersas e desorganizadas (seta).
5 DISCUSSÃO
A avaliação por microscopia eletrônica de transmissão permitiu a visualização do
rearranjo das fibrilas que compõem as fibras de colágeno e permitiu identificar os fibroblastos
e sua participação na organização da matriz extracelular no processo de cicatrização. No
entanto, não foi possível quantificar os fibroblastos por essa técnica, sendo que para a
avaliação paramétrica o método mais adequado é a microscopia óptica de luz, como descrito
por PAGNANO et al, (2008).
Os achados nas amostras do terceiro dia de cicatrização estão de acordo com os
descritos por JUNQUEIRA & CARNEIRO (2004). A não observação de diferença entre os
grupos tratados com solução fisiológica e células mononucleares, ao terceiro dia, pode estar
relacionado ao fato de ser um período da fase mais aguda da cicatrização em coelhos, em que
se caracteriza como fase inflamatória. Nesta fase há pouca atividade de fibroblastos e
fibrócitos, em que aparecem com maior frequência na fase de remodelamento e contração da
ferida.
De acordo com os resultados, nas amostras do sétimo dia de cicatrização observou
maior atividade de fibroblastos e consequente rearranjo das fibras de colágeno, mesmo não
sendo similares à pele íntegra. Segundo YOUNG & HEATH (2000) e JUNQUEIRA &
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CARNEIRO (2004), os fibroblastos têm por principal função a manutenção da integridade
dos tecidos conjuntivos, pela síntese de componentes da matriz extracelular, e, conforme
HILDEBRAND et al. (2005), participam da composição do tecido de granulação.
Não foi observada diferença significativa entre a quantidade e rearranjo das fibras
colágenas entre os grupos, mas houve diferença q uanto à presença de fibroblastos no tecido,
sendo que no grupo que recebeu as células mononucleares foi observada maior quantidade de
fibroblastos do que no grupo que recebeu apenas solução fisiológica 0,9%. Mesmo que neste
estudo as células mononucleares não foram marcadas como no estudo realizado por
COLOMÉ (2007), não se pode excluir a possibilidade de os fibroblastos se originarem das
células mesenquimais, contidas na fração mononuclear aplicada, como descrito por SOUZA
(2011) em um trabalho semelhante com cicatrização de tendão em coelhos. Há de se
considerar também que os fibroblastos são derivados de precursores da medula óssea como
descrito por MORI , (2005).
A avaliação dos períodos posteriores ao sétimo dia poderiam fornecer
informações relevantes a cerca das fases mais crônicas da cicatrização, como o
remodelamento e a contração da ferida. Essa avaliação também permitiria a visualização dos
miofibroblastos que participam na síntese da matriz extracelular e na produção de força
mecânica, com influência na reorganização da matriz e na contração da ferida (TOMASEK et
al., 2002) e, segundo GABBIANI (2003), sua atividade contrátil é responsável pelo
fechamento das feridas após as lesões, processo conhecido como contração da ferida.
6 CONCLUSÃO
A aplicação de células mononucleares autólogas da medula óssea em coelhos
favorece o processo cicatricial de feridas cutâneas, principalmente na fase de remodelamento
e contração da ferida. No entanto, apenas a microscopia eletrônica de transmissão não é
suficiente para comprovar sua eficácia em relação a outros tratamentos.
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dos arbovírus circulantes.
Palavras-chave: arbovírus, artrópodes, Multiplex-nested-RT-PCR.
Palavras-chave: arbovírus, artrópodes, Multiplex-nested-RT-PCR.
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ADOÇÃO DE PRÁTICAS SEGURAS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE1
BRAGA, Jessyca Rodrigues;
PRADO, Marinésia Aparecida do;
SANTOS, Silvana de Lima Vieira dos
INTRODUÇÃO: Dentre as medidas de segurança para a redução da exposição ocupacional à
fluidos corpóreos, estão o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a
higienização das mãos (HM). Os estudos sobre esta temática são incipientes na atenção
primária, sendo assim imprescindível verificar o comportamento do profissional da saúde em
relação à essas medidas neste cenário, pois os riscos ocupacionais se fazem presentes.
OBJETIVOS: caracterizar quanto ao aspecto sociodemográfico os profissionais da área da
saúde (PAS) que realizam curativos em usuários de Unidades Básicas de Saúde; e verificar a
adesão dos profissionais aos EPIs e a HM durante a realização de curativos. MATERIAL E
MÉTODOS: Estudo transversal descritivo realizado em três salas de curativos com 12
profissionais de assistência à saúde. Os dados foram coletados entre julho/novembro de 2013,
por meio de observação direta, não participante durante a realização de curativos e registrada
em check list. Utilizou-se também de entrevista, a qual foi realizada após a observação e
consentimento livre e esclarecido. Os aspectos éticos foram observados (protocolo-178/2012).
Os dados foram tratados no SPSS 17.0. RESULTADOS: Predominou o gênero feminino
(83,3%), e a idade variou de 27 a 55 anos. Destacaram-se os técnicos de enfermagem
(50,0%), seguidos por enfermeiros (41,7%). A adesão referida aos EPIs foi de: 100% para
luvas e máscaras; 91,7% para gorro e avental; 83,3% calçados fechados; e 16,7% para óculos
de proteção. A adesão observada aos EPIs foi de: 100% para avental e máscara; 91,7% para
gorro; 83,3% para luvas de procedimento; 66,7% para luvas estéreis e 16,7% para óculos de
proteção. Quanto a HM foi referido: 100% conhecer a técnica adequada; 58,3% usá-la
habitualmente; 91,7% realizá-la sempre antes do contato com o cliente, antes de
procedimentos assépticos, após o risco de exposição aos fluidos corporais, após o contato com
o cliente, e após remoção das luvas; 75% sempre antes de calçar luvas; e 50% sempre adere
após o contato com áreas próximas ao cliente. Menos de 50% referem aderir a HM após o
contato com áreas próximas ao cliente e após o risco de exposição aos fluidos corpóreos No
total foram observadas 72 oportunidades para HM, com adesão de 25 (34,7%). Dentre as
oportunidades em oito houve a realização da técnica correta. CONCLUSÕES: Em relação
aos EPIs observou-se elevadas taxas tanto ao referir a adesão quanto na observação da
utilização. Os momentos referidos de elevada adesão a HM foram aqueles que antecedem o
curativo e posteriores a ele. Quanto a técnica adequada a maioria não a realiza. Embora sejam
altas as taxas de adesão observadas e referidas para a higienização de mãos e uso de EPIs, os
PAS ainda negligenciam a adoção de práticas seguras.

1
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Performances Culturais e-arte/educativas no contexto da cultura digital
nos espaços da EMAC/UFG
João Marcos de Souza – orientando
Profa. Dra. Fernanda Pereira da Cunha – orientadora1
O presente trabalho foi desenvolvido dentro do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da Universidade Federal de Goiás (UFG), na modalidade PIBIC e faz
parte do projeto de pesquisa e-Arte/Educação Crítica no ciberespaço, que se insere nos
estudos do Grupo de Pesquisa e-Arte/Educação Crítica certificado pelo CNPq.
Esta pesquisa traz um estudo acerca das performances culturais e-Arte/Educativas
realizadas nos espaços da Escola de Música e Artes Cênicas – EMAC/UFG. Busca-se neste
estudo, discutir por meio das performances culturais e-Arte/Educativas, as práticas
ritualísticas presentes no universo digital, visando promover a reflexão analítica, crítica e
empírica dos ritos anunciados.
Para tanto, definimos o YouTube2 como plataforma de busca para identificar práticas
e ritos do cotidiano relacionados ao consumo da cultura digital. O registro das práticas
ritualísticas do cotidiano no contexto da cultura digital se fazem necessários para que a partir
destes registros possamos analisar e identificar os ritos que se estabelecem e configuram a
paisagem performática da realidade atual dos transeuntes do ciberespaço. Identificados estes
ritos, poderemos conceber ações intervencionistas por meio de performances culturais eArte/Educativas neste ambiente.
A partir do levantamento realizado, chegamos as categorias mais acessadas por
Homens de 25-34 anos (média dos alunos da EMAC) e Mulheres de 18-24 anos (média dos
alunos da UFG), sendo estas as categorias: Entretenimento, Comédia e Música. A partir dessa
categorização, passamos a análise do canal mais visualizado durante a nossa pesquisa, sendo
este o canal Porta dos Fundos3.
Analisamos todos os vídeos postados no canal em questão no período de Agosto de
2012 a Março de 2014. A partir deste levantamento, pudemos analisar a média de vídeos
postados pelo canal, horas de vídeo postados, bem como a duração média destes vídeos. Para
uma análise ainda mais profunda do canal, categorizamos cada vídeo em um tema para que
desse modo conseguíssemos quantificar quais os temas mais abordados pelo canal. Os temas
mais levantados durante a nossa pesquisa foram: Relacionamentos afetivos,
Trabalho/Profissões, Fé/Religião.
Tendo como base este levantamento, elaboramos uma intervenção e-arte/educativa a
partir do vídeo SOBRE A MESA4 do canal Porta dos Fundos que é o vídeo mais visualizado
na categoria Relacionamentos afetivos, resultando assim na intervenção que intitulamos
AMOR?! 5 na busca de promover a reflexão acerca dos relacionamentos afetivos na
contemporaneidade.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1

João Marcos de Souza (Orientando), Profª Drª Fernanda Pereira da Cunha (Orientadora). Universidade Federal
de Goiás – Escola de Música e Artes Cênicas – EMAC/UFG, joaomarcos@outlook.com,
fernanda.pcunha@hotmail.com. Texto revisado pelo orientador.
2
<www.youtube.com>
3
<http://www.portadosfundos.com.br>
4	
  Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6EYmKAs7mzc> . Acesso em 23/03/2014.	
  
5	
  Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RK20LH84AMM> Acessado em 18/07/2014.
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AVALIAÇÃO DO PAPEL DOS ADJUVANTES MPL E AIF ASSOCIADOS COM AS
PROTEÍNAS RECOMBINANTES TSA, LbSTI e LeIF DE L. (V.) braziliensis NA
INDUÇÃO DE RESPOSTA IMUNE HUMORAL DE CAMUNDONGOS
ISOGÊNICOS BALB/c.
Guimarães,J.P.T.¹; Matos, G. G. 1;Alves, J.V.F. ¹; Balian, R.M. ¹; Ribeiro-Dias, F.¹, Dorta,
M.L.¹.
1. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Goiânia, GO, Brasil
E-mail: joaopedro.biomed@gmail.com, mledorta@gmail.com
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária causada por
parasitos intracelulares do gênero Leishmania sp. Dentre as espécies que causam a LTA no
Brasil, a L. (V.) braziliensis é responsável por gerar as lesões mais severas da doença e é a que
possui maior distribuição geográfica no país. Estudos avaliando diferentes antígenos de
Leishmania sp. estão sendo realizados visando o desenvolvimento de uma vacina duradoura e
protetora, uma vez que o tratamento utilizado para LTA possui diversos efeitos colaterais,
dificuldade na administração dos fármacos, alto custo e casos de resistência. Dentre esses
antígenos, destacam-se as proteínas antioxidante tiol-específico (TSA), o fator ribossomal de
elongação e iniciação nuclear de Leishmania (LeIF) e a proteína 1 de estresse induzível de
L.(V.) braziliensis (LbSTI). O presente trabalho tem como objetivo avaliar o papel dos
adjuvantes Monofosforil Lipídico A (MPL) e Adjuvante Incompleto de Freund (AIF)
associados às proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF de L.(V.)braziliensis na indução de uma
resposta imune humoral em camundongos isogênicos BALB/c. Foram administradas três
doses das proteínas associadas com o AIF e com o MPL no dorso dos camundongos com
intervalo de 21 dias e após cada dose, foi obtido o soro desses animais para avaliar o nível
sérico de anticorpos da subclasse IgG1 e IgG2a utilizando o método de ELISA. Observou-se
que tanto os camundongos imunizados com as proteínas sozinhas quanto os camundongos
imunizados com as proteínas em associação (Tríplice) com os adjuvantes MPL ou AIF
produziram subclasses de anticorpos IgG1 e IgG2a para as proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF.
Foram avaliados os níveis de produção destes anticorpos contra as proteínas isoladas ou
associadas (tríplice). Houve aumento nos níveis de IgG2a entre os soros dos camundongos
que receberam a 2ª e 3ª dose das proteínas rTSA e rLeIF associados ao MPL e AIF. Na
dosagem de IgG1, os grupos imunizados com rTSA e rLbSTI associados ao MPL e AIF
obtiveram níveis semelhantes aos obtidos nos grupos imunizados com as três proteínas
associadas, porém o grupo com rLeIF apresentou quantidade maior de anticorpos IgG1 na
terceira dose, demonstrando a importância da administração de mais de uma dose no esquema
de imunização e que todas as proteínas se apresentaram imunogênicas, sendo capazes de
induzir a produção de anticorpos IgG1 e IgG2a. Conclui-se que houve produção de IgG1 e
IgG2a nos camundongos imunizados com as proteínas recombinantes caracterizando um
padrão misto, característico desta infecção, sendo que, níveis maiores de IgG2a indica uma
resposta protetora do tipo Th1, capaz de controlar a evolução da doença e eliminar o parasita
do hospedeiro.

Orientadora: Miriam Leandro Dorta
Aluno de Iniciação Científica (PIBIC): João Pedro Tôrres Guimarães
Revisado pelo orientador
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ÁGUA E QUALIDADE DE VIDA: o Reservatório da UHE Serra do Facão no Rio São
Marcos (GO)
Joed Pires de LIMA JÚNIOR; Idelvone Mendes FERREIRA
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão.
joedjunior07@gmail.com; idelvoneufg@gmail.com
Palavras-chave: Qualidade da água. Hidrelétricas. Qualidade de vida. Rio São Marcos (GO).
A degradação da qualidade da água e sua escassez qualitativa e quantitativa estão atualmente
entre os principais focos da atenção das políticas ambientais em nível global. Considera-se que
a qualidade de vida está diretamente relacionada à racionalização da gestão da água. A avaliação
dos benefícios resultantes da utilização dos recursos hídricos leva em conta os vários
componentes da qualidade de vida, incluindo a qualidade do ambiente, considerando que a
qualidade de vida não está associada somente a garantia de água em qualidade e quantidade
para as necessidades básicas individuais e coletivas, mas também a aspectos cognitivos e
perceptivos relacionados à água. O monitoramento das águas no Brasil, ainda hoje, enfrenta
situações precárias que impossibilitam a coleta de dados para que se possa obter um parâmetro
do estado da qualidade das águas no País. Das razões apontadas para explicar as deficiências
do monitoramento ambiental no Brasil, a mais evidente é a de caráter legal, visto que o
monitoramento não é considerado um instrumento de gestão obrigatório na Política Nacional
de Meio Ambiente (IBAMA, 2002). A expansão do modelo energético atual brasileiro é um dos
principais fatores que vem contribuindo para a degradação do Bioma Cerrado, ameaçando seus
cursos d’águas, dentre os quais a construção de barragens para Aproveitamento Hidrelétrico
(AHE) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). O uso de Usinas Hidrelétricas para o
aproveitamento hidráulico e geração de energia elétrica exige a formação de reservatórios e,
consequentemente, a inundação de áreas que, na maioria dos casos, trata-se de áreas produtivas
e/ou de grande diversidade da biota (principalmente fauna e flora) além da necessidade de
realocação de pessoas e animais silvestres. O represamento de um rio significa uma interrupção
de um sistema aberto e seus diferentes transportes, por um sistema mais fechado e de
acumulação. Consequentemente, a construção de uma represa representa um impacto
considerável para a geometria hidráulica de um rio, resultando em fortes modificações
hidrológicas, hidroquímicas e hidrobiológicas, que não somente afetam a área do próprio
reservatório, mas também a área abaixo e no entorno do mesmo. Considerando que a
implantação de hidrelétricas gera diferentes impactos causadores de modificações significativas
nas regiões atingidas, impondo a necessidade de realizar criteriosos levantamentos das
alterações que possam, de forma relevante, causar transtornos àqueles que dependem da água
do rio para sobrevivência e/ou tirar o seu sustento e, assim, possibilitar fazer uma relação entre
qualidade da água e qualidade de vida das populações afetadas. Ainda, é fundamental
considerar as diferentes histórias e contextos de vida do lugar, o que geralmente não é levado
em consideração pelos empreendedores. Considerando que a qualidade de vida está diretamente
relacionada com a qualidade da água, os impactos causados pela implantação do lago tem
significante influência na vida daqueles que dependem deste recurso, portanto realizar o
monitoramento da qualidade da água é uma forma de assegurar o direito do uso deste bem tão
necessário para a existência humana. Antes de pensar na produção de energia sob diferentes
pretextos, é preciso considerar os impactos socioambientais e biogeográficos decorrentes desses
empreendimentos, levando-se em consideração a história do lugar e os atores humanos e sociais
que compõem esse palco de disputas. Deve-se considerar, sobretudo, a vontade do povo local.
Isso é respeitar a cultura e modo de vida do sujeito – o ator principal no teatro da vida.
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Santidade, sexualidade e gênero na Legenda Maior de Santa Clara1
Jorge Luiz da Silva Alves
Orientando, Depto de História e Ciências Sociais, Regional Catalão,
e-mail: jorgeluizdasilvaalves@gmail.com
Eliane Martins de Freitas
Orientadora, Depto de História e Ciências Sociais, Regional Catalão,
e-mail: emartinsdefreitas@gmail.com
A presente pesquisa buscou compreender, a partir da Legenda Maior de Santa Clara
Virgem, de Tomás de Celano, a construção da santidade feminina nos séculos XIII e XIV. De
acordo com os/as estudiosos/as da História Medieval, nesse período a Europa passou por
várias transformações, como por exemplo, a expansão da vida urbana, maior circulação de
riquezas, além do nascimento de uma nova concepção sobre os ideais religiosos. Este
contexto, portanto, é privilegiado para pensar a construção de uma dada feminilidade, bem
como as representações a ela relacionadas, e como tais representações de gênero se tornam
agentes importantes na criação de novos modelos de comportamento, construídos para a
contenção dos/as fiéis, em especial das mulheres.
A hagiografia trata de textos como a descrição dos martírios, lendas, tradições, vida
religiosa, revelações, a devoção, com atenção especial nos milagres e processo de
canonização e/ou beatificação. O relato hagiográfico foi utilizado, e ainda o é, para ditar
modelos comportamentais para os fiéis, principalmente para as mulheres. A Legenda de Santa
Clara virgem foi escrita por Thomás de Celano não se sabe ao certo o ano, julga-se que possa
ter sido escrita entre 1254 a 1257, período em que o escritor já se encontrava bem
estabelecido e possuía renome. As informações a respeito de Thomás de Celano também
oscilam, a respeito de seu nascimento trabalha-se com as datas de 1190 a 1200.
As mulheres foram ao longo da Idade Média minoria dentre aqueles merecedores do
título de santos. Porém, isso sofre alteração por volta do século XIII, pois os estudos nos
informam que, neste século houve um enorme crescimento da santidade feminina, e é nesse
contexto que se insere a legenda de Santa Clara de Assis. A legenda nos traz todos os
aspectos da vida de Clara e nos mostra como a partir de uma vivência “correta” uma pessoa
naquele período poderia se tornar santa ou santo, ou seja, modelo de vida.
Os estudos produzidos a respeito de Santa Clara de Assis apresentam discussões
centradas especialmente na virgindade, nas virtudes, e no contexto onde se inseriu sua vida. A
virgindade foi uma das características amplamente exaltada na configuração da santidade
feminina e, particularmente, exaltada na imagem de Santa Clara, muitas vezes apresentada
como aquela que teria vindo ao mundo para iluminar e guiar as mulheres que por serem o
sexo “débil” precisavam de um modelo para se nortear.
Em torno dessa visão tida a respeito das mulheres, foi possível verificar que a
virgindade se torna um meio de controle da sexualidade feminina que poderia representar a
honra de seu tutor, por exemplo, seu pai, irmão, marido ou qualquer outro homem sob o qual
a mulher estivesse em custódia. No caso da Santa Clara a virgindade foi uma escolha pessoal,
pois ela queria se guardar para Deus. A exaltação constante desta opção reflete a importância
que o controle do corpo feminino ganha no período.

1

Texto revisado pela orientadora

Capa

Índice

145

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

146 - 146

ATIVIDADE ANGIOGÊNICA DE GÉIS DE QUITOSANA À 2% EM
DIFERENTES GRAUS DE DESACETILAÇÃO
ANGIOGENIC ACTIVITY OF 2% CHITOSAN HYDROGEL IN DIFFERENT
DEACETYLATION DEGREES
Júlia HargerSousa1 Taís Andrade Dias Souza2 Neusa Margarida Paulo3
A quitosana é um polímero obtido pela desacetilação da quitina e possui a
capacidade de acelerar o processo de cicatrização. O objetivo deste estudo foi avaliar o
potencial angiogênico de géis de quitosana em diferentes graus de desacetilação por
meio do teste em membrana corioalantóide (MCA) de ovos embrionados de galinha.
Foram utilizados 60 ovos, distribuídos em quatro grupos:GS – controle solvente (ácido
acético à 1%), e GQ80, GQ85 e GQ90 - gel de quitosana à 2% com grau de
desacetilação de 80, 85 e 90% respectivamente. Após três dias de incubação, foi
promovida uma abertura na casca de cada ovo, retirando-se 2mL de albúmen. O orifício
foi selado com parafina histológica. No 10º dia de incubação os ovos receberam 0,1mL
do preparado referente a cada grupo, instilado sobre a superfície da MCA, sendo
novamente selados e incubados por mais dois dias. Após este período os ovos foram
abertos e após a eutanásia dos embriões, foram colhidos fragmentos da MCA de cada
ovo para análise morfométrica e quantificação da área vascularizada.Para a análise
estatística, calculou-se a porcentagem de área vascular por campo, correspondente a
área marcada em vermelho. As médias foram submetidas à análise de variância
(ANOVA) e posteriormente comparadas duas a duas pelo teste t. Constatou-se que os
diferentes graus de desacetilação da quitosana estimularam o aumento da área vascular
na MCA, e que o grau de 90% apresentou maior estímulo.

RESUMO –

PALAVRAS CHAVE: Angiogênese, revascularização, membrana corioalantóide,
cicatrização de feridas

Trabalho apresentado no XI Conpeex 2014 – XI Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão da UFG (VI Seminário de Pesquisa, XXII Seminário de Iniciação Científica,
XI Seminário de Pós-Graduação, XII Mostra de Extensão e Cultura, Seminários PET,
PROLICEN e PIBID), realizado no período de 03 a 05 de Novembro de 2014.

__________________________________
1

Acadêmica em Medicina Veterinária, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ),
Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, juliaharger21@hotmail.com-Aluna PIBIC
2
Médica Veterinária, Mestre, Doutoranda,Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA), Área de
Patologia, Clínica e Cirurgia Animal (PCC), EVZ, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil,taisdiasvet@yahoo.com.br.
3
Professor Adjunto, Setor de Clínica e Cirurgia, Departamento de Medicina Veterinária (DMV), EVZ, UFG,
Goiânia, Goiás, Brasil,Caixa Postal 131, CEP 74.001-970, (62) 3521-1655, nmp@ufg.br– orientadora.
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ESTUDO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE COMPLEXOS
COACERVADOS PARA APLICAÇÃO EM BIOFILMES
Juliana Aparecida C. Bento1, Maria Assima B. Gonçalves2, Mirtza F. Maggioli3,
Ângelo Luiz F. Cavallieri3 e Celso José de Moura3
Resumo: A microencapsulação é uma técnica que vem se destacando por ser capaz de proteger
compostos bioativos, como o óleo de café verde, permitindo sua aplicação em diversos
produtos. A coacervação complexa, uma técnica de microencapsulação, permite a obtenção de
microcápsulas de óleo através da formação de complexos coacervados, que se formam quando
a emulsão atinge o ponto isoelétrico, ponto de máxima interação entre a proteína e o
polissacarídeo (materiais de parede). Com a microencapsulação, o óleo se transforma em
partículas sólidas o que facilita sua aplicação em biofilmes. Uma alternativa para a produção
de filmes biodegradáveis é o aproveitamento da casca do pequi (Caryocar brasiliense). Com
isso, o objetivo deste trabalho foi estudar o processo de microencapsulação de óleo de café
verde por coacervação complexa, utilizando a proteína do soro do leite e goma arábica como
materiais de parede e posteriormente aplicar as microcápsulas obtidas em um biofilme de casca
de pequi. O pH que favoreceu a maior formação de complexos coacervados entre a proteína do
soro do leite e a goma arábica, na proporção de 2:1, foi de aproximadamente 3,5. A
concentração de 17,5% de óleo sobre o teor de sólidos da emulsão, foi a que apresentou melhor
condição de coacervação para a obtenção de microcápsulas com menor diâmetro, além de
apresentar uma boa eficiência de microencapsulação (83,9671%). A aplicação das
microcápsulas no biofilme de casca de pequi, produziu um biofilme com alta permeabilidade
ao vapor de água (47,125 g/m2.dia.kPa) o que o torna favorável à aplicação em embalagens
para vegetais.
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E PROPRIEDADES FÍSICAS DE
FILMES BIODEGRADÁVEIS INCORPORADOS COM CAFEÍNA E
ÁCIDO ACÉTICO

Júlie Èvany dos Santos CARNEIRO1; Robson Maia GERALDINE2; Miriam Fontes
Araujo SILVEIRA3; Maria Célia Lopes TORRES4; Aysha Jussara Ivonilde CARRIM5.
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E-mail:
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Palavras-chave: filme ativo, propriedades físicas, acetato de celulose, cafeína.

A grande exigência do consumidor por alimentos naturais e saudáveis faz com que as
indústrias de alimentos se modifiquem, investindo em pesquisas e tecnologias
avançadas para garantir ao consumidor produtos similar ao in natura. A produção de
embalagens ativas pode contribuir na conservação de alimentos, aumentando sua vida
útil e preservando suas características físicas, químicas e sensoriais. O presente trabalho
objetivou produzir filmes de acetato de celulose incorporados com cafeína e ácido
acético e avaliar suas atividades antimicrobianas, bem como suas características
mecânicas, ópticas e de permeabilidade ao dióxido de carbono. Os filmes foram
produzidos pelo método casting, tendo como base polimérica o acetato de celulose e
como solvente a acetona (99,5% de pureza). A essa mistura foram acrescentados 2 mL
de água destilada e 0,1 mL de Tween 80. Esses filmes foram caracterizados como
tratamento controle (CON). Os demais tratamentos foram obtidos pela incorporação de
13,24 % de cafeína e 2% de ácido acético (CAA); 2% de ácido acético (ACI); 13,24%
de cafeína (CAF). Para avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos filmes, foi
utilizado o método de difusão em ágar, tendo como inóculo a bactéria Salmonella
enteritidis suspensa em ágar Mueller Hinton e ágar Salmonella Shigella. A avaliação
das propriedades mecânicas dos filmes foi realizada conforme a norma ASTM-D882-09
(2009), a permeabilidade ao dióxido de carbono como descrito na norma ASTMD1434-82 (2009), a cor e a opacidade foram avaliadas através da escala do sistema de
cor CIELab. Os filmes de acetato de celulose incorporados com cafeína e ácido acético
e com apenas cafeína mostraram efeito antimicrobiano sobre a Salmonella enteritidis. A
cafeína influenciou as características mecânicas dos filmes, reduzindo sua extensão e
aumentando sua rigidez. A adição de água tornou os filmes mais porosos, brancos,
opacos e altamente permeáveis ao dióxido de carbono.
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Resina Composta Filtek P90 (3M ESPE)- Alterações dimensionais em função da
composição e do método de irradiação de luz
Silva, JDS, Cunha ML, Bandeira ACFM, Magalhães APR, Lopes LG, Freitas GC
Departamento de Prevenção e Reabilitação Oral, Faculdade de Odontologia, UFG
Endereço eletrônico: julyana.dumas@hotmail.com¹, gersineifreitas@yahoo.com.br

Resumo
Objetivo: Este trabalho avaliou a força de contração de polimerização de uma RC à base de
silorano utilizando luz de LED com as técnicas de irradiação convencional e pulso tardio.
Material e métodos: Foram confeccionados 20 corpos de prova da P90 (3M ESPE), a partir de
uma matriz de aço inoxidável de geometria retangular (6x1x2mm) acoplada à máquina de
ensaios universal (Instron 5965). Para o Grupo 1 (n=10), foi aplicada a técnica de irradiação
pulso tardio, com fotopolimerização por 5 s, seguida de 1 min de intervalo, e mais 35 s de luz
(600mW/cm2). Para o Grupo 2 (n=10) foi aplicada a técnica convencional, 40 s contínuos de
luz (600mW/cm2). A força de contração, em Newtons (N), foi considerada como o valor
registrado pela máquina de ensaio 2 min após o início da aplicação da luz no espécime. Os
dados foram analisados estatisticamente utilizando ANOVA e teste de Tukey (p=0,05).
Resultados: Não houve diferença estatística significante entre as duas técnicas de
polimerização testadas para essa RC (p=0,858); entretanto, a força de contração registrada
para a convencional foi numericamente mais alta do que a registrada para a de pulso.
Conclusão: A técnica de fotopolimerização não influenciou na contração de polimerização da
resina composta à base de silorano.
Palavras-chaves: Resinas de Silorano, Polimerização, Fontes de Luz
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IDENTIFICAÇÃO DAS ILHAS DE CALOR E DE FRESCOR NO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA-GO, A PARTIR DO LEVANTAMENTO DE DADOS IN SITU E DE
DADOS DISPONIBILIZADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA (INMET) E PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA/CENTRO NACIONAL DE PESQUISA ARROZ E FEIJÃO
(EMBRAPA/CNPAF)
Júnio Gregório Roza dos Santos, Gislaine Cristina Luiz
Instituto de Estudos Socioambientais
Universidade Federal de Goiás- Campus II
juniogregorio@globo.com
gislaine@ufg.br
Estudos demostram que os padrões termohigrométricos se comportam de forma
diferente à medida que se intensificam os níveis de urbanização. Estes padrões são mais
complexos conforme a diversidade que as superfícies urbanas apresentam (MENDONÇA &
DANI-OLIVERIA, 2007). Nas áreas densamente urbanizadas a temperatura se acentua
enquanto que a ineficiente infiltração do solo e a pouca presença de vegetação, reduz os níveis
de vapor de água disponível no ar. Monteiro (1976) coloca que esse comportamento propicia
a criação de um microclima urbano, com características próprias que o diferencia das áreas
circundantes. Assim, ao considerar que Goiânia apresenta sazonalidade bem definida, sendo
uma estação seca e a outra chuvosa; que a temperatura se apresenta mais elevada na
primavera e no verão e, a umidade relativa do ar atingem baixos índices durante o inverno,
justifica a relevância de estudos que permitam análise das variações higrométricas nesta
cidade, seja para alertar a população dos momentos e lugares mais críticos seja como
instrumento para o planejamento da cidade de forma a garantir a qualidade ambiental.
A metodologia para essa pesquisa se respalda na proposta teórica, conceitual e
metodológica estruturada por Monteiro (1976), Sistema do Clima Urbano (S.C.U),
considerando os subsistemas termodinâmico e a escala de análise adotada na pesquisa é a
local. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa foram divididos
em três momentos distintos, mas complementares. O primeiro momento se constituiu no
levantamento no bibliográfico e cartográfico que respaldasse o segundo momento que foi a
instalação dos termohigrômetros. Na terceira etapa além do levantamento das informações
diárias de temperatura e umidade relativa do ar no INMET, foram coletadas as informações in
situ para que fossem analisadas e especializadas. Os pontos de coleta foram alocados na Av.
Anhenguera próximo ao Terminal Praça A; no Parque Areião; na Vila Pedroso; na Praça
Cívica; no Jardim América; no Parque Amazônia e no Lago das Rosas.
Dessa forma, infere-se que as temperaturas do ar mais elevadas ocorreram
preferencialmente por volta das 13:00h e 15:00h e os menores valores de temperatura
ocorreram preferencialmente entre 06:00h e 08:00h. Em relação aos índices de umidade
relativa do ar verificou-se comportamento inverso, sendo que os maiores índices foram
registrados nos momentos de menores temperaturas, entre 06:00h e 08:00h, enquanto que os
menores índices de umidade relativa do ar foram registrados nos momentos de maior
temperatura, ou seja, entre 13:00h e 15:00h.
Conforme espacialização das informações obtidas in situ, o Parque Areião se
configurou como sendo uma área de ilha de frescor, os locais como Jardim América e Praça
Cívica configuraram áreas de ilhas de calor. Esta espacialização evidencia a importância de
elementos amenizadores de temperatura, no caso lago, vegetação e nas áreas construídas as
edificações horizontais, como elementos que impedem a ocorrência de picos extremos ao
longo do dia, reduzindo a amplitude térmica e funcionando como reguladores térmicos e
higrométricos (Danni-Oliveira e Mendonça, 2007).
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AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO FARELO DE SOJA POR CONCENTRADO
PROTEICO DE SOJA EM DIETAS PARA LEITÕES EM FASE DE CRECHE
Autores: Kamilla Martins Borges; Alessandra Gimenez Mascarenhas; Hyara Paula Fleuri
Xavier; Heloisa Helena de Carvalho Mello; Helder Freitas de Oliveira; Patricia da Silva
Assunção; Maryelle Duraes de Oliveira; Karla Andrade Teixeira; Moisés Queiróz Resende.
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a inclusão do concentrado proteico de soja em dietas
pré-iniciais de leitões na fase de creche sobre o desempenho dos animais. O experimento foi
realizado no Setor de Suinocultura do Departamento de Produção Animal da Escola de
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Foram utilizados 72 leitões
machos castrados, híbridos comerciais, com peso inicial de 6,0 kg e 21 dias de idade até os 63
dias de idade, distribuídos em um delineamento em blocos casualizados, com quatro
tratamentos, seis repetições e três animais por repetição. A baia foi considerada a unidade
experimental, perfazendo um total de 24 unidades experimentais. O peso inicial foi o critério
adotado para a formação dos blocos. O período experimental teve duração de 42 dias (21 dias
de idade aos 63 dias de idade), sendo as rações experimentais fornecidas aos animais entre 21
e 42 dias de idade da seguinte forma: Ração Pré-inicial I de 21 a 32 dias de idade e Ração
Pré-inicial II de 33 a 42 dias de idade. A partir dos 43 dias de idade todos os animais
receberam uma ração única a base de milho e farelo de soja até os 63 dias de idade,
considerado a fase inicial. Os tratamentos consistiram de quatro rações com diferentes níveis
de inclusão de concentrado proteico de soja - 0, 3, 6 e 9% nas fases Pré-iniciais I e II,
formuladas de acordo com as recomendações de Rostagno et al. (2011). As rações foram
isonutritivas. Ração e água foram fornecidas à vontade durante todo o período experimental.
Os parâmetros de desempenho avaliados foram o consumo diário de ração (kg), o ganho de
peso diário (kg) e a conversão alimentar. Os resultados foram submetidos à análise de
variância e análise de regressão quando houve diferença estatística, sendo adotado nível de
significância de 5%. Para a realização das análises foi utilizado o programa estatístico SAS.
Os resultados mostraram que não houve efeito da utilização do concentrado proteico de soja
na fase pré-inicial (21 a 63 dias de idade) de criação de leitões sobre o ganho de peso,
consumo de ração e conversão alimentar ao final da fase de creche. Não houve efeito da
utilização do concentrado proteico de soja na fase pré-inicial de criação de leitões sobre o
ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar ao final da fase de creche (P>0,05).
Observou-se que mesmo não havendo significativas diferenças entre os tratamentos utilizados
houve uma tendência de melhores resultados de inclusão do CPS entre 3 e 6% para o
desempenho. Mesmo utilizando-se o número de animais e as repetições indicadas como as
ideais para a fase trabalhada, pode ter sido insuficiente para identificar as diferenças
estatísticas proporcionadas pelos diferentes níveis de inclusão do concentrado proteico de
soja. Sendo assim, é necessário mais estudos para se determinar o melhor nível de inclusão
em dietas de leitões. Conclui-se que o CPS pode ser utilizado em substituição ao farelo de
soja até o nível de 9% em rações de leitões até 42 dias de idade.
Referências Bibliográficas
ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; OLIVEIRA, R. F.
M.; LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. de T. EUCLIDES, R. F. Tabelas
brasileiras para aves e suínos: Composição de alimentos e exigências nutricionais. 3 ed.
Viçosa, MG: Editora UFV, 2011. 252p.
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Violência e seus efeitos psicossociais segundo Martin-Baró
Karina Oliveira Martins – Discente de psicologia da Universidade Federal de Goiás
Fernando Lacerda Junior – Docente de psicologia da Universidade Federal de Goiás
Resumo
O presente trabalho estudou o conceito de violência na obra de Martín-Baró buscando,
especificamente, compreender como o autor definiu o conceito e, especialmente, como as
mudanças no contexto social de El Salvador marcaram o desdobramento dos estudos de
Martín-Baró sobre a violência e os processos psicossociais que dela derivam. A pesquisa é
resultado da iniciação científica financiado pelo CNPQ. A pesquisa se desenvolveu por meio
da análise de textos escritos por Martín-Baró ao longo de sua vida. Os textos estudados foram
escolhidos a partir de um levantamento bibliográfico focando a obra do autor. O
levantamento, inicialmente, encontrou vinte e sete textos de Martín-Baró que, diretamente ou
indiretamente, estudaram a violência. Destes, foram escolhidos seis. Foram excluídos todos os
textos que não abordavam diretamente a violência como fenômeno psicossocial ou os efeitos
psicossociais da guerra civil em El Salvador. Também foram escolhidos apenas textos
publicados em anos diferentes, com a finalidade de verificar o desenvolvimento teórico do
autor ao longo de um intervalo de tempo. Após a seleção de textos foi realizada uma leitura
sistemática em que se tentou identificar as ideias fundamentais, a linha de argumentação e as
ideias dominantes nos textos. A importância de se estudar como Martín-Baró analisou um
processo específico, a violência, se dá para se efetivar um profundo estudo sobre as
contribuições da Psicologia da Libertação. Além disso, serve para analisar como a obra do
autor foi marcada pela guerra civil de El Salvador, uma guerra bélica e psicológica que durou
doze anos. Nota-se na obra do autor o predomínio de uma abordagem histórica à violência,
concebida como processo construído e significado socialmente e que responde a certos
interesses de classe, podendo ser um instrumento tanto de desumanização como de
humanização. Assim, a violência só pode ser compreendida se contextualizada em
determinado período e local histórico. O estudo dos textos analisados possibilitou classificar
três tipos de estudos de Martín-Baró sobre a violência: (1) trabalhos de definição teórica – em
que Martín-Baró define violência, diferencia de outros processos (como agressão), diferencia
tipos de violência (estrutural, institucional, etc.), apresenta fatores constitutivos e processos
inerentes à violência; (2) trabalhos sobre os efeitos psicossociais da guerra – em que o autor
destaca que processos são produzidos pela violência, como a desumanização, o trauma
psicossocial, a possibilidade de humanização; etc. (3) a relação entre violência e guerra – em
que o autor estudou especificamente a configuração do fenômeno violento em um contexto de
guerra civil. Além disso, o estudo possibilitou identificar uma diferença qualitativa entre um
primeiro estudo sobre violência, sintomaticamente publicado antes do início da guerra, em
que a sua principal preocupação era problematizar a possibilidade do Estado utilizar de forma
racional a violência repressiva e os trabalhos posteriores, em que Martín-Baró, passa a
estabelecer relações intrínsecas entre violência e conflitos de classe e, desta forma, deixa de
considerar a possibilidade do estado utilizar racionalmente a violência como mecanismo
repressivo. Nas considerações finais são identificadas algumas limitações presentes na obra
do autor e, também, aspectos que asseguram coerência entre diferentes trabalhos publicados
em um intervalo de quase 10 anos. Além disso, nota-se que a abordagem do autor é rica e
ampla, dialogando com outras áreas do saber e com distintas abordagens na própria
psicologia. Assim, os estudos de Martín-Baró podem ser considerados de grande relevância
para a compreensão da violência e para o fortalecimento de uma psicologia caracterizada pelo
estudo do objeto partindo de sua construção sócio-histórica.
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Criptografia RSA, Curvas Elípticas e Aplicações à
Criptografia ∗
Karla Carolina Vicente de Sousa †, Paulo Henrique de Azevedo Rodrigues ‡
1: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia
E-mail: karlakcvs@gmail.com
2: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia
E-mail: paulo_rodrigues@ufg.br

Resumo
No sistema criptográfico de chave pública destacam-se sistemas como o RSA, ElGamal e
Massey-Omura. Neste trabalho mostramos como é feita a implementação no sistema RSA, que
possui sua segurança garantida graças a dificuldade de se fatorar números inteiros e falaremos
sobre sistemas criptográficos baseados na teoria de curvas elípticas. Uma curva elíptica E é
o conjunto de todas as soluções em P2 (K) de uma equação de Weiestrass não-singular, onde
P2 (K) é um plano projetivo e uma equação de Weiestrass é uma equação homogênea de terceiro
grau da forma Y 2 Z +a1 XY Z +a3 Y Z 2 = X 3 +a2 X 2 Z +a4 Xz 2 +a6 Z 3 . Mostraremos que, sob
certa “lei de grupo", o conjunto dos pontos de uma curva elíptica constitui um grupo abeliano
e através disso daremos o análogo do logaritmo discreto para curvas elípticas. A partir deste
logaritmo discreto, exibiremos os paralelos dos sistemas de ElGamal e Massey-Omura para
curvas elípticas.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS SiO2/PDMS/γ-Fe2O3
Karolina de O. Gonçalves, Breiner Gabriel Canedo Silva, Patrícia P. C. Sartoratto
Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás
email: karolquimi@gmail.com, breinergabrielcs@gmail.com, patconf@gmail.com
O desenvolvimento de metodologias para preparação de nanoestruturas magnéticas é
fundamental para obtenção de materiais com propriedades químicas, magnéticas, ópticas,
morfológicas e texturais moduladas conforme a aplicação tecnológica desejada.
Nanocompósitos constituídos de nanopartículas (NPs) magnéticas dispersas em uma matriz
não-magnética são adequados como materiais para desenvolvimento de sensores de campo
magnético, dispositivos opto-eletrônicos e dispositivos para modulação de fluxo magnético.
Neste trabalho, foi avaliada uma metodologia de preparação de nanocompósitos
constituídos de NPs de maghemita (γ-Fe2O3) embebidas em uma matriz híbrida nãomagnética de sílica-polidimetilsiloxano (SiO2/PDMS). O método de preparação foi o sol-gel,
com emprego de tetraetoxissilano (TEOS), polidimetilsiloxano com terminação hidroxila
(PDMS-OH) e catalisador dibuldilaurato de estanho (DBTDL).
As características
morfológicas e texturais dos compósitos obtidos foram verificadas por microscopia eletrônica
de transmissão (MET) e de varredura (MEV). A homogeneidade da distribuição de NPs foi
avaliada por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), enquanto que a estabilidade térmica
por análise termogravimétrica (TG). As técnicas de difratometria de raios X (DRX),
espectroscopia no infravermelho e espectroscopia no visível foram também empregadas,
respectivamente, para caracterização da fase cristalina, verificação da funcionalização da
maghemita com ácido oleico e determinação da razão Fe3+/Fe2+ no óxido de ferro preparado.
As NPs de maghemita (Fe3+/Fe2+=9, DDRX=7 nm) foram obtidas pela oxidação da
magnetita, a qual foi sintetizada pelo método da coprecipitação de íons Fe3+ e Fe2+ em meio
alcalino. As NPs foram funcionalizadas com ácido oleico e posteriormente dispersadas tanto
em cicloexano como em tolueno, resultando em dispersões coloidais estáveis para serem
incorporadas no sistema TEOS/PDMS-OH/DBTDL (1:1:0,006 v/v/v). Alíquotas das
dispersões de NPs foram incorporadas na mistura sol-gel, gerando sóis que foram vertidos em
moldes de teflon para formação e envelhecimento de géis durante 24 h à temperatura
ambiente. Os géis foram tratados termicamente a 100oC por 24h e, ao final, foram obtidos
monolitos íntegros. Os compósitos apresentaram cerca de 20% de encolhimento em relação
ao diâmetro do molde no qual foram preparados. As análises por MET mostraram NPs de
maghemita (DMET= 5-9 nm) dispersas na matriz amorfa de SiO2/PDMS, tanto na forma de
NPs isoladas como de agregados de até 20 nm. As análises dos compósitos por MEV, ao
longo da fratura, evidenciaram superfícies relativamente lisas e uniformes, enquanto que as
análises por EDS de diferentes regiões da fratura (superior e inferior) mostraram variações
significativas no teor de ferro para os compósitos preparados a partir da dispersão das NPs em
tolueno. Para os compósitos preparados a partir da dispersão das NPs em cicloexano a
variação no teor de ferro foi pequena, o que indica que o emprego desse solvente resulta em
uma distribuição mais homogênea das NPs no monolito. As curvas termogravimétricas dos
compósitos mostraram perda de massa em torno de 5% até 250oC, relativa à perda de água
adsorvida e de condensação. A decomposição do PDMS ocorreu a partir de 350oC para todos
os compósitos, indicando alta estabilidade térmica dos compósitos até esta temperatura.
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DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS
UTILIZANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO
Karoline Pinto Milhomem (IC)*, Larissa Ferreira da Silva (PG), Leonardo Santos
Andrade (PQ)
karolpms@gmail.com*
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, Catalão-GO.
A degradação de substâncias desreguladoras endócrinas configura-se como uma preocupação
ambiental, pois esta classe de substâncias não sofre degradação completa nas estações de
tratamento de efluentes por métodos convencionais. A presença destas substâncias em
ambientes aquáticos está relacionada a riscos potenciais para os organismos aquáticos, além
de efeitos carcinogênicos em humanos. O presente trabalho propõe um método de degradação
eletroquímica do desregulador endócrino progesterona (PRO) utilizando como eletrodo de
trabalho o diamante dopado com boro (DDB). Este eletrodo vem sendo muito utilizado neste
tipo de aplicação pelo fato de apresentar propriedades tais como resistência química e alto
sobrepotencial para reação de desprendimento de oxigênio. No presente trabalho foram
realizados ensaios de oxidação eletroquímica da PRO em um reator de fluxo com volume de
500 mL de solução de PRO com concentração inicial de 1,0 mg L-1 e 0,1 mol L-1 de Na2SO4
(eletrólito suporte). Após cada eletrólise, as alíquotas foram analisadas por CLAE. A
cinética de degradação foi investigada realizando estudo dos parâmetros densidade de
corrente nos intervalos de 5 mA cm-2, 10 e 20 mA cm-2 e pH 3,7 e 10. A ordem cinética da
reação de degradação da PRO, foi determinada aplicando-se a lei das velocidades integradas.
Desta forma ao plotar um gráfico do tipo ln([PRO]t/[PRO]0) em função tempo obtém-se um
perfil linear para reações de 1ª ordem. Conforme observado (FIGURA 1), a degradação da
PRO nas respectivas densidades de corrente apresentaram um comportamento linear entre o
ln([PRO]t/[PRO]0) e o tempo, sendo mais pronunciado para o resultado obtido a 20 mA cm-2,
evidenciando que a reação é de 1ª ordem com relação a PRO (pseudo 1ª ordem total). Os
resultados referentes ao estudo do pH mostraram pouca influência na cinética de degradação
da PRO. Desta forma, considerou-se que o melhor resultado de degradação da PRO foi o
obtido em pH 7, pois este pH é o que mais se aproxima da condição do descarte direto em
corpos d´água.
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FIGURA 1. Logaritmo natural da concentração relativa da PRO em função do tempo de
eletrólise.
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ELABORAÇÃO DE PÃO COM FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE SOJA E
BATATA
Kássia Karolline da SILVA¹*, Rosângela VERA2*
Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás
*E-mail: kassia_karolline@hotmail.com, rosangela.vera@uol.com.br
A doença celíaca é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no
trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados, provocando dificuldade do organismo de
absorver os nutrientes dos alimentos, vitaminas, sais minerais e água. O principal tratamento é
a dieta com total ausência de glúten. O uso de cereais sem glúten e outros amiláceos para
elaboração de pães tem sido estudados por diversos pesquisadores. O presente trabalho teve
como objetivo desenvolver uma formulação de um pão tipo de forma isento de glúten, para o
consumo de portadores da doença celíaca e para pessoas interessadas em dietas isentas de
glúten. Formulou-se um pão utilizando substitutos amiláceos, à saber farinha de arroz, de soja
e flocos de batata.
Os materiais utilizados no projeto foram adquiridos no comercio local, a elaboração do
pão constou de algumas etapas primordiais como mistura da matéria-prima, formação da
massa e assamento em forno. Foram testadas diversas proporções de farinha de arroz, farinha
de soja e flocos de batata, elegendo-se à proporção que resultou em maior volume do pão e
melhor aspecto geral.
Posteriormente à elaboração do pão foram feitas análises física e química essenciais no
decorrer do projeto, foram determinados teor de umidade e composição centesimal através
dos cálculos de umidade, sólidos totais, proteínas, lipídeos e cinzas, conforme Instituto
Adolfo Lutz (2005).
O pão apresentou consistência macia, bem propícia para pães tipo de forma.
Comparando as análises feitas, com os resultados obtidos em algumas literaturas, pode-se
perceber que os pães feitos com farinha de trigo apresentaram valores de teor de fibra
alimentar maiores do que os pães isentos de glúten. Pode-se afirmar o mesmo dos
carboidratos, que nos pães feitos com farinha de trigo apresentaram porcentagens maiores do
que os pães isentos de glúten. Ao contrário das proteínas, que nos pães elaborados com trigo
apresentaram menores porcentagens que nos pães isentos de glúten. Com relação à umidade,
pode-se afirmar que esta obteve diferenças acentuadas entre pães isentos e elaborados com
trigo.
Ao término do trabalho pode-se concluir que a formulação desenvolvida apresentou
características desejáveis de isenção de glúten, bem como teor elevado de fibras, sendo
indicado seu consumo por celíacos.
PALAVRAS-CHAVE: Flocos de batata, pacientes celíacos, pão sem glúten.
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Origens e significação do verbete “vontade” na vontade geral de Rousseau1
Kellen Aparecida Nascimento Ribeiro (Orientanda – PIBIC)
Professora doutora. Helena Esser dos Reis (Orientadora)

Palavras-chave: Liberdade, Vontade, Pacto social, Vontade Geral, Rousseau.

Podemos observar que ao longo do tempo o verbete vontade sofreu inúmeras
alterações, que dependiam principalmente do autor e do contexto que a obra está inserida.
Pesando as particularidades das definições, podemos ver uma rede de significações e
influências que nos fazem pensar acerca da origem dos conceitos. Exatamente por isso,
traçamos como objetivo geral desta pesquisa investigar as bases e preceitos anteriores à
perspectiva que Rousseau desenvolveu sobre a vontade, sob seus vários aspectos e
considerando que essas teorias em certa medida servem como apoio inicial para o pensamento
do autor. Investigamos aqui o conceito de desejo deliberado desenvolvido por Aristóteles e o
conceito de livre-arbítrio desenvolvido por Agostinho, colaboradores consideravelmente
importantes para a formação do conceito rousseauniano. Inicialmente pontuando de forma
introdutória acerca dos conceitos apresentados nas obras de Aristóteles e Agostinho, para logo
em seguida dissertar sobre a vontade no âmbito rousseauniano. Partindo, neste momento, da
concepção rousseauísta acerca do estado de natureza, o qual caracteriza-se pela vivência dos
homens em um ambiente de independência, cuja conservação depende da força e da vontade
de cada um. Sobrevivendo por sua própria força, exercendo sua liberdade natural e tendo
como primeira lei a própria conservação, cada um era juiz e senhor de si mesmo. Rousseau
considera que situações fortuitas propiciaram que os homens se reunissem, pois o indivíduo
precisava não mais somente de sua própria força para superar o obstáculo que a natureza lhe
apresentava, mas de um conjunto de muitas forças. A reunião destes homens, cada qual se
associando por espontânea vontade, dá origem a um contrato, e todas as cláusulas deste
contrato podem ser resumidas em uma só: a cláusula de alienação total. Essa cláusula
significa que cada membro pertencente à sociedade civil se dá completamente àquela
associação, tornando-a igualitária. Através do pacto social os indivíduos passam a ser
cidadãos e, portanto, partícipes do Estado Civil. A liberdade assenta-se sobre a capacidade do
homem manifestar a si mesmo, suas ideias e vontades. A vontade geral, conceito central no
pensamento político rousseauísta, significa o ponto comum das vontades de todos os
associados. O ponto que suas vontades particulares se concatenam no que diz respeito a
alguma questão da comunidade civil. A vontade geral rousseauniana não se constitui por meio
de um aglomerado aleatório de várias vontades particulares, há uma diferença fundamental
entre a vontade geral e a vontade particular, a primeira visa o bem comum, a segunda o bem
privado. A vontade geral é constituída nas assembleias, na deliberação do que é o bem
comum, o que é a vontade do corpo. Com base no exposto, podemos destacar que nosso
propósito nesta pesquisa foi investigar a origem do verbete vontade e como Jean-Jacques
Rousseau estruturou sua teoria política com base no conceito de vontade geral. Tendo como
objetivo compreender o conceito de vontade em Rousseau, partimos da compreensão de
concepções que lhe deram origem para investigar a vontade do homem e do cidadão,
particular e geral, a fim de delimitarmos o que cada uma delas representa no pensamento
político rousseauísta.
1
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ESTUDO DE TENDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS ENTRE JOVENS NO
ESTADO DE GOIÁS
Lara Cristina da Cunha Guimarães¹ e Sandra Maria Brunini Souza²
INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos realizados no Brasil e no mundo têm
demonstrado maior vulnerabilidade de adolescentes e jovens às infecções sexualmente
transmissíveis (IST), em especial a infecção pelo HIV. Estudo divulgado em 2011 demostrou
aumento da prevalência global de HIV entre jovens brasileiros de 0,09% em 2002 para
0,12%, resultado 2007 e boletim epidemiológico de 2011 revelou que entre 1980 a 2011,
foram notificados na região centro-oeste do país um total de 4.306 casos de jovens, sendo
quase 39% destes, notificados no estado de Goiás, esses resultados apontam para uma
mudança na dinâmica da epidemia do HIV entre os jovens. OBJETIVOS:Identificar o perfil
clínico e epidemiológico de jovens entre 13 e 24 anos portadores de infecção pelo HIV, e
analisar a tendência temporal das taxas de infecção pelo HIV no período de 2003 a 2012.
METODOLOGIA:Estudo de série temporal (histórica), cuja população alvo foram
indivíduos entre 13 e 24 anos de idade, infectados pelo HIV, admitidos para seguimento
ambulatorial ou internação no hospital de referência do Estado de Goiás, no período de 2003 a
a 2012. Foram analisadas as variáveis sócio-demográficas e clínico-laboratoriais. O banco de
dados final foi analisado utilizando-se o software StatisticalPackage Social Science (SPSS)
versão 13.0 para Windows. RESULTADOS: Foram analisados todos os prontuários de
indivíduos HIV positivos atendidos no Hospital de Doenças Tropicais no período de 2003 a
2012. Ao final, foram admitidos no estudo segundo os critérios de elegibilidade 792 jovens
entre 13 a 24 anos que, representaram 18,3% do total de indivíduos atendidos durante esse
período. A mediana de idade foi de 22 anos; a moda 24 anos e a média de idade foi de 21,2
anos com desvio padrão de 2,379. Em nossos resultados constatamos que a maioria dos
jovens possuíam entre 20 a 24 anos, pertencia ao sexo masculino e se declarou negro ou pardo
e mais da metade possuía oito anos de escolaridade ou mais. Quanto as características clinicolaboratoriais foi observado que quase 1/3 dos jovens possuíam CD4 inferior a 350 cel/mm³ e
nestes, mais da metade o CD4 não ultrapassava 200 cel/mm³. Ao cruzar as variáveis: primeiro
CD4 e sexo, observamos que dos 125 jovens que chegaram com CD4 inferior a 200, quase
70% deles, eram do sexo masculino. Doenças oportunistas (DO) foram identificadas em 17%
da população estudada. Nas análises de tendência, identificamos tendência linear para a idade
dos indivíduos. O número de indivíduos infectados pelo HIV, segundo ano de diagnóstico, foi
relativamente estável entre 2004 a 2007. Entre 2008 e 2010 houve queda do número de casos
novos, voltando a aumentar expressivamente em 2011. Quando os indivíduos foram
analisados segundo o sexo e ano de diagnóstico, constatamos que, embora entre 2003 a 2007,
as mulheres tenham representado a maioria dos indivíduos infectados nessa faixa etária, a
partir de 2008, há uma inversão das curvas, com aumento gradativo do número de casos em
jovens do sexo masculino culminando no aumento progressivo da distância entre as duas
curvas analisadas. CONCLUSÕES: A maioria da população nessa faixa é composta por
indivíduos do sexo masculino, que se auto-declara negra ou parda. Os resultados também
evidenciaram que os homens dessa população chegaram aos centros de saúde com doença em
nível mais avançado (baixo LT-CD4+) e representaram a maioria dos casos novos. As
diversas características que permeiam os jovens precisam ser levadas em consideração, na
elaboração do conteúdo e na escolha dos canais de distribuição de serviços que são prestados
para eles. Em favor do conhecimento sobre essas características, consideramos que a
realização deste trabalho foi essencial.
1.Acadêmica da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Email:
lara_cristina_g@hotmail.com
2.Professora adjunta da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Email:
sandrabrunini@hotmail.com
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Interações e mediação pedagógica: construção do conhecimento no ensino fundamental1
Lara Juliana Felisberto2
Alessandra Oliveira Machado Vieira 3
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as interações criança-criança, criançaprofessora construídas em contexto de aprendizagem matemática numa turma de segunda
série do Ensino Fundamental. Baseadas na psicologia histórico-cultural de Vigotski, e na
perspectiva sociocultural construtivista de Valsiner e van Der Veer, a partir de uma
abordagem metodológica qualitativa apoiada em designs microgenéticos, buscamos
compreender não somente os resultados finais, mas o processo dinâmico de construção do
conhecimento. Os procedimentos metodológicos realizados foram observação naturalística,
com registros nos diários de campo, videogravação das aulas de matemática, duas entrevistas
semi-estruturadas com a professora, e duas sessões estruturadas (entre professora e alunos),
sendo uma com a atividade escolhida por esta, e a outra, um jogo proposto e produzido pelas
pesquisadoras. Consideramos este trabalho relevante por pensar as interações e as formas de
mediação pedagógica em um contexto de educação matemática. Neste pretendemos
apresentar a análise de dois episódios selecionados. O primeiro refere-se à sessão estruturada,
na qual após entregar uma atividade referente ao conteúdo de capacidade de medidas para um
grupo de 4 (quatro) alunos, uma das crianças, percebendo que o tempo para responder seria
pequeno resolve copiar as respostas do outro colega. A professora, na entrevista, expõe o
significado atribuído à atividade de copia na sala de aula. O outro episódio refere-se a um
recorte da segunda sessão estruturada, com a utilização de um jogo envolvendo os conteúdos
de adição, subtração e multiplicação, na qual há uma tentativa de cooperação entre os alunos
participantes, sendo esses interrompidos pela professora para explicar a resolução da situação
problema. A partir da análise destes episódios identificamos contradições entre sua teoria e
prática, visto que as narrativas da professora nem sempre condiz com a sua ação, já que no
primeiro momento expôs a copia como algo positivo e no contexto de sala de aula,
compreende que as crianças só interagem para copiar as atividades uns dos outros. O estudo
das interações sociais confirma a importância da formação continuada de professores, deste
modo percebemos que é necessário um espaço de diálogo, reflexão de práticas educativas e
pedagógicas, além do estudo teórico sobre formação humana, especificamente no que diz
respeito ao desenvolvimento social e subjetivo das crianças em contextos de aprendizagem na
escola.
Palavras-chave: Mediação pedagógica, Interação, Educação matemática, desenvolvimento.
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CONTRIBUIÇÃO DOS NEURÔNIOS NORADRENÉRGICOS BULBARES A2 NA
RECUPERAÇÃO CARDIOVASCULAR INDUZIDA PELA INFUSÃO DE SALINA
HIPERTÔNICA EM RATOS SUBMETIDOS AO CHOQUE HEMORRÁGICO
Lara Marques Naves 1, Nathalia Oda Amaral1, Elaine Fernanda Da Silva1, Gustavo Rodrigues
Pedrino 1
1

Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Ciências
Fisiológicas – Goiânia, GO, 74001-970, Brasil

O uso de salina hipertônica (SH) para o tratamento de choque hemorrágico (CH) já foi evidenciado
em inúmeros estudos. Investigações observaram o envolvimento dos neurônios catecolaminérgicos
A1 e A2 nas respostas autonômicas e cardiovasculares à infusão de SH em animais normovolêmicos.
Avaliamos o papel dos grupamentos A1 e A2 na recuperação cardiovascular induzida pela infusão de
salina hipertônica em animais com CH. Ratos Wistar (250-320g) foram anestesiados com halotano
(2% em O2 100%), fixados em decúbito ventral em um aparelho estereotáxico e submetidos a
procedimentos cirúrgicos para realização de nanoinjecões bilaterais (60 nL) de saporina-anti-DβH
(Advanced Targeting Systems, San Diego, CA, EUA) na região caudoventrolateral do bulbo (CVLM
- A1) e núcleo do tracto solitário (NTS - A2) nos grupos experimentais e saporina nos grupos
controles. Após 15 dias de recuperação os animais foram instrumentalizados para registro da pressão
arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC) e condutância vascular renal (CVR). O CH foi
induzido durante 20 minutos pela retirada de sangue até que a PAM atingisse aproximadamente 60
mmHg. Após hemorragia realizou-se a infusão de SH. As nanoinjecões de saporina-anti- DβH
reduziram 51,2% dos neurônios A1 e 65,3% dos neurônios A2. A infusão de SH restaurou os
parâmetros cardiovasculares de forma semelhante no grupo controle 1 e com lesão de A1 (PAM –
Controle 1: 112,9 ± 4,1 vs. Lesão A1: 114,7 ± 4,6 mmHg; CVR – Controle 1: -21,0 ± 13,1 vs. Lesão
A1: -6,5± 10,2 %, em relação ao basal, 10 min após SH). Resposta semelhante foi observada entre os
animais controle 2 e com lesão de A2 (PAM – Controle 2: 109,3 ± 4,7 vs. Lesão A2: 121,4 ± 5,3
mmHg; CVR – Controle 2: -8,5 ± 14,2 vs. Lesão A2: 30,9 ± 9,0 %, em relação ao basal, 20 min após
infusão de SH). Nos grupos lesão A1 e controle 1, a FC não foi alterada após a infusão de SH
(Controle 1: 367,2 ± 12,9 vs. Lesão A1: 356,2 ± 15,4 bpm, 20 minutos após infusão de SH). Nos
grupos lesão A2 e controle 2 também não houve alteração deste parâmetro após a infusão de SH
(Controle 2: 362,0 ± 16.0 vs. Lesão A2: 352,6 ± 12,2 bpm, 20 minutos após infusão de SH). Apesar
do envolvimento dos grupamentos A1 e A2 no controle do equilíbrio hidroeletrolítico não foi
observado a participação direta destes na modulação cardiovasculares após hiperosmolaridade em
quadros de hipovolemia, é possível que outras vias centrais estejam sendo recrutadas durante o CH.
Revisado pelo orientador
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EFEITO DA IDADE DA MATRIZ E DOS NÍVEIS DE VALINA DIGESTÍVEL
NA RAÇÃO PRÉ-INICIAL NO DESEMPENHO DE FRANGOS
EFEITO DA IDADE DA MATRIZ E DOS NÍVEIS DE VALINA DIGESTÍVEL
NA RAÇÃO PRÉ-INICIAL NO DESEMPENHO DE FRANGOS
EFFECT OF AGE OF BREEDERS AND LEVELS DIGESTIBLE VALINE IN
PRE-STARTER DIETS ON BROILER PERFORMANCE
EFFECT OF AGE OF BREEDERS AND LEVELS DIGESTIBLE VALINE IN
PRE-STARTER DIETS ON BROILER PERFORMANCE
Larissa Paula Silva Gomides¹; Guilherme Xavier da Silva²; Moisés Queiroz Resende³;
Eduardo Miranda de Oliveira⁴; José Henrique Stringhini⁵;
Larissa Paula Silva Gomides¹; Guilherme Xavier da Silva²; Moisés Queiroz Resende³;
RESUMO

Eduardo Miranda de Oliveira⁴; José Henrique Stringhini⁵;

RESUMO
O experimento foi realizado para avaliar a suplementação de valina digestível na ração
pré-inicial de criação das aves sobre o desempenho de frangos de corte oriundos de duas
idades
de matrizes.
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A MULHER NA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR: a comunidade Pires no
município de Catalão (GO)
BALTAZAR, Laura Emília1

Graduanda do Departamento de Geografia, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Núcleo de Estudos
e Pesquisas Socioambientais (NEPSA/CNPq). Bolsista PIBIC/CNPq
E-mail: lauraportuguesa@hotmail.com

MENDES, Estevane de Paula Pontes2

Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás, Regional
Catalão. Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (NEPSA/CNPq).
E-mail: estevaneufg@gmail.com

Resumo: O termo agricultura familiar é designado para as unidades de produção que utilizam
como base o trabalho familiar. Todos os membros da família possuem algum tipo de função,
como cuidar do gado e da plantação, desde os pais até os filhos mais jovens. O cenário agrário
brasileiro tem sofrido modificações ao longo dos anos, as mudanças mais significativas foram
após a modernização da agricultura, quando as monoculturas receberam um grande incentivo,
gerando um cenário desigual entre os empresários agrícolas e os agricultores familiares, pois
esses em sua maioria não tinham condições de se modernizarem. Diante então desse cenário
de profunda desigualdade, o produtor familiar busca estratégias para ampliar a produção rural,
dentre as quais destaca-se o trabalho da mulher nas atividades ligadas à produção, além dos
afazeres domésticos que já eram realizados. Assim, reduziu-se os custos da produção, pois
diminui a necessidade de contratação de mão de obra externa à família. A mulher sempre foi
um expoente no seio familiar, responsável pelas atividades domésticas, educação dos filhos
(reprodução dos valores familiares), e ainda contribui nas atividades produtivas (não geram
rendimentos). Todavia sua luta centra-se na busca pelo reconhecimento das atividades por
elas desenvolvidas que são consideradas como secundárias, e assim reduzidas a mera ajuda.
Diante dessas considerações buscou-se compreender os principais aspectos da agricultura
familiar e analisar as atividades desenvolvidas pela mulher e como essas mulheres são vistas
pelos demais membros da família, nas unidades de produção familiar da comunidade Pires no
município de Catalão (GO). O interesse sobre essa temática surgiu após as aulas de Geografia
Agrária, as quais discutiam sobre os agricultores familiares e o modo como eles sobrevivem,
mesmo vivendo em um cenário desigual no meio rural. E, ainda, tal interesse fora despertado
pela convivência com famílias que têm como base a agricultura familiar, observando-se as
dificuldades por elas enfrentadas, dentre as quais tem-se o difícil acesso ao crédito, uma
jornada de trabalho que consome quase o dia todo durante a semana, bem como nos finais de
semana, tornando o trabalho exaustivo. Para a realização deste trabalho foi feita uma revisão
teórica-conceitual sobre os temas gênero e agricultura familiar. Também foi realizada uma
pesquisa documental, onde os dados foram obtidos no Núcleo de Estudos e Pesquisas
Socioambientais (NEPSA). A desigualdade vivida por essas mulheres é motivada
historicamente pela divisão de trabalho, onde cabe a elas trabalho considerado reprodutivo e
os homens o trabalho produtiva o e também e fruto da cultura patriarcal que está inserida no
modo de pensar tanto das mulheres quanto dos homens. Na atualidade, as mulheres têm
obtidos algumas conquistas (como autonomia financeira, certo poder de decisão no seio
familiar), mas ainda constituem tímidos avanços numa sociedade marcada pela desigualdade
de distribuição de renda, de oportunidades e dos direitos entre os humanos (homens e
mulheres).
1
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ENVOLVIDOS NA
TRANSMISSÃO DA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES ATENDIDAS NOS
POSTOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
Laura Vilela Souza1, Natane Barbosa Barcelos2, Sávia de Souza Freitas2, Fernando dos Reis
de Carvalho2, Ana Claúdia Arantes Marques Pajuaba2, Rosângela Maria Rodrigues3
Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí, 75801 – 615, Brasil
rosismaria@yahoo.com.br natanebarcelos@yahoo.com.br
RESUMO
A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada pelo protozoário Toxoplasma gondii
parasito intracelular obrigatório, que acomete o homem e outros animais, tem transcurso
geralmente benigno e, pelo risco de abortamentos e transmissão fetal, assume enorme
importância quando ocorre em gestantes. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil
sorológico pela detecção de anticorpos específicos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii, determinar
os índices de avidez de anticorpos IgG anti-T. gondii em amostras de soros de gestantes na
fase aguda e crônica da infecção e associar a positividade com os fatores de risco em amostras
de soro das mesmas. Um total de 400 amostras de soros de gestantes atendidas em Unidades
Básicas de Saúde do município de Jataí – GO, foi analisado empregando antígeno solúvel de
taquizoítos de T. gondii (STAg). Realizou-se o teste de ELISA indireto para detecção de IgG,
ELISA de captura para IgM e IgA anti-T. gondii e ELISA avidez para determinar a fase de
infecção. A faixa etária variou de 13 a 45 anos, com média de 25,78 anos. A positividade
encontrada foi de 69% para IgG, 13,2% para IgM e 2,5% para IgA anti-T gondii. Verificou-se
que 326 amostras foram de alta avidez, seis soros de baixa avidez e sete de avidez
intermediária. A análise dos fatores de risco demonstrou relação significativa (p<0,05) entre a
positividade com a fonte de água (OR=1,52) e abortos (OR=1,24). O estudo revelou alta
soroprevalência de toxoplasmose associada aos fatores de risco. A maioria das gestantes foi
considerada de alta avidez o que poderá representar riscos de danos patológicos no feto nos
casos de reagudização da doença. Diante disto, ressalta-se a necessidade do aperfeiçoamento
dos programas de assistência já existentes bem como, a implantação de medidas preventivas
adaptadas aos fatores socioeconômicos e culturais do município de Jataí-GO, a fim de evitar a
infecção durante a gestação.

__________________________
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LEVANTAMENTO DE COLEOPTEROS EM PLANTIO DE SERINGUEIRA
Lauro Joaquim Tiago Neto1, Ohana Daroszewski Rodrigues2, Nauara Lamaro Lima3, Helton
Salles Silva4, Jaqueline Magalhães Pereira5
¹Acadêmico em Engenharia Florestal, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, ljtiago@gmail.com
2
Bióloga, Mestre, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. ohanadr@gmail.com
³Acadêmica em Engenharia Florestal, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil.
nauaralamaro@hotmail.com
⁴Acadêmico em Agronomia, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil.
helton_salles@hotmail.com
5
Professora Adjunto II, Setor Fitossanitário, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,
Caixa Postal 131, CEP 74690-900, (62) 3521-1686, jmpereira@ufg.br.

A presença de espécies de coleobrocas em plantios florestais é frequente. Faz-se necessário
avaliar a ocorrência destes devido ao potencial de danos. Desta forma, realizou-se um
levantamento de coleópteros em seringueira com armadilha etanólica, no período de março de
2013 a abril de 2014, no município de Goianésia, estado de Goiás. Durante o período de
avaliação foram coletados 37.551 indivíduos. Deste total, 98,77% dos indivíduos pertencentes
à ordem Coleoptera. Além de insetos da ordem Coleoptera foram coletados insetos das ordens
Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Thysanoptera, Isoptera, Neuroptera,
Psocoptera e Blattodea. Dentre os coleópteros, foram identificadas 22 famílias, sendo a
subfamília Scolytinae com maior número de representantes (95,23%), seguido pelas famílias
Bostrichidae (2,18%) e Nitidulidae (1,53%). As demais famílias apresentaram valores
inferiores a 1%. O maior número de indivíduos coletados ocorreu nos meses de setembro e
outubro. Vale ressaltar que indivíduos da subfamília Scolytinae são considerados pragas
secundárias e só atacam árvores vivas que apresentam alterações nas suas condições
fisiológicas. Assim, apesar da alta frequência populacional destes insetos, não foram
identificados danos causados por eles. No estudo, estes insetos apresentaram somente a
função de biodegradadores de restos vegetais. É importante que se utilize o monitoramento
com armadilha etanólica para acompanhar a flutuação populacional de coleópteros na
seringueira.
Palavras-chave: Entomofauna, Hevea brasiliensis, Scolytinae
Apoio/financiamento: CNPq; FAPEG; Vera Cruz Agropecuária Ltda.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO BIOINSPIRADAS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DINÂMICOS NÃO
LINEARES
Leandro Damas de Oliveira1 e Romes Antonio Borges2
1

Departamento de Engenharia Civil
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
e-mail: leandro_oliveira@live.com
2

Departamento de Matemática
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
e-mail: romes@ufg.br

Resumo. Com o avanço da computação digital, surge o interesse em estudar temas que antes
não eram explorados e assim obter maior precisão nos resultados. Uma das ferramentas que
se apresenta como uma boa alternativa no tratamento de problemas de engenharia e ciências
exatas são os métodos Bio-Inspirados (ou evolutivos) de otimização. Assim, serão
apresentados métodos de otimização como Algoritmos Genéticos, Recozimento Simulado e
Evolução Diferencial. O presente trabalho também conta com um estudo introdutório acerca
de sistemas vibratórios não lineares, sendo que, para isto, são utilizadas técnicas chamadas
de Métodos de Perturbação. Para exemplificar o funcionamento dos métodos apresentados,
utiliza-se o software Maple 16® para a resolução analítica das equações diferenciais não
lineares, conhecida como equação de Duffing. Ainda neste sentido, utiliza-se do software
MatLab® para se implementar as curvas de solução do problema proposto. Os métodos foram
estudados com o intuito de aplicações futuras nos problemas de vibrações não lineares
resolvidos neste estudo.
Palavras-chave: Sistemas dinâmicos, Otimização, método de perturbação, Maple®.
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Classificação e interpretação de imagens Landsat TM para mapeamento
histórico de mudanças de cobertura e uso da terra no bioma Cerrado

Leonardo Nogueira de Oliveira¹, Elaine Barbosa da Silva².
Universidade Federal de Goiás, Lab. de Processamento de Imagens e Geoprocessamento,
Cx. Postal 131 – CEP 74001-970, Brasil.
lnonogueira@gmail.com / elainesilvaufg@gmail.com

¹ Aluno PIBIC
² Orientador

Resumo: Os mapeamentos históricos de mudança da cobertura e uso da terra têm sido cada
vez mais utilizados em estudos socioambientais, esses mapeamentos exercem um papel
importante no que diz respeito à confirmação das altas taxas de conversão da vegetação em
uso nos biomas. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as mudanças na paisagem do
bioma Cerrado entre 1975 e 2010. Para isto, foram selecionadas 16 cenas dos satélites
Landsat, que representam bem esse vasto bioma, para as quais se realizaram os procedimentos
de registro, segmentação e inspeção visual. Na etapa de inspeção visual, foi atribuído classes
de uso (Agricultura, Pastagem, Água, Área Urbana e Vegetação), para os polígonos
segmentados. Ao todo, foram gerados 17 mapas de uso e cobertura da terra para cada órbitaponto, totalizando 272 mapas. Durante o trabalho foi desenvolvido uma chave de
interpretação de fisionomias, utilizando praticas que facilitaram a interpretação, como o
export kml uma ferramenta extra do ArcMap, que possibilita a visualização do polígono no
Google Earth, ajudando assim na atribuição de classes que se confundem, foram testados
diferentes softwares (ArcMap, Envi e Spring) e métodos de registro, segmentação e inspeção
visual. O trabalho mostrou resultado satisfatório, pois os mais de 40 anos da série de satélites
Landsat proveram a maior série de imagens da história, hoje disponível gratuitamente
possibilitando um aumento crescente em pesquisas desse cunho. Os mapas apresentam boa
acurácia, sobretudo os realizados entre 1986 e 2010, que utilizaram imagens de 30 m de
resolução espacial, e resultaram em mapas de escala aproximada de 1:130.000, satisfatória
para estudos regionais. Todas as cenas mapeadas demostram alto grau de conversão, algumas
com o adensamento de agricultura outras com a predominância de pastagem, demostrando a
base da economia dos municípios presente em cada cena.

Palavras-chave: Landsat, Mapeamento histórico, Mudança da cobertura e uso da
terra, Cerrado.
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TEOREMAS DE GRESGORIN - APLICAÇÕES
Aluno: Leonardo Vieira Pacheco Braga
Matrícula: 122970
Orientador: Prof. Luis Román Lucambio Pérez

!

No projeto foi estudado o Teorema de Gresgorin e algumas de suas aplicações. Os autovalores de
uma matriz determinam o comportamento dela em vários problemas, e em alguns situações é
necessário conhecer apenas se os autovalores estão em uma dada região. Para isso, utilizamos o
Teorema de Gresgorin, pois ele nos permite conseguir procedimentos simples para determinar a
localização aproximada dos autovalores com um custo computacional menor do que o de
procedimentos que calculam seus valores exatos.

!

Uma dessas aplicações é determinar se uma dada matriz é positiva definida é que todos os seus
autovalores são positivos. Aplicando o Teorema de Gresgorin, podemos garantir que todos os
autovalores são positivos e a matriz é positiva definida; se algum autovalor pode ser negativo e não
podemos afirmar se a matriz é positiva definida ou não; ou se algum autovalor é negativo e
podemos afirmar que a matriz não é positiva definida.

!

Outra aplicação é determinar se um sistema de equações lineares pode ser resolvido por um método
iterativo ou não, pois é necessário que o maior dos módulos dos autovalores seja menor do que 1.
Assim, se pelo Teorema de Gresgorin temos que todos os autovalores tem módulo menor do que 1,
o sistema poderá ser resolvido; e se algum dos autovalores tem módulo maior ou igual a 1, o
sistema não poderá ser resolvido.

!

REFERÊNCIAS
[1] P. Albrecht, Análise Numérica, um curso moderno, Livros Técnicos e Científicos Editora, 1973.
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[3] F. F. Campos Filho, Algoritmos Numéricos, LTC Editora, 2007.
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EFEITO DA CURCUMINA ASSOCIADA A NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS
NA EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS À APOPTOSE EM LINHAGEM DE
MELANOMA HUMANO.
Letícia Cristine de Faria¹; Lídia Andreu Guillo²
¹Universidade Federal de Goiás. Instituito de Ciências Biológicas – ICB. letscris@gmail.com
² Universidade Federal de Goiás. Instituto de Ciências Biológicas – ICB. lidia.guillo@gmail.com

O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que é responsável por 4% das neoplasias
malignas totais no Brasil e é um tumor potencialmente grave devido à sua alta possibilidade de
produzir metástases. A curcumina é o principal componente do açafrão apresentando atributos
medicinais, como anticancerígeno, antioxidante, antibacteriana, entre outras. No entanto, a
curcumina possui baixa solubilidade em água e biodisponibilidade sistémica mínima, de modo que
têm sido feitas tentativas para melhorar a sua solubilidade em meio aquoso, por incorporação de
curcumina numa bicamada de ácido dodecanóico, que foi ligado a nanopartículas de óxido de ferro
feitas de magnetite. O uso de nanopartículas magnéticas de magnetite são largamente utilizados
para aplicações biomédicas, devido à sua baixa toxicidade e à possibilidade de fixar diferentes
ligandos para o núcleo magnético. Estudos anteriores têm demonstrado que a nanopartícula
magnética/curcumina podem inibir a proliferação in vitro de células de melanoma humano. Neste
estudo verificou-se o efeito da nanopartícula magnética/curcumina na expressão de genes
apoptóticos: caspase 2 (CASP2), caspase-3 (CASP3), caspase 6 (CASP6), caspase 8 (CASP8)
caspase 9 (CASP9) e por APAF1 semi-quantitativo de RT-PCR. As células de melanoma humano
foram tratadas com 48 ug / ml de nano/curcumina em momentos diferentes (6h, 14h, 18h e 24h). O
RNA foi extraído e quantificado e 1 ug foi reverso transcrito. Apenas 10% da reação de síntese de
cDNA foi usada para PCR. A visualização dos produtos de amplificação foi realizada por
eletroforese em gel de agarose. Para a normalização dos níveis de expressão, foi utilizado o gene
GAPDH. As imagens foram analisadas no programa ImageJ. Nossos resultados indicaram que a
nano/curcumina aumentou o nível de expressão da CASP6 nesse tipo celular, em decorrência do
aumento do tempo. Em relação a CASP9 e APAF1, os níveis de expressão diminuíram em 6 e 14
horas e em 18h começaram a aumentar, mecanismo não conhecido a respeito da função das
caspases. A CASP8 não teve seu nível de expressão alterado. A CASP2 e CASP3 tiveram seus
níveis de expressão aumentados após 24 horas de tratamento, indicando a interferência na indução
de eventos apoptóticos. A apoptose é um resultado desejado em testes de drogas, de modo que o
potencial anticancerígeno de nano/curcumina pode representar uma promessa interessante na luta
contra o melanoma.
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O FRACASSO (EVASÃO) NO CURSO DE FÍSICA EM CATALÃO
Letícia Francisca de Almeida, Ana Rita Pereira*
Resumo: Houve nos últimos anos uma grande expansão do número de vagas e de cursos de
graduação nas universidades brasileiras, porém esse fato veio acompanhado também pelo
aumento da evasão. Mas apesar de ser cada vez mais ostensiva, a evasão não tem sido
estudada de forma aprofundada para se encontrar soluções, sendo que existem hoje vários
trabalhos que, em geral, quantificam a evasão, sem aprofundar as questões sobre as possíveis
causas e motivos que levam um estudante universitário a abandonar o curso que escolheu, a
mudar de curso e principalmente a dizer não ao ensino publico e gratuito. Em relação aos
cursos de formação de professores o desinteresse tem sido crescente, com um aumento do
número de vagas ociosas, sendo que na Regional catalão da Universidade Federal de Goiás
(RC/UFG), este número chega a 20% das vagas ofertadas. Criado em agosto de 2006, o curso
de Licenciatura em Física da Regional Catalão da RC/UFG faz parte dessa realidade, tendo
hoje somente cerca de 35 % das suas vagas efetivamente ocupadas. Este trabalho apresenta
uma análise qualitativa do que ocorreu no curso de Física no período de 2006 a 2010,
considerando que os ingressantes deste período deveriam ter concluído o curso até 2013, e
também é feita uma analise preliminar sobre o vem ocorrendo com as turmas ingressantes
após 2010. Considerando o período de 2006-2010 cerca de 40% das vagas ofertadas não
foram ocupadas. E dos 149 ingressantes neste período, 24 alunos concluíram o curso, mas
destes somente 12 conseguiram concluir o curso no tempo regular de 4 anos, e tem ainda 17
alunos que continuam no curso. As causas para esse “fracasso” no curso é em parte devido ao
despreparo dos ingressantes, pois se verificou que cerca de 30% destes foram excluídos por
reprovarem nas disciplinas de Física I e/ou Cálculo I. E acompanhando a trajetória dos 15%
desistentes do curso neste período, observou-se que a principal causa do abandono foi o baixo
rendimento nessas disciplinas, o que enfatiza as deficiências em sua formação básica que os
alunos trazem consigo ao chegar à universidade. E Fazendo uma analise preliminar do
período após 2010 (2011-2014), verifica-se que mais de 40% das vagas ofertadas nos
processos seletivos não têm sido ocupadas, e que outros 40% abandonam o curso
(transferência, exclusão, abandono). Um fato observado é o crescimento de processos internos
de transferência de curso. Analisando os dados e em conversas com os alunos, observa-se que
entre os fatores que tem contribuído para o “fracasso” dos alunos do curso de Física da
RC/UFG destaca-se: o despreparo dos alunos, a relação aluno-professor, a relação alunoaluno, as escolhas profissionais e a desvalorização da carreira docente. Isto enfatiza a
necessidade de se analisar mais profundamente essa situação e buscar ações para minimizar
esse quadro, pois causa grandes prejuízos à sociedade o quadro atual, com a existência de
inúmeras vagas ociosas nas universidades ao mesmo tempo em que existe um grande déficit
de professores de física nas escolas brasileiras.
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESGASTE TERMOMECÂNICO NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE FIOS ORTODÔNTICOS
Letícia Frauzino Costa1, Marcos Augusto Lenza2, André Luiz de Melo Drumond3
(leticia_frauzino@hotmail.com, marcoslenza@gmail.com)
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás
PALAVRAS-CHAVE: Fios ortodônticos; Propriedades mecânicas; Desgaste termomecânico.
RESUMO
Objetivo: Avaliar a influência do desgaste térmico e mecânico na resistência à deflexão
de fios ortodônticos. Material e Métodos: Foram selecionados segmentos de fios
ortodônticos, de secção redonda de calibre 0,018” (0,045mm) da liga de níquel-titânio
(NiTi) termoativado das seguintes marcas: Dental Morelli, 3M/Abzil, American
Orthodontics, Detsply GAC, Ormco. As amostras foram submetidas à Ciclagem
Térmica e Mecânica no Equipamento de Desgaste Termomecânico modelo Erios - ER
37000, de acordo com os seguintes grupos: Grupo 1 – Controle (sem ciclagem); Grupo
2 – Ciclagem Térmica; Grupo 3 – Ciclagem Mecânica; Grupo 4 – Ciclagem Térmica e
Mecânica. Após as ciclagens a amostra foi submetida ao teste de flexão em 3 pontos na
máquina de ensaio universal modelo Instron 5965 o qual permitiu a avaliação dos níveis
de força durante a desativação nos níveis de 4mm, 3mm e 1mm. Os dados obtidos
foram submetidos à análise estatística ANOVA e teste de Tukey, além do Coeficiente
de correlação de Spearman com significância α=0,05. Resultados: Na desativação de
4mm, observou-se, em todos os fios, diminuição dos níveis de força nos Grupos 2 e 3
em relação ao grupo controle. Não houve diferença entre o Grupo 1 e 4 para a maioria
dos fios. Na desativação

de 3mm, diferentemente da desativação anterior, na

comparação do Grupo 1 com o 4 houve diferença significante em todos os fios. Na
desativação máxima (1mm), observou-se níveis de força diversos entre os fios. O fio da
Ormco sofreu alteração significante quando envolveu ciclagem térmica nas três
desativações. Conclusões: Os diferentes tipos de ciclagem influenciaram os níveis de
força dos fios ortodônticos. Houve diferença no efeito da ciclagem térmica e mecânica
isoladamente e em conjunto nos níveis de força do grupo controle. Durante a
desativação dos fios houve diferença de influência dos diferentes processos de ciclagem.
REVISADO PELO ORIENTADOR

Capa

Índice

170

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

171 - 171

LETRAMENTO E AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DE PROFESSORES
DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS.
Bibiana Febrônia Mesquita Ferreira
Dulcéria Tartuci
Letícia Rezende Pacheco

RESUMO
Este trabalho visa apresentar o estudo que teve como objetivo compreender o conhecimento
acerca de letramento e práticas de leitura e escrita de professores que atuam com alunos
público alvo da educação especial em salas de recursos multifuncionais, da rede estadual da
Regional Catalão Goiás, mais especificamente descrever as concepções e práticas de
alfabetização e letramento; avaliação do nível de analfabetismo/letramento e a influência das
TIC’s no letramento destes alunos. Para a realização do mesmo foi utilizado da pesquisa do
tipo colaborativa, que foi desenvolvida nos encontros do Observatório Catalano de Educação
Especial, vinculado ao Observatório Nacional de Educação Especial, na Universidade Federal
de Goiás, Regional Catalão, através de entrevistas coletivas, que envolveram as etapas de
descrição, informação, confrontação e síntese/reconstrução. Em um primeiro momento da
investigação parte das professoras colaboradoras apresentaram equívocos conceituais em
relação aos conceitos de alfabetização e letramento, entretanto nas etapas de informação e de
confrontação, ocorreu uma relevante ressignificação dos conceitos supracitados e a
compreensão da íntima relação entre alfabetização e letramento. No decorrer da pesquisa as
professoras colaboradoras colocaram em xeque a utilização de métodos de alfabetização
mecânicos que presam a decifração de grafemas em fonemas tendo como suporte textos
descontextualizados da realidade de seu alunado. Prezando e utilizando assim de uma
alfabetização vinculada à interpretação de textos contextualizados e que levam os alunos a
interpretação, criatividade e criticidade. A alfabetização de alunos com deficiência intelectual
é algo possível tal como de um aluno dito “eficiente”, entretanto o que muda para tal fim,
segundo as professoras colaboradoras, são os planejamentos e replanejamentos e a utilização
de diversos métodos para atender as necessidades deste ou daquele aluno. Em relação ao nível
de alfabetização/letramento dos alunos, as professoras buscaram apresentar os desafios de
seus trabalhos como: suas práticas, rendimento dos alunos, problemas escolares e a não
participação da família, não respondendo de forma direta o nível de letramento/alfabetização
de seu alunado. As análises das entrevistas demonstram a importância e a ausência de
recursos materiais no/para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência
intelectual. Associada a esta dificuldade, a avaliação realizada na classe comum da rede
regular é também problematizada pelas professoras de salas de recursos por acreditarem que
as professoras regentes não se considerarem responsáveis pelos alunos público alvo da
educação especial, condição demonstrada nos processos avaliativos em que geralmente
solicitam a mediação delas. Isto acaba desvinculando o ensino comum da educação especial,
deixando muitas vezes esses alunos como responsabilidade restrita da educação especial e,
consequentemente das professoras de salas de recursos multifuncionais, portanto distantes de
uma perspectiva de educação inclusiva. A despeito dos desafios vivenciados pelas professoras
de educação especial, a utilização das TIC’s no letramento dos alunos com deficiência
intelectual foi um ponto relevante neste estudo, pois embora destacassem que os alunos não
sabiam ler, afirmaram que com apoio do computador conseguiam realizar tarefas que
implicavam conhecimentos da escrita e que muitos adultos alfabetizados não conseguem
dominar tal tecnologia, demonstrando que este instrumento pode ser utilizado pelo professor
para viabilizar práticas de letramento.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Professores; Salas de Recursos Multifuncionais.
Revisado pela Orientadora: Professora Doutora Dulcéria Tartuci (e-mail:
dutartuci@brturbo.com.br).
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AÇÃO DE FITOATIVOS DAS SEMENTES DE PLANTAS DO CERRADO SOBRE O
TELEÓSTEO Poecilia reticulata - MODELO PARA DISRUPÇÃO ENDÓCRINA.
Lorena A. Mesquita¹, Jessica C.S. Rabelo, Wanderson J. A. dos Santos, Armando Garcia3; Simone M.T.SabóiaMorais²
1.

Orientanda - Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Campus

Samambaia (Campus II), Goiânia, Goiás, Brasil, 74001-970 (lorenaalvesmesquita@hotmail.com)
2.

Orientadora – Laboratório de Comportamento Celular, Instituto de Ciências Biológicas,

Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia (Campus II), Goiânia, Goiás, Brasil, 74001970 (simonesaboias@gmail.com);
3.

Prof. Adjunto do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Instituto de Ciências
Biológicas - Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia (Campus II), Goiânia, Goiás,
Brasil, 74001-970

RESUMO
Com a crescente utilização dos frutos do Cerrado para os mais diversos fins como

produção de sorvetes, geléias e ate cosméticos notou-se a necessidade de investigar as
possibilidades nutricionais nas sementes e, também, seu potencial tóxico, pois diversas vezes
elas se configuram como resíduos agro-industriais. Material e métodos: Para a avaliação do
potencial tóxico das sementes dos frutos do Cerrado foram utilizados extratos aquosos de
sementes de araticum, jatobá e mangaba em exposição ao organismo modelo Poecilia reticulata.
Foi calculada CL50 para os três extratos e analisadas as variações comportamentais durante a

exposição. Em outra exposição, a sub-letal, foram coletadas gônadas para avaliação de
possíveis alterações no sistema reprodutor por meio do Índice Gonadossomático. Determinou-se

uma concentração media letal menor para o extrato de Araticum uma vez que este foi o mais
tóxico dentre as sementes dos três frutos. Houve alteração comportamental dos animais durante

a exposição, sendo a mais frequente a respiração na superfície da água. O índice
gonadossomático também demonstrou alterações dos tratados com relação ao controle e os dados
indicaram ser o araticum o mais tóxico, pois os peixes expostos a este, mostraram gônadas mais
alteradas. Os extratos de frutos do Cerrado são tóxicos ao organismo modelo em questão,
promovendo alterações no sistema respiratório pelo engolfamento de ar e, no sistema
reprodutor devido ao índice gonadossomático alterado e elevado quando comparado ao grupo
controle.
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O PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DE PELE DO PACIENTE SOB A ÓTICA DA
SEGURANÇA CIRÚRGICA
MELCHIOR, Lorena Morena Rosa1; BARRETO, Regiane Aparecida Santos Soares2;
PRADO, Marinésia Aparecida do2; GEBRIM, Cyanéa Ferreira Lima3
Introdução: A colonização da pele do paciente é a principal causa de Infecção do Sítio
Cirúrgico (ISC), sabe-se que cerca de 80%, originam da pele dos pacientes. A prevenção de
ISC envolve medidas que devem ser iniciadas no pré-operatório, e ter um seguimento até o
pós-operatório. Porém, medidas mais específicas devem ser tomadas no intra-operatório,
momento mais crítico no quais várias condutas devem ser realizadas para evitar o
aparecimento de infecção, entre elas, o preparo adequado da pele. A não adesão às
recomendações para preparo da pele do paciente aumenta o risco de ISC, pois a microbiota
residente e transitória da pele podem estar em grande número, ocasionando insegurança ao
paciente. Objetivo: Analisar o preparo pré-operatório da pele do paciente submetido à
cirurgias limpas. Método: Estudo realizado em um hospital escola, de grande porte, na cidade
de Goiânia/GO. Teve caráter observacional e abordagem quantitativa, por meio do
acompanhamento de procedimentos cirúrgicos pelos profissionais de saúde. As especialidades
cirúrgicas selecionadas para a observação do preparo da pele dos pacientes foram: vascular,
plástica e ortopedia, por serem as que mais realizam procedimentos cirúrgicos no hospital do
estudo. Foram incluídas cirurgias de pacientes acima de 18 anos submetidos a procedimentos
cirúrgicos limpos. Considerando uma precisão de 7%, 1,0 para efeito de desenho, intervalo de
confiança de 95%, e ainda a prevalência de 5% de ISC em cirurgias limpas estimada
ANVISA (2010), o cálculo amostral encerrou em 34 cirurgias. Todos os requisitos e
determinações da Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, foram seguidos.
Resultados: Foram observados 38 procedimentos de preparo da pele de pacientes submetidos
a 23 cirurgias da ortopedia, nove da vascular, e seis da plástica. Desses pacientes, o tempo de
internação em 57,9% (n= 22) foi superior a 24 horas. A degermação foi realizada em 94,7%
(n=36). A área degermada em 86,8% (n=33) era a pele, 7,9% (n=3) a face; 5,3% (n=2) não foi
degermado mesmo o sítio cirúrgica sendo a pele. Todos, 100% (n=38) dos pacientes tomaram
banho pré-operatório, 2,6% (n=1) com clorexidina degermante e 97,4% (n=37) com água e
sabonete. Quanto ao preparo da pele, em 92,1% (n=35) houve a degermação, entretanto, de
forma desordenada, ou seja, sem a técnica recomendada. Em 52,6% (n=20) foi utilizado
clorexidina degermante no preparo da pele, seguido de (n=16) 46,1% Polivinilpirrolidonaiodo (PVP-i) degermante e em 5,3% (n=2) não se realizou degermação no preparo da pele. A
antissepsia, propriamente dita, foi realizada em 94,7% (n=36). A técnica utilizada na
aplicação do antisséptico em 86,8% (n=33) ocorreu de forma desordenada. Considerações
Finais: O preparo da pele do paciente em cirurgias limpas no presente estudo, não ocorreu
segundo as diretrizes nacionais e internacionais avaliadas. Nos remete uma preocupação com
relação à valorização desse procedimento por parte dos profissionais. As equipes cirúrgicas
necessitam de avanços desde a formação até a capacitação profissional sobre a técnica
(tempo, produtos antissépticos, movimento e sentido) de preparo da pele do paciente.
Referências: Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo desafio global para a
segurança do paciente: Cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura
da OMS). Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde;
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 2009.
123-

Acadêmicas
de
Enfermagem
pela
Universidade
Federal
de
Goiás
(FEN/UFG).
Email:
lorena_melchior@hotmail.com
Enfermeiras.Profª Doutoras da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG).Email:
remajuau@yahoo.com.br e marinesiaprado@gmail.com
Enfermeira. Mestre em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás
(FEN/UFG). Email: cyanealima@gmail.com.

Revisado pela orientadora.
Capa

Índice

173

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

174 - 174

A produção acadêmica sobre professores da Região Centro-Oeste: a
questão do método na UFG, período 2006/20101
Lorrainy Toledo da Silva2
Profa. Dra. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza3
Faculdade de Educação / Universidade Federal de Goiás
Resumo
Este trabalho relata as atividades realizadas no primeiro semestre de 2014 exercidas como
Bolsista de Iniciação Científica, na Faculdade de Educação – UFG, tendo como referência o
subprojeto de pesquisa: “A produção acadêmica sobre professores da Região Centro-Oeste: a
questão do método na UFG, período 2006/2009”. Este subprojeto está ligado à pesquisa
Redecentro – Rede de Pesquisadores sobre professores(as) do Centro-Oeste. No contexto da
Faculdade de Educação vincula-se à Linha de Pesquisa Formação, Profissionalização Docente
e Práticas Educativas. A Rede analisa os trabalhos (dissertações e teses) que tratam sobre o
tema professores(as). Para a realização da pesquisa utilizou-se o instrumento de pesquisa
denominado “Ficha de Análise”. A ficha apresenta três tipos de método, são eles: método
positivista; método fenomenológico e método materialismo histórico-dialético. Desde o início
do ano letivo temos alcançado gradativamente os objetivos do subprojeto de pesquisa:
participação semanal em grupo de estudos para aprofundamento teórico sobre os métodos que
compõem a ficha de análise; organização e sistematização dos dados integrantes do relatório
final; auxílio na alimentação do Banco de Dados da Redecentro; bem como orientações
semanais e participação no Seminário da Redecentro – evento que traz oportunidade de
debate, crescimento e socialização com demais bolsistas das universidades que fazem parte da
Rede. Em relação aos trabalhos analisados podemos dizer que: nos anos de 2006 a 2009
foram selecionados pelos pesquisadores 34 trabalhos na UFG, cuja temática é professores(as).
A análise mostrou que 25 desses trabalhos fundamentam-se no método materialismo
histórico-dialético.
Palavras-chave: pesquisa interinstitucional; Centro-Oeste; professores(as); método.
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EFEITO BIOLÓGICO LOCAL DA LASERTERAPIA PREVENTIVA NA
MUCOSITE ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE
CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS: ÊNFASE NAS
METALOPROTEINASES DE MATRIZ
Lorrany Candido da Silva1, Geisa Badauy Lauria Silva2, Nancy Tomoko Sacono3, Aline
Carvalho Batista4
1-4

Universidade Federal de Goiás- Faculdade de Odontologia- Departamento de
Estomatologia
lorrany.candido0@gmail.com, ali.caba@uol.com.br

RESUMO
Objetivo: O laser de baixa potência (LBP) tem apresentado efeitos positivos na prevenção e
tratamento da mucosite oral (MO), através da modulação de mediadores inflamatórios, como
as metaloproteinases (MMP). Nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito do LBP
na prevenção da MO, analisando a modulação dos níveis das metaloproteinases 2 e 9 na saliva
e no sangue dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas
(TCTH). Material e Métodos: Vinte e cinco pacientes foram aleatoriamente designados para
dois grupos: controle (n=14) e laser (n=11). O laser foi aplicado no primeiro dia de regime de
condicionamento até o sétimo dia pós-transplante (D+7). Amostras de saliva e sangue foram
coletadas de todos os pacientes na admissão, D-1, D+3, D+7 e enxerto da medula.
Resultados: Os resultados clínicos mostraram MO menos grave no grupo laser (p < 0.05). O
grupo laser apresentou um aumento no nível de MMP-2 na saliva em D+7 (p = 0.04). Não
foram observadas diferenças estatisticamente significantes para a MMP9 na saliva e no
sangue. Conclusão: O LBP foi clinicamente eficaz na redução da severidade da MO induzida
por quimioterapia em pacientes submetidos ao TCTH; e o seu mecanismo de ação parece
ativar as MMP2, resultando na aceleração do processo de cicatrização.
Palavras-chave: Laser de Baixa Potência, Metaloproteinases e Mucosite Oral.

Revisado pelo orientador

Capa

Índice

175

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

176 - 176

AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA ENTRE SOFTWARES DE CÁLCULO
NUTRICIONAL DE DIETAS
Lorraynne Barbosa de Assunção¹, Maria do Rosário Gondim Peixoto¹, Raquel Machado
Schincaglia¹, Daniella de Brito Trindade¹
¹Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás
lobarbosa.nutri@gmail.com; mrg.peixoto@uol.com.br
INTRODUÇAO: A avaliação do consumo alimentar tem um papel importante no
diagnóstico do estado nutricional de indivíduos, na medida em que permite estimar a
adequação da ingestão dietética e relacionar com a saúde. Os softwares têm sido utilizados
como uma maneira rápida e segura de análise de dietas, possibilitando a determinação da
composição nutricional de alimentos consumidos identificados na investigação dietética.
Contudo, a escolha do software que contenham maior número de ferramentas e recursos
auxilia o nutricionista numa conduta mais específica e adequada. OBJETIVO: Comparar três
softwares de cálculo nutricional de dietas quanto à concordância da composição nutricional,
usabilidade, confiabilidade, funcionalidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade.
MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada a análise do consumo energético total
(quilocalorias e quilojoules), dos macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídeo; fibras e
frações lipídicas e alguns micronutrientes: vitaminas A, C, D e E; e os minerais sódio, cálcio,
ferro e zinco, e das características e ferramentas disponíveis em três programas: DietWin
Profissional® versão 2.0, Avanutri Online®, ambos brasileiros e o WorldFood Dietary
Assessment System® versão 2, internacional. Os dados foram processados no programa Epi
Info® e analisados estatisticamente no programa Statistical Package for Social Sciences®
versão 19.0. A normalidade das variáveis foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e
para a comparação dos resultados, utilizou-se o teste de Friedman e Tukey, com nível de
confiança de 5%. RESULTADOS: Verificou-se semelhança nas características dos
programas nacionais, entretanto, o internacional apresentou inferioridade no que diz respeito à
usabilidade, funcionalidade, eficiência e manutenibilidade. Em relação ao cálculo nutricional,
obteve-se diferenças estatísticas significativas para energia e quatorze nutrientes: proteína,
lipídeo, gorduras saturada e monoinsaturada, colesterol, carboidrato, fibra, vitaminas D, E e
C, sódio, ferro, cálcio e zinco. O programa WorldFood® obteve valores superiores de
medianas para Energia (kcal e kJ), proteína, carboidrato, gordura saturada e monoinsaturada,
enquanto que os menores valores foram obtidos pelo DietWin Profissional®, para os mesmos
nutrientes, exceto para o carboidrato, que apresentou-se com menor valor pelo Avanutri
Online® . Os menores valores para vitaminas A, D e E, foram observados para o WorldFood®,
e para a vitamina C, o DietWin Profissional® destacou-se com valor inferior. Exceto para o
sódio, todos os minerais obtiveram valores maiores quando avaliados pelo WorldFood®. Para
o sódio, o maior valor encontra-se na análise pelo programa DietWin Profissional® e para
cálcio e ferro, os menores valores foram verificados para o programa DietWin Profissional®,
assim como para o sódio, o programa WorldFood®, e para o zinco, o programa Avanutri
Online®. CONCLUSÃO: Os programas variaram significativamente na estimativa de valores
de nutrientes e apresentaram também diferenças quanto às demais características, sendo que
os programas brasileiros são os mais completos. A proposta visava apenas comparar os
programas, a fim de auxiliar o profissional na escolha do que melhor se identifica com o perfil
de seu paciente.
Palavras-chave: inquéritos alimentares, nutrientes, software, tabela de composição de
alimentos.
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ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE A PRECEPTORIA EM SAÚDE BUCAL NA
ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
Luany Pereira Santos da Cruz1, Grace Kelly Freitas Batista2, Maria de Fátima Nunes3 e
Débora Péclat de Sousa4
Faculdade de Odontologia – Universidade Federal de Goiás
nunes.mariadefatima@gmail.com, luanys8@hotmail.com

Resumo
A preceptoria é uma modalidade de ensino presente nos cursos de graduação na área da
saúde, onde os profissionais com experiência recebem estudantes em seu ambiente de
trabalho. Encontram-se diferentes funções para o preceptor, entre elas as de orientar, dar
suporte, ensinar e compartilhar experiências que melhorem a competência clínica e
ajudem o graduando a se adaptar ao exercício da profissão. Esse trabalho tem como
objetivo analisar a preceptoria em saúde bucal desenvolvida nas unidades de atenção
básica no município de Goiânia sob a perspectiva documental. Foi realizada uma
pesquisa documental que possui relação direta com os Estágios em Odontologia
Coletiva I, Estágio em Odontologia Coletiva II e Estágio em Odontologia Coletiva IV
da FO/UFG e com o PET-Saúde da FO-UFG (sobre preceptoria de cirurgiões-dentistas).
Foram encontrados três documentos que possuíam aspectos relacionados a preceptoria
de forma geral. Conclui-se que é importante o conhecimento desses documentos para a
realização da preceptoria. Porém, há uma necessidade de uma quantidade maior de
documentos que norteiem esses profissionais.

Palavras-Chave: Ensino-serviço-saúde, Preceptor, Preceptoria.
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ANÁLISE DA POROSIDADE DE AGLOMERADOS ESFÉRICOS EM TRÊS
DIMENSÕES GERADOS PELO MÉTODO DE MONTE CARLO
Lucas B. Faria1, Manuel C. Júnior2, Fernando K. Silva3, André C. Silva4, Elenice M. S.
Silva5
1
Bolsista PIBIC graduando em Engenharia de Minas
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão.
lucasborgedefaria@gmail.com
2
Bolsista PIBIC graduando em Engenharia de Minas
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3
(Orientador) Departamento de Matemática
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O presente trabalho apresenta a continuidade do desenvolvimento e validação de um
simulador computacional capaz de gerar aglomerados granulares pelo método de Monte Carlo
em três dimensões e aferição da porosidade do mesmo. E procura também correlacionar a
geração de pacotes granulares a partir de um escoamento em silo de esferas com tamanhos
aproximadamente semelhantes. Na geração dos aglomerados foi variado o raio médio das
partículas, que seguiram uma distribuição estatística previamente definida. Outra restrição
atendida pelas partículas do aglomerado era que estas deveriam se tangenciar em pelo menos
um ponto, obrigatoriamente.
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O pecado dos pecados desde o rastro da jovem Clarice Lispector:
uma discussão sobre adultério, vulnerabilidade corporal e gênero1
Lucas dos Santos Passos
Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). E-mail: lucassantospassos@gmail.com
Luciana Borges
Professora orientadora. E-mail: borgeslucianab@gmail.com
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
RESUMO: O presente trabalho parte da única peça teatral escrita por Clarice Lispector,
intitulada “A pecadora queimada e os anjos harmoniosos”, para oferecer uma leitura crítica
das relações de gênero em termos de encenações públicas e normativas. Publicado somente na
primeira edição do seu livro A legião estrangeira, em 1964, o texto até hoje pouco conhecido
revela a jovem Clarice escrevendo temas densos, daqueles que marcariam sua ficção madura,
na cena de uma mulher que está prestes a ser queimada por ter cometido adultério. Resgatado
em 2005 em Outros escritos, uma coletânea de textos perdidos da autora em suas diversas
facetas, organizada por Lícia Manzo e Teresa Montero, o referido texto é tecido por meio de
julgamentos de tipos sociais abstratos que encontram seus nomes em posições de sujeitos
reais em torno e sob a “pecadora”, que nunca tem direito à fala. Pelo teor altamente alegórico
e paródico do texto, e por explorar punições diferenciais a que está destinada a mulher no
interior do marco binário e hierárquico do gênero, construído numa lógica falogocêntrica, o
presente trabalho apresenta uma leitura da peça operando entendimentos teóricos de Judith
Butler (2006a, 2006b, 2008a) como o de vulnerabilidade corporal e performatividade de
gênero. Desde o entendimento desses termos-conceito e alinhando-se às propostas pósestruturais, apontamos como o gênero enquanto norma precede e excede o sujeito, estiliza seu
corpo no crisol da publicidade social, sobretudo através da exploração corporal mesma, uma
exploração que, dentro da ordem falogocêntrica, é executada em certos corpos mais do que
outros.
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MÉTODOS DE OPERADORES EM MECÂNICA QUÂNTICA
Lucas Elias Vieira, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos
Neste trabalho introduziremos alguns conceitos matemáticos da mecânica quântica do
ponto de vista da teoria dos operadores. Nessa apresentação tomaremos cuidado com o rigor
matemático, e com motivação física das definições e proposições. O trabalho é baseado no
estudo da referência “Operator methods in quantum mechanics” (Schechter, Martin 2011).
Na Mecânica Clássica a posição dos corpos é estudada deterministicamente, porém, em
ordens de grandeza bem pequenas, por exemplo, em uma escala atômica e subatômica, a
chamada dualidade partícula-onda, nos força a abandonar esta visão determinística e partimos
para uma interpretação probabilística. Para isso consideraremos como nosso “Postulado 1- A
probabilidade 𝑃𝑃𝐼𝐼 (𝑡𝑡)de se encontrar uma partícula em um intervalo 𝐼𝐼 ⊂ ℝ num instante 𝑡𝑡 ∊
ℝ, é dado pela seguinte expressão: 𝑃𝑃𝐼𝐼 (𝑡𝑡) = ∫𝐼𝐼 |𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) |² 𝑑𝑑𝑑𝑑 , onde 𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) é uma função de
estado associada à partícula.” Este postulado segue da interpretação proposta por Born, que
interpreta a função de onda 𝛹𝛹 como uma densidade de probabilidade. Com uma interpretação
probabilística, precisamos de ferramentas para determinar o resultado esperado de uma medida.
Para tanto nós mostramos que se 𝑓𝑓: ℝ → ℝ é uma função contínua, e satisfaz
∞
̅̅̅̅̅̅ =
∫−∞|𝑓𝑓(𝑥𝑥)||𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)|²𝑑𝑑𝑑𝑑 < ∞, então o valor médio de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) é dado por 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
∞

∫−∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)|𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)|²𝑑𝑑𝑑𝑑.

𝑑𝑑𝑑𝑑

Em Física clássica o momento de uma partícula é definido por, 𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 , mas na escala

quântica a dualidade onda partícula se manifesta. Para isso estabelecemos o nosso “Postulado
2- A probabilidade do momento 𝑝𝑝 de uma partícula estar contido em um intervalo 𝐼𝐼 é dado por
1
̂ (𝑝𝑝 , 𝑡𝑡)| ² 𝑑𝑑𝑑𝑑,,onde ħ é a constante de Planck e 𝛹𝛹
̂ é a transformada de Fourier da função
∫ |𝛹𝛹
ħ 𝐼𝐼

ħ

de estado 𝛹𝛹 da partícula.” Analogamente ao estabelecido no Postulado 1 para a posição,
∞
̂ (𝑘𝑘, 𝑡𝑡)|²𝑑𝑑𝑑𝑑 < ∞, então teremos que
mostramos que se 𝑔𝑔(𝑝𝑝) é contínua e satisfaz ∫−∞|𝑔𝑔(ħ𝑘𝑘)||𝛹𝛹
̅̅̅̅̅̅ = ∫∞ 𝑔𝑔(ħ𝑘𝑘) |𝛹𝛹
̂ (𝑘𝑘, 𝑡𝑡)|²𝑑𝑑𝑑𝑑. Com isso, e da Identidade de Parseval podemos mostrar que
𝑔𝑔(𝑝𝑝)

𝑝𝑝̅ =

−∞
∞
∫−∞ 𝑃𝑃̂ [𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)]𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑,

𝜕𝜕
onde 𝑃𝑃̂ = −𝑖𝑖ħ 𝜕𝜕𝜕𝜕 é chamado operador momento. Note

também que como o valor média de uma soma é a soma dos valores médios, a energia média
2
2
∞
1 ̅̅̅
̂ 𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 , onde 𝐻𝐻
̂ = − ħ 𝜕𝜕 2 +
da partícula é dada por 𝐸𝐸̅ =
𝑝𝑝2 + ̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑉(𝑥𝑥) = ∫ 𝐻𝐻
2𝑚𝑚

𝑉𝑉(𝑥𝑥) é o operador Hamiltoniano.

−∞

2𝑚𝑚 𝜕𝜕𝑥𝑥

Uma grandeza que pode ser medida é denominada um observável. Acima, temos três
exemplos: posição, momento e energia. De maneira geral, dado um observável 𝑎𝑎, o seu valor
∞
médio 𝑎𝑎̅ é dado por 𝑎𝑎̅ = ∫−∞ 𝐴𝐴̂𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 , onde 𝐴𝐴̂ é um operador correspondente ao
observável. Para finalizar, mostramos também que os operadores associados a observáveis são
de um tipo especial chamados de operadores Hermitianos, que satisfazem a seguinte condição
∗
∞
∞
∫−∞ 𝐴𝐴̂𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫−∞ 𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)[𝐴𝐴̂𝛹𝛹(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)] 𝑑𝑑𝑑𝑑 .
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Raios Cósmicos
Lucas Fiorini Cruz – Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - UFG
Orientador – Ricardo Avelino Gomes – Instituto de Física – UFG
RESUMO:
A Física de Raios Cósmicos estuda feixes de partículas altamente energéticas advindas do
espaço, estas partículas possuem energias que superam os maiores aceleradores de partículas
que temos no planeta. Para se analisar esses feixes, estuda-se os produto da colisão destes com
a atmosfera, mais especificamente, analisa-se múons quanto a sua energia, posição e etc., para
isto ser feito usa-se simulações computacionais através dos softwares CORSIKA e ROOT. É,
então, verificado números previstos na teoria quanto a quantidade de partículas contidas no
feixe em intervalos definidos de energia, é também extraído das simulações variáveis de
interesse de múons a energia fixa; e se extrai os diferentes efeitos da variações de altitude sobre
os múons, tomando como referência as altitudes de Goiânia e Anápolis. Constata-se, então, que
as simulações correm de acordo com a teoria apresentando resultados satisfatórios e, por fim,
que a variação de altitude resulta em fortes efeitos sobre o espalhamento dos múons, porém não
resulta em alterações relevantes quanto às energias.
PALAVRAS-CHAVE: Física, Partículas, Raios Cósmicos, Múon.
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE CORYNESPORA CASSIICOLA EM SOJA
CULTIVADA NO CERRADO
GENETIC VARIABILITY OF CORYNESPORA CASSIICOLA FROM SOYBEAN
CULTIVATED IN BRAZILIAN SAVANA
Lucas Miranda dos Santos1, Adriana Teramoto2
1

Acadêmico em Agronomia, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, Goiás, Brasil,
lucas.miranda80@hotmail.com
2
Pós-Doutoranda em Agronomia, Bolsista PNPD, Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, GO, Brasil, Caixa Postal 131, CEP
74.001-970, (62) 3521-1675, adritera@terra.com.br

RESUMO
A mancha-alvo da soja, causada pelo fungo Corynespora cassiicola, tem ocorrido com
mais frequência na região Centro-Oeste do Brasil nas últimas safras. O controle desta doença
no campo tem sido baseado exclusivamente com aplicação de fungicidas, devido à ausência
de cultivares resistentes ao patógeno. Ultimamente, tem sido observada baixa eficiência de
controle de alguns fungicidas sobre a doença, o que acarretou em perdas na produtividade. O
principal grupo de fungicidas utilizados no controle químico são os benzimidazóis. Este
trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar duas cultivares de soja quanto à virulência de
diversos isolados do patógeno provenientes de diversas regiões produtoras de soja e, verificar
o perfil genético dos isolados do patógeno quanto à resistência aos benzimidazóis.
Palavras-chave: Mancha-alvo, Marcadores Moleculares, Resistência a fungicidas.
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Aplicação dos Métodos Pseudoespectral de Fourier e da Fronteira Imersa
na Análise de Escoamentos sobre Aerofólio
Lucas N. Cunha¹, Felipe P. Mariano²
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
Universidade Federal de Goiás – Goiânia
e-mail: lucasnoletoc@gmail.com, fpmariano@ufg.br

Resumo: O presente trabalho apresenta a análise física e numérica do escoamento
incompressível em torno de um aerofólio do tipo NACA 0012 com número de Reynolds baixo,
variando entre 1x10² e 10x10³. Essa análise foi realizada através de uma combinação dos
métodos Pseudoespectral de Fourier e da Fronteira Imersa. O objetivo foi avaliar, através da
análise numérica, viabilizada pelos dois métodos, o comportamento aerodinâmico de um
aerofólio frente ao escoamento incompressível, destacando seus campos de velocidade e
pressão, bem como os coeficientes de arrasto e sustentação gerados, dados extremamente
importantes no estudo da aerodinâmica. Além disso, no contexto do projeto principal, o presente
estudo mostra uma etapa de validação da metodologia, propiciando confiança em futuros testes
de otimização de escoamento sobre corpos imersos.
Após a análise dos resultados obtidos, observa-se que todos foram coerentes com os
resultados previstos pela teoria. No que tange ao refinamento de malha, observa-se que malhas
grosseiras geram resultados menos precisos, demandando um maior tempo de simulação para
convergir para os valores esperados. Quanto aos campos do escoamento, observa-se que os
mesmos agiram de acordo com o esperado: campos com número de Reynolds baixo apresentam
maiores coeficientes de arrasto, causado pelas altas forças relacionadas ao coeficiente de
viscosidade, enquanto que campos com número de Reynolds elevado apresentaram coeficientes
de arrasto mais baixo, devido à natureza dinâmica das forças inerciais, além de terem
apresentado oscilações após a passagem do fluido pelo aerofólio, característica de escoamentos
turbulentos.
Destaca-se que todos esses resultados estão de acordo com os resultados obtidos por
outros pesquisadores em outros artigos. Infelizmente, a maioria dos artigos da área trabalha
com ângulo de ataque diferente de zero, buscando determinar o ângulo crítico (ângulo de stall),
o que impossibilitou com que mais comparações entre artigos fossem feitas. Vale ressaltar que
o projeto continua em andamento e o próximo passo é justamente a implementação do estudo
da influência do ângulo de ataque no escoamento, permitindo, assim, maiores comparações.
Por fim, o presente relatório é parte integrante de um projeto de pesquisa maior, o qual
visa estudar a viabilidade do método pseudoespectral de Fourier em diversos tipos de
escoamento. Especificamente, escoamento sobre corpos esbeltos, como aerofólios, é de
particular dificuldade no campo da Dinâmica dos Fluidos Computacional, visto o refinamento
de malha e o tempo de simulação elevado para se conseguir representar bem o escoamento ao
redor desses corpos com métodos clássicos.
Palavras-chave: Dinâmica dos fluidos computacional, escoamento incompressível, método
da fronteira imersa, método pseudoespectral de Fourier.
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Equações Diferenciais Estocásticas - Black-Scholes com dados de alta
frequência
Lucas Tavares Short Cabral 1 e Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos2
1: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia
email: lucastscabral@gmail.com
2: Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia
email: fabianoftds@yahoo.com.br
Resumo. Esse trabalho é uma introdução sobre cálculo estocástico, principalmente movimento
Browniano e integrais de Itô. Após isso apresenta-se um exemplo de uma equação diferencial
estocásticas que aplica-se em finanças a equação de Black-Scholes. Por meio dos dados de
preço de fechamento diário e de alta frequência das ações da Apple (AAPL) cotadas na bolsa de
Nova Iorque, no período de junho à julho de 2014, estimam-se os parâmetros da equação. As
estimativas foram realizadas por meio de otimização númericas da função de verossimilhança.
Após as estimações comparam-se os valores obtidos pelas duas amostras, de fechamento diário
e alta frequência.
Palavras-chaves: Equações Diferenciais Estocásticas, Black-Scholes, EMV, Dados de Alta
Frequência.
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Formação Poética de Manuel Bandeira1
Faculdade de Letras – Universidade Federal de Goiás
Luciana Batista Vieira2, lucianavieiraufg@gmail.com
Jamesson Buarque3, jamessonbuarque@gmail.com
Resumo: Esta pesquisa seleciona dados da biografia de Manuel Bandeira, enfatizando a sua produção
literária e seu processo de criação e principalmente a análise da vida deste poeta tão grande e que
produziu até pouco antes da sua morte, portanto a análise de uma vida que foi e sempre será a poesia.
O propósito geral é realizar um estudo sobre a poesia deste autor com relação à educação formal e
informal, tendo em vista, pois, que a intervenção dos sistemas de ensino formal e dos modos informais
de ensino atuam como agentes de consciência e inconsciência estética no processo de criação e
produção poética, recepção/leitura, ensino, aprendizagem, e transformação que envolve os poetas e a
sociedade. Deste modo, consideraremos não somente os modos e o processo de criação, mas,
sobretudo, a formação deste poeta. Neste sentido, aferimos, que para ser poeta, este deve antes ter
sido leitor de poesia. Sendo leitor de poesia o foco se dá, em como esta poesia chegou a este leitor,
como a partir daí o poeta se constitui, quais as ressonâncias destas poesias lidas na poesia própria do
autor.
Palavras-chave: Formação poética, Manuel Bandeira, Poesia.

1

Revisado pelo orientador.
Graduanda do 7º período de Licenciatura em Letras Português, bolsista de Iniciação Científica
PIBIC/CNPq.
3
Professor de Teoria da Literatura e Ensino de Literatura da Faculdade de Letras da UFG e do
Programa de Pós-graduação (Mestrado/Doutoramento) da mesma instituição, autor de artigos,
ensaios e capítulos de livro em poética, estudos da metáfora, estudos de criação e ensino de poesia.
Poeta, autor de Novíssimo testamento (CEGRAF/UFG, 2004), outra troia (artepaubrasil, 2010) e
Pluviário perpétuo (PUC/GO, 2011).
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Alienação e seus dramas: as ações da personagem
Mãe Coragem de Bertolt Brecht
Luciano Diogo Oliveira Freitas1
Robson Corrêa de Camargo2
Escola de Música e Artes Cênicas
lucianodifreitas@gmail.com
Resumo: O presente trabalho busca analisar a obra do diretor e dramaturgo alemão
Bertolt Brecht sob a perspectiva da teoria marxista, pensando o seu teatro épico como
concretização das ideias propostas por Karl Marx. O objetivo específico é pensar o
conceito de alienação, como proposto por Marx, na contraposição e reformulação do
conceito em Hegel e Feuerbach, assim como analisar como o processo de alienação se
apresenta nas ações da personagem Anna Fierling de Mãe Coragem e seus Filhos. Para
tal análise serão utilizados fundamentalmente os Manuscritos Econômico-Filosóficos de
1844 de Marx, A Ideologia Alemã e O Manifesto Comunista de Marx e Engels, além dos
Escritos sobre Teatro de Brecht. Por meio desta análise buscamos compreender os
processos de alienação e consciência nas ações desta personagem dramática. O trabalho
aponta pontos de intersecção entre a prática brechtiana e a teoria marxista, importantes
para se entender o teatro político e o seu lugar no contexto em que foi produzido na
primeira metade do século XX, frente às importantes conjunturas geopolíticas e
econômicas, como a Segunda Guerra Mundial e os processos das revoluções socialistas
na Alemanha e na Rússia.

Palavras-chave: Consciência; Alienação; Marx; Brecht.
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O discurso das charges sobre desenvolvimento sustentável: A perspectiva da
ecolinguística crítica1
Orientanda: Ludmila Pereira de Almeida
E-mail: ludmila7pereira@gmail.com
Orientadora: Prof. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto
E-mail: elzakm@terra.com.br
Unidade Acadêmica/Departamento: Faculdade de Letras Departamento de Estudos Linguísticos e Literários
Período: 2013/2014
A questão da ecologia se encontra patente na nossa sociedade, trazendo discursos que
persuadem seus leitores pela ideologia do ecologicamente correto. Alguns textos, como as
charges, tratam do assunto “ecologia” abordando o seu não dito. O gênero charge é um texto
que revela de forma crítica e humorística um ponto de vista sobre determinado assunto
vigente em nossa realidade. O corpus deste trabalho constitui-se de quatro charges sobre
desenvolvimento sustentável. Tem-se como objetivo analisar como as charges selecionadas
constroem os sentidos, de maneira a articularem determinadas ideologias baseadas em
princípios politicamente corretos, por meio de um enredo que emerge do imaginário social de
uma determinada sociedade moderna. A fundamentação teórica baseia-se nas seguintes
reflexões: Greimas (1979) quanto à noção de narratividade e o seu percurso gerativo que,
segundo ele, é a forma de estruturar o pensamento, de articular sentido num texto; nos estudos
de mitologia propostos por Durand (2001), que vê o mito como um sistema dinâmico de
símbolos, arquétipos e esquemas, que tendem a se estruturarem em narrativas sociais; e na
Ecolinguistica Crítica conforme Couto (2007), que auxilia na análise crítica das charges e de
como elas podem retratar a distância entre o que é dito e o que é praticado sobre o
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, analisando as charges do ponto de vista da
Ecolinguística crítica, tem-se que suas ideologias podem funcionar pelas engrenagens
discursivas e míticas, fazendo emergir o imaginário dessa sociedade que valoriza mais o
capital e o agora, ao se valerem de máscaras discursivas de práticas de desenvolvimento
sustentável para atingir seu objetivo capitalista.
Palavras-chave: Ecolinguística
Sustentável; Charge.

1
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Revisado pela orientadora.

Capa

Índice

187

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

188 - 188

PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA
BRACHIARIA HIBRIDA CIAT 36087 CV. MULATO II, SUBMETIDA A ADUBAÇÃO
NITROGENADA EM DUAS ALTURAS DE CORTE
Dry matter production and bromatalogic composition of hybrid brachiaria ciat 36087 cv.
Mulato II, submitted to nitrogen in two cutting heights
Ludmilla Costa BRUNES1, Aldi Fernandes de Souza FRANÇA2, Danilo Marques LEAL3,
Leonardo Guimarães de OLIVEIRA3, Hugo Jayme Mathias Coelho PERON3
Resumo: Objetivou-se avaliar o potencial produtivo de massa verde e seca da planta inteira, a
eficiência de conversão do N, a recuperação aparente do N, bem como a composição
bromatológica do cultivar Mulato II, sob regime de cortes e submetido a doses de nitrogênio,
em duas alturas de corte. Os tratamentos foram constituídos por: 2 alturas de corte: 0,40 e 0,50
m x 4 doses de N(uréia): N (0, 50, 100 e 150 kg/há). Utilizou-se o delineamento experimental
inteiramente casualizado com arranjo fatorial 2 X 4,em parcelas subdivididas, com três
repetições. Não foram observadas interações significativas entre doses de N e alturas de corte
para as variáveis produtividades de massa verde (PMV), massa seca (PMS), eficiência de
conversão aparente de nitrogênio (ECAN) e recuperação aparente de nitrogênio (RAN). As
doses de N aplicadas e as alturas de corte não influenciaram os teores de MS da planta. Os
teores de PB foram influenciados pelas doses de N (0, 50, 100 e 150 kg.ha-1) e alturas de corte
(0,40 e 0,50 m) bem como a interação desses fatores. Os teores de FDN foram influenciados
significativamente pelas doses de N e pelas alturas de corte, apresentando significância para a
interação apenas nas doses acima de 100 kg.ha-1 de N. Para os teores de FDA não houve
interação significativa entre as variáveis analisadas, sendo influenciado pelo fornecimento de
N. A composição bromatológica apresentada pela cultivar Mulato II, atende satisfatoriamente
as exigências de ruminantes em regime de pasto, apresentando melhora de qualidade com o
aumento das doses de N e com a redução da altura de corte.
Palavras-chave: Nitrogênio, Brachiaria híbrida cv. Mulato II, produtividade, composição
bromatológica.
__________________________________
Acadêmica em Zootecnia, Bolsista em Iniciação Cientifica, Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, Goiás, Brasil, ludmillabrunes@hotmail.com.
2 Professor Titular, Departamento de Produção Animal, Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, Goiás, Brasil,aldi@vet.ufg.br.
3Médico Veterinário, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Escola de Veterinária e Zootecnia,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,lealdanilo@hotmail.com.
4 Médico Veterinário, Mestre, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Escola de Veterinária e
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,leonardogovet@hotmail.com.
5 Médico Veterinário, Mestre, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Escola de Veterinária e
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, hugojmcp@hotmail.com.
“Revisado pelo orientador”
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ESCOAMENTO SUPERFICIAL POTENCIAL NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE
CONTRIBUIÇÃO AO RESERVATÓRIO DA UHE BATALHA, GO/MG.
Luis Gustavo Lino1, Patrícia de Araújo Romão2, Diego Tarley Ferreira do Nascimento3
INTRODUÇÃO: O presente trabalho buscou gerar informações referentes às áreas mais
susceptíveis a processos erosivos e também identificar o potencial de escoamento superficial
da bacia do rio São Marcos. A erosão consiste em um processo natural de desenvolvimento da
paisagem, e, nas regiões tropicais, o principal agente causador desses processos associa-se à
intensidade dos eventos pluviométricos. A erosão hídrica consiste em um processo de
remoção e transporte de fragmentos do solo existentes na superfície de determinada vertente,
pela ação principalmente da água da chuva. Dentre os fatores condicionantes da erosão
hídrica, associados ao relevo, destacam-se o comprimento, a declividade e a curvatura das
vertentes, que condicionam a concentração e a aceleração das aguas superficiais.
METODOLOGIA: Para tornar possível a realização da pesquisa, foram utilizados dados
primários, tais como as imagens SRTM/TOPODATA e ASTER e também dados secundários,
bases cartográficas extraídas do Sistema de Informações Estatística e Geográfica – SIEG e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, disponibilizados de forma gratuita.
Todo o processo foi realizado com a utilização de técnicas de geoprocessamento, utilizando
Sistemas de Informações Geográficas – SIG, sendo o ArcGIS/ESRI 10.2, o principal.
RESULTADOS: A bacia do rio São Marcos está localizada em área de faixas de
desdobramentos e coberturas metassedimentares e apresenta variação máxima de 490 metros
entre sua altitude mínima, que é de 764 metros e sua altitude máxima, 1254 metros,
prevalecendo as altitudes médias. Na maior parte da bacia do rio São Marcos, as declividades
estão entre 0 e 7 graus de inclinação. Em relação à densidade de drenagem, esta pode ser
entendida como a razão entre comprimento total dos canais e a área da bacia. A densidade de
drenagem (DD) da bacia do rio São Marcos pode ser considerada baixa, DD= 0-5 km/km²,
chegando, em seu máximo à 0,18 km/km². A maior ocorrência de solos na bacia do rio São
Marcos equivale aos solos dos tipos Cambissolo e Latossolo. Em relação ao escoamento
superficial, a maior concentração de solos do tipo Cambissolo, por ser raso, torna a bacia
vulnerável ao escoamento e aos processos erosivos. Em relação à erodibilidade, os solos do
tipo Cambissolo definiram os maiores valores, uma vez que o escoamento laminar é mais
intensificado nessas regiões de solos rasos, pouco desenvolvidos. Outro fator constatado em
relação ao escoamento superficial e processos erosivos, está relacionado ao uso e ocupação
das terras. Na bacia em questão, foi possível perceber uma vasta região com modificações
expressivas, tendo seu uso predominante de pastagem e de agricultura, com somente pequenas
porções de cobertura vegetal mais preservada, tornando assim, o terreno mais susceptível a
processos erosivos. CONSIDERAÇÕES: Devido à existência de terrenos em faixas de
desdobramentos, sua associação com o Cambissolo e ao Latossolo e juntamente ao relevo,
principalmente para o caso daquelas áreas maiores desníveis hipsométricos, elevando a
energia potencial, se torna uma área susceptível à erosões e escoamentos superficiais. Esses
fatores agravam o potencial erosivo em áreas cuja cobertura vegetal natural foi retirada,
deixando o terreno mais exposto à ação das águas das chuvas, em escoamento superficial.
Palavras-chaves: processos erosivos, potencial de escoamento, reservatório.
1,2,3

Instituto de Estudos Socioambientais. UFG, Goiânia-GO.
e-mail: luisgustavolino@hotmail.com; patrícia_romao@ufg.br; diego.tarley@gmail.com

Revisado pelo Orientador

Capa

Índice

189

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

190 - 190

ATIVIDADE LEISHMANICIDA DE MACRÓFAGOS DERIVADOS DA MEDULA
ÓSSEA DE CAMUNDONGOS DESPROVIDOS DO GENE inos TRATADOS OU NÃO
COM IFNg E/OU INIBIDOR DA FAGÓCITO OXIDASE
Luiza Monteiro Böer1, Lucilla Ávila1, Milton Adriano Pelli Oliveira1
1

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG

e-mail: luiza.mboer@gmail.com; lucilla.avila@gmail.com; mapoliv@ufg.br
Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma antropozoonose de
distribuição mundial causada pelo protozoário do gênero Leishmania, acometendo pele e/ou
mucosa. Na infecção do hospedeiro vertebrado, citocinas como o interferon-gama (IFNg) e
fator de necrose tumoral (TNF) induzem a produção de reativos intermediários do oxigênio
(ROIs), pela ativação da enzima fagócito oxidase (Phox) e dos intermediários reativos de
nitrogênio (RNIs), por meio da enzima iNOS, sendo pois moléculas aparentemente
responsáveis por matar os parasitos. Objetivo: comparar a fagocitose e atividade
leishmanicida de macrófagos derivados de medula óssea (MDMOs) de camundongos
deficientes em iNOS (iNOS KO) com camundongos selvagens (WT). Materiais e Métodos:
MDMOs foram cultivados na presença ou ausência de IFNg e lipopolissacarídeos (LPS) e
infectados com amastigotas de L. braziliensis obtidas de lesão cutânea (JCJ8c) ou mucosa
(PPS6m). A atividade fagocítica foi observada 1 h e microbicida 72 h após a infecção.
Resultados: MDMOs fagocitaram mais amastigotas do isolado JCJ8c que PPS6m, porém,
macrófagos de animais iNOS KO foram capazes de matar amastigotas do isolado PPS6m,
mas não do isolado CSA7. Conclusões: estes dados demonstram que diferentes mecanismos
podem estar envolvidos na morte de diferentes isolados de L. braziliensis, sendo que o
parasito isolado obtido de lesão mucosa foi mais susceptível à morte independente da
produção de NO. Novos experimentos estão sendo conduzidos para verificar se a morte do
isolado obtido de lesão mucosa em macrófagos de animais iNOSKO é dependente de ROIs.
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ANÁLISE NÃO LINEAR DE PLACAS ATRAVÉS DE UMA MODELAGEM MULTI
ESCALA UTILIZANDO-SE O MEC

Luky Diego Gonçalves Cardoso¹ & Gabriela R. Fernandes2

Resumo. O presente trabalho apresenta o problema de flexão de placas, com foco na análise
não linear através de uma modelagem multi escala. Inicialmente mostra-se a formulação para análise
linear de placas, com a análise de um exemplo linear. Então se discute a formulação para análise não
linear convencional, mostrando-se também um exemplo numérico. Finalmente, mostra-se como se faz
a modelagem multi escala, onde a caracterização do material se dá com a consideração de diferentes
fases, que podem ter diferentes propriedades elásticas. Quando se tem apenas uma fase, o material é
considerado homogêneo e a análise não linear convencional apresenta os mesmos resultados da
modelagem multi escala. Os resultados apenas serão diferentes, a partir da consideração de diferentes
fases, como a presença de vazios dentre outras. A formulação não linear da placa é desenvolvida
através do método dos elementos de contorno (MEC). O EVR (elemento de volume representativo)
representa a microestrutura, que é modelada pelo MEF (Método dos Elementos Finitos). Então,
analisa-se um exemplo numérico, onde diferentes condições de contorno são impostas ao EVR e
diferentes microestruturas são consideradas para o mesmo, sendo o critério elasto plástico de Von
Mises dotado pra representar o comportamento não linear do material.

Conclusões. A partir do objetivo deste trabalho, ligado ao desenvolvimento do estudo teórico
e análises numéricas de placas aplicadas com momentos e carregamentos utilizou-se formulações do
Método dos Elementos de Contorno (MEC). Utilizou-se o programa Excel para executar o
comparativo dos exemplos numéricos que foram modificados para diversos números de elementos de
contorno e número de células. Este comparativo foi realizado através de gráficos.
Mostrou-se em alguns exemplos que com o refinamento da malha, os gráficos convergiram para
um mesmo resultado e malhas muito pobres geraram resultados muito ruins.
Na análise em multi escala mostrou-se como a resposta da estrutura muda de acordo com a
estrutura adotada para o EVR (micro-estrutura). A resposta apresentou maiores deslocamentos e
menor resistência quando se adotou um vazio no centro do EVR, como era esperado. Em comparação
com o EVR composto de uma única fase elasto plástica com ecruamento, o teste onde no centro foi
adotada uma fase elástica a resposta deu mais rígida e quando se adotou no centro fase elasto plástica
sem encruamento a resposta deu mais flexível. Com relação às condições de contorno consideradas no
EVR, constatou-se que deslocamentos lineares geram resultado mais rígido ao passo que forças
uniformes resultam na resposta mais flexível.
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AVALIAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES: SERIOUS GAME
DE RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES FACIAIS PARA PACIENTES COM
TRANSTORNOS MENTAIS
Luma Wanderley de Oliveira*1, Igor de Bastos Costa1, Rodrigo da Silva Dias2 , Cristiana
Castanho de Almeida Rocca2 e Rogerio Salvini†1
1

Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás (INF/UFG)
e-mail: {lumaoliveira, igorbastos, rogeriosalvini}@inf.ufg.br

2

Instituto de Psiquiatria - Universidade de São Paulo (IPq/HC/FMUSP)
e-mail: {rdgdias, crisrocca}@gmail.com

Palavras-chave: Reconhecimento de Emoções Faciais, Serious Games, Diagnóstico de Transtornos
Mentais.
Resumo:
Neste trabalho é proposto um instrumento para avaliar a habilidade de uma pessoa em
reconhecer emoções a partir da expressão facial. Este instrumento é baseado em um game que
gerencia a apresentação de imagens de emoções faciais e faz o registro de respostas e informações
de interesse, que poderá ser utilizado por psicólogos, psiquiatras e pesquisadores como ferramenta
de auxílio para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com transtornos mentais. Com essas
características, podemos classificar esse gênero de jogo como um Serious Game.
Como resultado, foi criado um banco de dados com 150 imagens de expressões faciais, com
as seis emoções universais (alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva), com diferentes
intensidades, além da expressão neutra. Foram desenvolvidos dois sistemas computacionais: um
para fazer o gerenciamento e análise de dados e o game principal que realiza a avaliação do
reconhecimento de emoções dos usuários com modos de jogo diferenciados
Além disso, após a obtenção de uma massa crítica de dados de jogos, também será possível
fazer estudos, tanto estatísticos, como através de técnicas modernas de reconhecimento de padrões e
Inteligência Artificial para a descoberta de relações que nos permita trazer novos conhecimentos a
partir dos dados, contribuindo assim para o aprofundamento da compreensão dos processos de
pacientes com transtornos psiquiátricos para o desenvolvimento de novas formas de diagnósticos.

*
†

Bolsista
Orientador
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Pesquisa Educacional: ideário pedagógico produzido no campo da PósGraduação em Educação/UFG (Período 2006-2010)1
Maíra dos Santos Felix2
Profa. Dra. Solange Martins Oliveira Magalhães3
Faculdade de Educação / Universidade Federal de Goiás
Resumo
Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Pesquisa Educacional: ideário
pedagógico produzido no campo da Pós-Graduação em Educação/UFG (Período 20062010)” que tem como principal objetivo identificar o ideário pedagógico presentes nos
trabalhos da Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação/UFG, no referido
período. O projeto é orientado pela Professora Doutora Solange M. O. Magalhães (FE/UFG),
que se liga a Linha de Formação de professores, profissionalização e práticas educativas,
PPGE/FE/UFG, e vice-coordenadora da Redecentro - Rede de Pesquisadores sobre
professores. Nossa pesquisa pauta-se no método dialético, trata-se de um estudo de caso, com
abordagem qualitativa. A metodologia pautada na dialética descreve o caminho percorrido
para a compreensão de nosso objeto de estudo: a) envolve estudo teórico em grupos de
estudo; b) estudo do aporte teórico-metodológico; c) sistematização de dados; d) participação
de eventos para compreensão de nosso objeto de estudo; e) publicação do projeto de pesquisa
em eventos; d) orientação sistemática. Os resultados aqui apresentados referem-se ao trabalho
desenvolvido no primeiro semestre de 2014. Até o momento, na UFG, no período (20062010) conforme indicado no recorte dessa pesquisa, foram defendidos 145 trabalhos, sendo
que desses, 34 tratavam da temática - professores. Do total de 34 trabalhos produzidos, 32
abordam o ideário pedagógico numa perspectiva crítica. O processo de análise já nos autoriza
afirmar que o ideário pedagógico crítico produzido no programa de pós-graduação analisado,
ajuda compreender os caminhos que estão sendo construídos rumo ao ser docente, sua
formação, profissionalização e práticas, bem como o como os discursos acadêmicos
produzidos tendem a instigar os professores a serem da forma como são e a forma como
constroem suas representações na Região Centro-Oeste.
Palavras-chave: ideário pedagógico; pesquisa educacional; perspectiva materialista
histórico-dialética.
1

Revisado pelo orientador.
Aluna de Iniciação Científica. Endereço eletrônico: mairasantosfelix@gmail.com
3
Professora Orientadora. Endereço eletrônico: solufg@hotmail.com
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A QUESTÃO DEMOCRÁTICA E A HERMENÊUTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 DEMOCRACIA E HERMENÊUTICA JURÍDICA: INTERPRETAÇÃO E INTEGRIDADE
DO DIREITO NA TEORIA DE RONALD DWORKIN.
Márcio André de Godoy Uema¹
Arnaldo Bastos dos Santos Neto²

Resumo: Pressuposto um estado democrático de direito como um sistema capaz de assegurar
direitos, a questão da discricionariedade judicial assume primeira importância para a questão
democrática. Afinal, de que adiantaria a positivação de direitos se estes não forem concretizados aos
jurisdicionados? Assim, situa-se o problema de como pode um modelo de regras ser compatível
com a democracia se aceita que tais direitos sejam sobrepujados por entendimentos individuais. O
presente trabalho procura remontar a argumentação que Dworkin desenvolve através da elaboração
dos conceitos de princípio, casos difíceis, juiz Hércules, até chegar na tese do direito como
integridade e do romance em cadeia. A ideia de direito como integridade surge como uma
alternativa ao modelo de regras dominante, que aceita que regras de texturas abertas, por exemplo,
autorizam o juiz a decidir conforme seu discernimento pessoal. Dworkin define o positivismo
como a teoria que aglutina o “teste de pedigree” da norma, uma dimensão coextensiva ao Direito no
qual o intérprete se apoia e na ideia de que um direito subjetivo se ampara em alguma regra jurídica
válida dentro do sistema. Em contraposição, Dworkin propõe que os intérpretes utilizam outros
padrões que escapam da ideia de regras, os princípios, integrantes do ordenamento. Traça ainda
uma distinção entre argumentos de princípio e argumentos de política, que deveriam orientar apenas
os poderes legislativos e executivos. Isso porque juízes não são “legisladores segundos”, isto é, não
criam direitos. E aponta dois problemas na originalidade judicial, um relacionado à democracia:
juízes não foram eleitos, e outro que resulta da complicada implicação de que a parte vencida será
punida por ter infringindo um direito até então inexistente. Como proposição para a solução dos
casos difíceis, Dworkin cria a figura do juiz Hércules, portador de uma compreensão do seu papel
social, bem como um domínio extraordinário de como todo o desenvolvimento institucional da
comunidade legou aquele momento em que ele deve decidir algum caso, sempre conforme um
direito preexistente e não como “criação” de um novo direito. Assim, o direito a ter uma decisão
favorável em um processo é um direito político genuíno e não algo submetido a contingências e
juízos pessoais. Assim, Dworkin identifica três modelos: o convencionalismo, o pragmatismo
jurídico e o seu direito como integridade, no qual defende a tese do romance em cadeia, onde cada
decisão judicial é mais um capítulo escrito de um romance único, que demanda coerência.

¹ Aluno de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, marcoandg@gmail.com.
² Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (orientador), arnaldobsneto@yahoo.com.br
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DIGESTIBILIDADE IN VITRO DA MATÉRIA SECA DE SILAGEM DE SORGO E
DE DIETA COM A UTILIZAÇÃO DE LISOFOSFOLIPÍDEOS
ASSUNÇÃO, Marcus Vinícius Pereira¹; CYSNEIROS, Cristine dos Santos Settimi²; ARNHOLD, Emmanuel³;
FIGUEIREDO, Pedro Ivo de4; FERREIRA, Reginaldo Nassar5.
¹Bolsista PIBIC, Aluno de Medicina Veterinária, UFG; ²Pesquisadora UFG, Laboratório de Fisiologia da Digestão/ICB;
³Professor UFG, bolsista CNPQ; 4Aluno de Medicina Veterinária/UFG ; 5Orientador, Prof. Adjunto II do Depto. de Ciências
Fisiológicas/ICB Médico Veterinário.

Resumo: A produção de ruminantes tem se intensificado com o objetivo de produzir proteína
animal de qualidade e no menor tempo possível para a alimentação humana, para tanto, dietas
cada vez mais energéticas vêm sido utilizadas, assim como a busca do melhor aproveitamento
das mesmas. Diante desta necessidade, o uso de lisofosfolipídeos surge como aditivo capaz de
proporcionar um melhor aproveitamento dos lipídeos presentes na dieta fornecida ao animal.
O presente trabalho avaliou o efeito da adição de 0,03% de lisofosfolipídeos (LPA) na
digestibilidade in vitro da matéria seca de silagem de sorgo e dieta à base de milho, soja,
silagem de sorgo e ureia. Foram utilizados dois bovinos adultos mestiços fistulados adaptados
à dieta para a coleta de fluido ruminal. A digestibilidade in vitro foi obtida empregando
técnica modificada para o fermentador ruminal (DAISY¹¹). Foram feitas três rodadas e quatro
tratamentos diferentes, divididos em: Tratamento 1: Silagem de sorgo; Tratamento 2: Silagem
de sorgo com LPA (0,03%); Tratamento 3: Dieta, mistura de silagem de sorgo e concentrado
(30/70); Tratamento 4: Dieta, mistura silagem de sorgo e concentrado (30/70) com LPA
(0,03%). Os saquinhos contendo as amostras foram retirados em triplicata nos tempos 0, 6,
12, 24, 48 e 72 horas após a incubação e posteriormente determinada a digestibilidade da
amostra. Os resultados dos experimentos foram submetidos a análises de variância e as
médias comparadas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. Houve diferença estatística
(p<0,05) em relação aos tempos de incubação para cada tratamento. Verificou-se diferença
(p<0,05) entre os tratamentos à base de silagem e os de dieta . No entanto, não foi observada
diferença entre o tratamento à base de silagem e o tratamento silagem acrescido de LPA.
Também não foi observado diferença entre os tratamentos da dieta de silagem de sorgo com
concentrado (30/70) e o acrescido de LPA (0,03%). No presente trabalho, não foram
observados efeitos na DIVMS pela inclusão de lisofosfolipídeos (LPA) na incubação in vitro
da silagem de sorgo e da dieta de silagem de sorgo com concentrado, na proporção de 30/70.
Palavras-chave: Digestibilidade; lisofosfolipídeos; ruminantes.
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Síntese e emissão luminescente do core-shell ZrO2:Y3+@CaZrO3:Eu3+

Maria Elisa Rocha Rodrigues1, Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo1, Cristiano Morita
Barrado1, Máximo Siu Li2, Elson Longo3
1

Departamento de Química, Universidade Federal de Goiás Regional Catalão, CatalãoGO. 2 Instituto de Física, Universidade de São Paulo, USP-SÃO CARLOS, São Carlos,
Brasil. 3 INCTMN, Instituto de Química, UNESP, Araraquara, Brasil.

Palavras-chave: core-shell, luminescência, európio.

Nanocompósitos cerâmicos têm recebido significante atenção científica e tecnologica
por serem uma nova classe de materiais com um potencial considerável para novas
aplicações. A combinação de dois materiais em escala manométrica, um atuando como
núcleo e outro como revestimento, pode resultar em propriedades físicas e químicas que
são substancialmente diferentes das apresentadas pelos materiais isoladamente. Nesse
trabalho foi sintetizado o core-shell ZrO2:Y3+@CaZrO3:Eu3+. Foi utilizado o Método
dos Precursores Poliméricos na síntese do core ZrO2:Y3+ e para recobrir o core com o
shell. A proporção do core:shell foi de 1:0,2. Os dados de difração do ZrO2:Y3+
apresentam um padrão de ZrO2 tetragonal. Após o recobrimento, picos de CaZrO3:Eu3+
foram identificados. A presença do shell foi confirmada por microscopia de
transmissão.
Emissão luminescente foi observada para o core-shell
3+
ZrO2:Y @CaZrO3:Eu3+. No espectro de emissão de FL do ZrO2:Y3+@CaZrO3:Eu3+ foi
possível observar duas emissões distintas, uma referente ao material (banda larga) e
outra intrínseca do íon európio (pico estreito). Resumindo, um interessante sistema foi
preparado por um método brando e apresentou um nanoshell de CaZrO3:Eu3+ sobre o
core ZrO2:Y3+. O material apresentou emissão FL.

Figura 1 - DRX das amostras de ZrO2:Y3+@CaZrO3:Eu3+
Figura 2 - Espectro de FL do ZrO2:Y3+@CaZrO3:Eu3+ em 350.7nm
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A literatura Infantil no PNBE/2012:
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Maria Francisca Rita Bernardes
Selma Martines Peres
O presente trabalho tem como objeto de estudo o Programa Nacional Biblioteca da Escola
(PNBE), criado em 1997, pelo governo federal, como uma política de promoção da leitura. O
recorte cronológico adotado toma como referência o Edital de 2012 por ser a versão, mais
atualizada, do programa voltada para o atendimento de escolas públicas de Educação Infantil,
Anos Iniciais no Ensino Fundamental e EJA. O objetivo geral da pesquisa foi identificar e
analisar as temáticas apresentadas nas obras de literatura que compõe os acervos do Programa
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), destinados à Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino fundamental, no ano de 2012. De modo específico, os objetivos foram: verificar a
incidência e ausência de temas nos livros de literatura infantil; verificar a incidência de
autores e editoras aprovadas na lista de livros do PNBE/2012 referente ao acervo da Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada para a realização da
pesquisa foi a análise documental, tendo como principal fonte o Edital do PNBE/2012 e os
duzentos livros de literatura do referido acervo. Assim, tomou-se a divisão do edital em
quatro grupos. O primeiro e segundo referem-se à Educação Infantil. O terceiro é voltado aos
Anos Iniciais de Ensino Fundamental sendo que os gêneros abordados foram: verso-quadra,
parlenda, cantiga, trava língua, poema, adivinha, prosa-clássicos da literatura infantil,
advinhas, teatro, novela, conto e crônica, pequenas histórias, textos de tradição (PNBE/2012,
p.2) Para analisar as temáticas apresentadas nos livros de literatura infantil, seguimos a linha
estudos de Paiva (2008), adotando, portanto, categorias de análise a partir de três
agrupamentos: a) A fantasia como tradição, conto de fadas, fábulas; animais estimação;
parque; fazenda; b) Realidade e polêmicos; c) O conteúdo como opção (temas transversais).
Dentre os autores que fundamentaram a investigação, encontra-se Paiva (2008), Fernandes
(2007), Abramovich (1989), Maciel (2008). A partir deste estudo pode-se constatar que há
uma predominância da temática fantasias como tradição em detrimento dos conteúdos como
opção (temas transversais) e a realidade como aposta (temas polêmicos). No PNBE/2012, as
editoras Martins Fontes, Projeto, Cosac & Naify, Globo, Brinque-Book, Comboio de Corda e
Ática, conseguiram, cada uma, ser contemplada com cinco obras, para a Educação Infantil e
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Do ponto de vista do mercado editorial brasileiro,
segundo Lindoso (2004 apud ROSA, ODDONE, 2006, p.3) “O Brasil tem a maior produção
editorial da América Latina e é responsável por mais da metade dos livros editados no
continente”. Essa realidade deve-se em grande parte às compras realizadas pelo governo, na
aquisição de livros didáticos, bem como dos livros de literatura que compõe os acervos de
programas de incentivo à leitura como o PNBE. Quanto aos autores que se destacaram em
publicações para a edição do PNBE/2012 estão: Ilan Brenman, com 5 livros; Sônia Junqueira,
Ana Maria Machado, Ivan Zigg com quatro livros; Eva Furnari, Graça Lima e Ruth Rocha com três livros cada uma. Cabe assinalar que o presente estudo nos permite refletir alguns
aspectos acerca das políticas públicas para a promoção da leitura e do livro. Observa-se ainda,
que para o PNBE se efetivar como uma política de leitura de formação de leitores alguns
desafios precisam ser enfrentados.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE CONEXÕES PROTÉTICAS E TORQUÍMETRO
POR IMPLANTODONTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO

Maria Lúcia dos Santos¹ e Ricardo Alexandre Zavanelli²
¹ Orientanda: Discente de graduação do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Goiás (FO-UFG). malu_thd@hotmail.com
² Orientador: Professor Doutor Associado III da Disciplina de Prótese Dentária I e II do curso de
Odontologia do Departamento de Prevenção e Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Goiás (FO-UFG). ricardozavanelli@hotmail.com

RESUMO
Avaliar o conhecimento da rotina dos implantodontistas a cerca das conexões das próteses sobre
implantes, do torque necessário aos parafusos e recomendado pelos fabricantes e, orientar os
profissionais a cerca da rotina de calibração dos torquímetros. Foi aplicado um questionário
assistido para coleta de informações sobre o conhecimento de implantodontistas atuantes em
Goiânia-GO a cerca das conexões protéticas, torque de parafusos e uso do torquímetro. Foram
respondidos 22 questionários, que evidenciou um tempo médio de tempo de trabalho de 09 anos
com as próteses sobre implantes. Houve uma tendência de uso das conexões de Hexágono Externo
(HE) e Cone Morse (CM), sendo o CM preferido para casos unitários (63%) e o HE para próteses
múltiplas (59%). A preferência dos respondentes foi pela prótese parafusada (86%) e o relato
principal de falha foi de afrouxamento dos parafusos (81,8%). Apenas 31,8% dos respondentes se
preocupam com a calibração dos torquímetros. Tendência de uso das conexões de CM com relatos
de conhecimento do torque requerido pelos parafusos, no entanto, sem a preocupação com a
calibração rotineira do torquímetro.
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AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O ANTIFÚNGICO ANFOTERICINA B E
ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS SOBRE AGENTES DA CRIPTOCOCCOSE
Mariana de Oliveira1, Fernando Yano Abrão2, Carolina Martins Treméa2, Ana Flávia
Mendonça2, Lúcia Kioko Hasimoto e Souza3.
1
Aluna de iniciação científica (PIBIC), UFG (mariana.farmaciaufg@gmail.com)
2
Aluno de Pós-Graduação IPTSP/UFG
3
Professora Dra. Orientadora IPSTP/UFG (luciaksouza@gmail.com)
Criptococose é uma infecção oportunística, que acomete principalmente imunocomprometidos,
causada por fungos do complexo Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans e
Cryptococcus gattii. Este fungo exibe tropismo pelo sistema nervoso central, levando a
meningoencefalite, principal manifestação clínica. O poliênico anfotericina B é o principal
fármaco usado na terapia, interage com ergosterol, principal componente da membrana celular
fúngica, levando a formação de pequenos poros, aumentando sua permeabilidade e
consequentemente morte celular. A pequena quantidade de fármacos antifúngicos associado à
toxicidade e ao aumento de resistência, demonstram a importância da busca de novas
alternativas para o tratamento, tornando os produtos naturais, nesse contexto, uma importante
fonte. A avaliação do potencial antimicrobiano de óleos essenciais (OEs) tem mostrado bons
resultados em patógenos importantes como os causadores da candidíase, assim como em
isolados resistentes ao fluconazol, importante fármaco utilizado no tratamento das infecções
fúngicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da combinação entre o antifúngico
anfotericina B e os OEs de Pelargonium graveolens e Cymbopogom flexuosus, sobre isolados
do complexo C. neoformans. A avaliação da concentração inibitória mínima (CIM) dos OEs
sobre isolados de Cryptococcus foi realizada em concentrações que variaram de 2 a 1024μg.mL1
, pela técnica de microdiluição em caldo. A associação entre os OEs e anfotericina B foi
realizada através da metodologia de Chequerboard. Os menores valores de CIM observados
pela técnica de microdiluição em caldo foram obtidos pelo OE de C. flexuosus, que inibiu o
crescimento dos isolados em concentrações entre 16 a 64μg.mL-1, com CIM80 e CIM50 de 32 e
16μg.mL-1 respectivamente. Para o OE de P. graveolens as concentrações variaram de 128 a
256μg.mL-1, sendo a CIM80 256μg.mL-1. A anfotericina B teve o CIM variando de 0,125 a
0,5μg.mL-1, sendo os isolados em sua maioria inibidos na concentração de 0,5μg.mL-1. Os
resultados da associação entre os OEs e a anfotericina B permitiram observar um sinergismo na
atividade antifúngica em 46% dos isolados analisados. Para P. graveolens observou-se uma
diminuição nas CIMs, quando comparado ao seu efeito isolado. Para os isolados de C.
neoformans, as CIMs diminuíram de 256 para 8 μg.mL-1 em sua maioria (60%), enquanto para
C. gattii, observou-se valores de CIM de 256 para 16 a 64 μg.mL-1. O OE de C. flexuosus não
demonstrou atividade sinérgica. A associação de C. flexuosos e anfotericina B não demonstrou
alteração significativa nos valores de CIMs, com valores de CIMs de 16 a 64 μg.mL-1 para 8 a
16 μg.mL-1. Estes resultados demonstram que a combinação do OE de P. graveolens e
anfotericina B melhora a atividade antifúngica, podendo levar a uma redução em sua dose
terapêutica, minimizando os seus efeitos adversos.
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ISOLAMENTO E ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE ALCALOIDE DAS
RAÍZES de Psychotria hoffmmannseggiana (Rubiaceae)
Mariana Lopes F. Gomes¹, Lucília Kato²
²Instituto de Química – IQ UFG
Psychotria L. é um dos maiores gêneros da família Rubiaceae e tem uma longa história
de uso como planta medicinal no tratamento de infecções, inflamações, complicações
no trabalho de parto, câncer. Além disso, é o principal componente da bebida
halucinógica ayahuasca. O Laboratório de Produtos Naturais e Sintese do Instituto de
Química/UFG em colaboração com o FF/UFRGS desenvolve trabalho que engloba o
isolamento e a elucidação de desses alcaloides e a avaliação como inibidores da enzima
MAO A e B para estudos de doenças do sistema nervoso central, tais como doença de
Alzheimer e Parkinson. O estudo fitoquímico de Psychotria hoffmmannsegiana, levou
ao isolamento e elucidação estrutural de um alcaloide indol monoterpênico glicosilado
conhecido como ácido estrictosidínico.
A identificação do ácido estrictosidínico foi realizado por análise de RMN de 1H
(MeOD, 500 MHz,) e comparação por CCD com padrão. Trabalho realizado por Faria e
col., mostram que o ácido estrictosidinico, isolado de P. myriantha, possui atividade
sobre os níveis de serotonina em ensaios realizados com ratos, indicando a sua potencial
atividade no tratamento de distúrbios relacionados ao sistema nervoso central.
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Figura 1 - Estrutura do ácido estrictosidínico.
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PROGRAMA X ESTRATÉGIA: ELEMENTOS DO PENSAMENTO
COMPLEXO PARA (RE)PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
BIOLOGIA NO ESTADO DE GOIÁS1
Mariana Maria Batista2
Prof. Ms. Rones de Deus Paranhos3
Profa. Dra. Andréa Inês Goldschmidt4
Profa. Dra. Simone Sendin Moreira Guimarães5
Quando consideramos que os processos formativos são geralmente pautados em
certezas e modelos prontos, percebemos que os mesmos tendem a não deixar espaços de
discussões que considerem a imprevisibilidade, o erro e a incerteza. Se a produção de
conhecimentos comporta incerteza e risco, seu ensino não é muito diferente. Uma
formação de professores pautada em certezas e modelos prontos, formando apenas
monitores desses modelos, pouco contribui para a construção de conhecimentos na
escola, e desconsidera a natureza complexa da docência. Esses modelos préestabelecidos se aproximam da ideia de programa, e apenas eles tendem a ser
insuficientes para tal ação formativa. Assim, o objetivo deste trabalho foi discutir a
formação de professores de biologia a partir das ideias de programa e de estratégia
presentes no pensamento de Edgar Morin. Para tal, o percurso metodológico propostos
foi considerado em dois momentos. O primeiro foi uma pesquisa bibliográfica sobre
complexidade, programa e estratégia. O segundo momento analisou os Projetos
Políticos de Cursos das Licenciaturas em Ciências Biológicas das Instituições de Ensino
Superior públicas do Estado de Goiás a luz das ideias de programa e estratégia. Foram
escolhidos os tópicos de perfil, estágio e avaliação para análise. Os resultados iniciais
indicam que os tópicos analisados possuem elementos que podem ser aproximados das
duas ideias, porém, quando isoladas, as ideias relacionadas a programa dos tópicos
analisados dirigem a formação a uma racionalidade técnica, na qual a formação docente
é vista como aplicabilidade de conteúdos e treinamento de professores. Em
contrapartida, quando as ideias dos tópicos analisados consideram a natureza complexa
da docência, abre possibilidades para as ideias de estratégia encaminhando o processo
formativo para a construção da visão crítica e da autonomia dos futuros professores.
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IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NO AMBIENTE
HOSPITALAR E AVALIAÇÃO DE SEU PERFIL DE RESISTÊNCIA
Mariana Soares Faria Barbosa1, Fabiana Costa Pereira2, Cícera Juliana Peres de Assis2,
Alexandre Braoios3.
1

Bolsista PIBIC - Curso de Biomedicina - Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. Email: mariana.sfb@hotmail.com
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Graduando do Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí

3

Orientador – Professor Adjunto III da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. E-mail:
ab31@uol.com.br
RESUMO
Staphylococcus aureus possui uma extraordinária capacidade de permanecer viável fora do
hospedeiro e é considerado um dos mais importantes agentes de infecções hospitalares.
Pesquisar S. aureus em superfícies inanimadas na UTI e Maternidade do Centro Municipal de
Saúde Dr. Serafim de Carvalho, em Jataí – GO, no período de Agosto de 2013 a Maio de
2014 e avaliar o perfil de resistência dos microrganismos. Foram coletadas três amostras de
diversos objetos, com intervalo de pelo menos um mês. A coleta foi feita com swabs
umedecidos em solução salina estéril e, posteriormente, foram semeados em meios de cultura
apropriados. As colônias foram identificadas por meio de técnicas tradicionais. Foram
coletadas 179 amostras (110 da UTI e 69 da Maternidade), onde 80 (44,7%) apresentaram
contaminação, sendo isolados 96 microrganismos. Desse total, 30 (31,3%) eram cocos Grampositivos, incluindo 19 cepas de S. aureus. O perfil de resistência foi verificado através do
método de difusão em ágar com discos. Do total de S. aureus isolados, 57,9% apresentaram
resistência a mais de uma classe de antibióticos, entre elas foram isolados Staphylococcus
aureus Meticilina Resistente (MRSA). Os dados obtidos demonstram a importância de se
monitorar o ambiente onde pacientes debilitados estão expostos. Os dados foram divulgados
para a equipe de trabalhadores do hospital como forma de auxiliar no controle das infecções
hospitalares e também para conscientiza-los sobre a importância das medidas de controle de
infecções.
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Resinas Compostas: Alterações dimensionais de uma resina composta em função do
método de irradiação de luz.
Cunha ML*, Magalhães APR, Freitas GC, Lopes LG, Bandeira ACFM, Silva JDS
Prevenção e Reabilitação Oral - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
e-mail: marielly_240@hotmail.com
Apesar do avanço dos compósitos odontológicos, das fontes e técnicas ativadoras, as
intercorrências com restaurações fotopolimerizáveis ainda são comuns. Alta tensão de
contração e baixa conversão do monômero resinoso podem resultar em diminuição da
resistência mecânica do material, dor pós-operatória e microinfiltração. O presente
estudo tem o objetivo de verificar a contração de polimerização de uma resina composta
à base de bis-GMA comparando dois métodos de irradiação. Vinte espécimes (n=10) da
resina composta Filtek Z-250 foram confeccionados a partir de uma matriz de aço
inoxidável com geometria interna retangular (6mm x 1mm x 2mm), posicionada em
máquina de ensaios universal (Instron, Modelo 5965) para registro da contração de
polimerização. A fotoativação foi executada com fonte de luz do tipo LED
(600mW/cm2) sob dois protocolos de ativação: contínuo - 40s; e pulso - 5s + 1 min.
sem luz + 35s . A força de contração, em Newtons, foi considerada como o valor
registrado pela máquina de ensaios 2 min após o início da aplicação da luz no espécime.
Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido pelo
teste de Tukey (p=0,05). Foi encontrada diferença estatística significante entre as duas
técnicas de polimerização testadas (p<0,001), sendo a força de contração registrada para
a técnica convencional significativamente maior do que aquela encontrada para a do
pulso.
A técnica do pulso influenciou positivamente na força de contração da resina composta
avaliada, gerando menores tensões durante a fotopolimerização.
Descritores: Polimerização, Resinas Compostas, Luzes de Cura Dentária.
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Família, tempo e identidade: o trabalho de professores de ensino básico1
Marta Maria Valeriano
Resumo
O objetivo aqui é analisar o trabalho e a identidade social de professores/as do ensino
básico em cidades pequenas, destacando-se o caso de Petrolina de Goiás. A pesquisa aliou os
fundamentos da sociologia do trabalho ao arcabouço teórico dos estudos de gênero e das
identidades, elegendo como categorias de análises a família, o tempo e a identidade
relacionando-as ao universo do trabalho docente. A prática metodológica da pesquisa
compreendeu abordagens qualitativas e quantitativas, entre elas análises em base de dados
governamentais, entrevistas semiestruturadas e a aplicação de diários de uso do tempo. Os
resultados apontam que o trabalho docente em pequenas cidades passa por um processo de
transformação advindo das recentes reformas educacionais. A intensificação do trabalho
docente é um dos principais legados das recentes reformas educacionais; acontece via
controle burocrático e administrativo do ensino escolar. Essa intensificação acarreta sérios
problemas ao trabalho exercido em sala de aula e influencia de forma negativa a qualidade do
ensino, pois se perde no tempo destinado à pesquisa e ao preparo de conteúdo. No entanto,
uma das principais consequências da intensificação ao trabalho docente está na vivência
cotidiana desses/as profissionais, que fica condicionada de forma mais incisiva ao trabalho
escolar e burocrático. As professoras, em particular, são ainda mais afetadas já que, em sua
maioria, além de exercerem as atividades profissionais, exercem quase que exclusivamente as
atividades domésticas e de cuidados com a família. Essa interferência das relações de gênero
nos ritmos e jornadas definidores do trabalho docente traz à professora uma extensão da
jornada de trabalho. Observa-se nas pequenas cidades uma intensificação das desigualdades
de gênero no mundo do trabalho, fenômeno que provoca um movimento de tensão e conflito
no processo de formação identitária dos/as trabalhadoras/as, em particular, das professoras.
Influenciada também por um discurso negativo em relação à profissão docente e a educação
no Brasil, a identidade de professores/as do ensino básico passa por um processo de
depreciação. É fundamental que novos estudos sobre o cotidiano de professores/as em
pequenas cidades sejam realizados, visto ser um campo ainda pouco estudado e de grandes
possibilidades para debates e reflexões que também podem subsidiar uma coerente
reorientação de políticas públicas educacionais. Compreende-se que as políticas públicas e
educacionais precisam considerar a articulação entre essas diversas esferas constituinte do
trabalho docente.
Palavras-chave: trabalho docente; relações de gênero; identidade; uso do tempo; pequenas
cidades.
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EFEITOS DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO GIBERÉLICO NA
BROTAÇÃO, CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE AÇAFRÃO
(Curcuma longa L.)
EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF ACID GIBBERELLIC
SPROUTING, GROWTH AND PRODUCTIVITY OF SAFFRON
(Curcuma longa L.)
Mateus Fernando Lopes Cruz1, Gustavo de Paulo Souza2, Eli Regina Barboza de Souza3,
Alexsander Seleguini4.
RESUMO - A Curcuma longa L., da família Zingiberaceae, conhecida como açafrão-daterra, cúrcuma, tumérico, açafrão-da-índia, açafroa e gengibre amarelo, é uma planta
originária da Índia e cultivada em todo o mundo tropical para uso condimentar e medicinal. O
ciclo vegetativo do açafrão dura cerca de nove meses e a colheita se dá quando as folhas se
tornam amareladas. A produtividade média brasileira está entre 8 e 12 t.ha-1, mas ainda pode
ser aumentada com a utilização da seleção de genótipos e adequamento de técnicas de campo,
além de estudos de superação de dormência dos rizomas-semente. Este trabalho buscou
avaliar os efeitos do ácido giberélico sobre a brotação crescimento e produção da cultura. A
pesquisa foi realizada em uma área experimental da Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás. A área está situada nas coordenadas geográficas de 16º 35’ de Latitude Sul
e 49º 16’ de Longitude Oeste a 722 m de altitude. Os rizomas utilizados são provenientes do
município de Mara Rosa, no estado de Goiás. Foram utilizadas concentrações de 0, 100, 200,
300 e 400 mg.L-1 de solução de ácido giberélico aplicado sobre duas classes de rizomas, uma
de 0-10 g e outra com massa maior que 10-20 g, sendo um fatorial 5x2, em blocos ao acaso.
Os rizomas após aspersão do ácido giberélico foram armazenados em uma câmara frigorífica
climatizada (BOD), mantida a 25°C, onde permaneceram, no escuro, por 30 dias. Depois os
rizomas foram plantados em vasos de 25 L de volume, preenchidos com uma mistura de terra
e esterco bovino curtido, numa proporção de 3:1, respectivamente. Foram analisadas as
brotações aos 15 e 30 dias após aspersão, altura das plantas aos 100, 120 e 140 dias após o
plantio, a matéria seca das folhas, e a massa verde e seca dos rizomas. Para a brotação aos 15
e 30 dias após aspersão não foram observadas diferenças nos tratamentos, devido a não
brotação dos rizomas, o que indica que o ácido giberélico nas concentrações testadas não
apresentou efeito. Os resultados para o crescimento aos 100, 120 e 140 dias, a matéria seca de
folhas, a massa verde e seca de rizomas são semelhantes, indicando que as classes de rizomas
que não sofreram aspersão com giberelina tiveram melhores resultados e diferenciando-se
estatisticamente dos tratamentos que foram aspergidos com giberelina. Conclui-se que o ácido
giberélico nas diferentes concentrações testadas não tem influência na brotação dos rizomas e
efeito negativo no crescimento e produção do açafrão.
Palavras-chave: Dormência, hormônio, rizomas.

1

Acadêmico em Agronomia, Bolsista em Iniciação Científica, PIBIC, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, Goiás, Brasil, mateuslopescruz@hotmail.com
2
Acadêmico em Agronomia, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, Goiás, Brasil, gustavodepaulosouza@gmail.com
3
Professora Adjunta IV, Orientadora, Setor de Horticultura, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
Goiás, Brasil, Caixa Postal 131, CEP 74690-900, (62) 3521-1672, eliregina1@gmail.com
4
Professor Adjunto III, Setor de Horticultura, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,
Caixa Postal 131, CEP 74690-900, (62) 3521-1671, aseleguini@gmail.com
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SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E
ELETRÔNICAS DE CLUSTERS DE BN EM NANOFITAS DE GRAFENO
Matheus Queiroz Pereira¹, Renato Borges Pontes²
1: Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação
Universidade Federal de Goiás – Goiânia
E-mail: matheusq@engcomp.grad.ufg.br
2: Instituto de Física
Universidade Federal de Goiás – Goiânia
E-mail: pontes@ufg.br
Com a necessidade de se evoluir cada vez mais a nanotecnologia, a busca por novos materiais e
métodos que possam proporcionar tal avanço é buscado dia-a-dia, Dentre os materiais derivados
do carbono, o grafeno pode ser considerado o mais espetacular. Embora tenha sido isolado apenas,
recentemente, este material apresenta potencial para várias aplicações: sensores, transistores,
células solares, entre outros. Utilizando simulações computacionais baseadas na Teoria do
funcional da Densidade (DFT) foi estudado de forma sistemática as propriedades estruturais,
eletrônicas de clusters de BN em nanofitas de grafeno. Clusters de BN de diferentes tamanhos e
formas foram considerados. Para este estudo realizamos cálculos ab initio com polarização de
spin dentro do formalismo da teoria do funcional da densidade para determinar as propriedades
eletrônicas, estruturais. Os cálculos foram feitos utilizando, para o termo de troca e correlação, o
funcional (GGA-PBE). Os pseudopotencias, conforme o esquema proposto por Troullier-Martins,
foram utilizados para descrever as interações entre os elétrons de valência e de caroço. Estes
cálculos foram feitos utilizando o código SIESTA. Os principais resultados encontrados foram:
(1) Clusters de BN são adsorvidos preferencialmente na borda nanofita de carbono, (2) Quando a
ligação do cluster à nanofita é feita pelo Boro, a força de ligação é maior. Esses resultados
mostram uma região e qual ligação poderia ser feito uma dopagem com melhores resultados.

Palavras-chave: Cluster de BN, Grafeno, Simulação Computacional.
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Registros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus: apontamentos para o
estudo da linguagem e história da escravidão
Mayara Aparecida Ribeiro de Almeida (UFG/CNPq)
may_aparecida20@hotmail.com
Maria Helena de Paula (UFG/FAPEG)
mhpcat@gmail.com
Neste trabalho apresentamos, brevemente, os resultados alcançados na pesquisa
homônima, vinculada ao projeto “Em busca da memória perdida: estudos sobre a escravidão
em Goiás”, coordenado pela Professora Doutora Maria Helena de Paula e financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). No estudo em tela, realizamos
o cotejo de dois códices eclesiásticos da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus: o primeiro
exarado entre os anos de 1837 e 1838, vem assinado pelo Vigário Encomendado Francisco
Xavier; o segundo, exarado entre 1871 e 1885, traz a assinatura do Conego Luiz Antonio da
Costa e destinou-se ao registro de 208 batizados dos filhos nascidos de ventre livre, aqueles
que nasceram após a promulgação da Lei Imperial nº 2040, declarada no Brasil em 28 de
setembro de 1871 e conhecida como a Lei do “Ventre Livre”.
Com este estudo, objetivamos inventariar e cotejar as mais significativas semelhanças
e diferenças paleográficas e lexicais e, por fim, apresentar um painel da prática escravista em
Catalão. Para tanto, primeiramente, nos detivemos à leitura de obras teóricas que nos deram o
embasamento necessário para iniciarmos este estudo. Em seguida, realizamos a releitura do
primeiro códice e leitura e edição do segundo, tendo por base as “Normas para transcrição de
documentos manuscritos” dispostas em Megale e Toledo Neto (2005). A posteriori, nos
detivemos no inventário das semelhanças e diferenças paleográficas, a fim de dizer sobre as
habilidades de escrita dos diferentes copistas. Desta feita, concluímos que o escrevente do
primeiro códice possuía mãos inábeis, uma vez que não dominava completamente as técnicas
de escrita, enquanto o segundo copista demonstrou ter habilidade com a arte de escrever, por
isso o classificamos como mãos hábeis.
A seguir, realizamos o inventário das semelhanças e diferenças lexicais nos dois
códices, de acordo as contribuições teóricas de Vilela (1994). Deste estudo, observamos,
dentre outros dados, que a forma de se realizar o sacramento do batismo permanecia a mesma
(batizei solenemente e pus os Santos Óleos), ainda que realizado por religiosos que ocupavam
diferentes posições na hierarquia eclesiástica (Vigario Encomendado ~ Conego). Além disso,
verificamos que a maioria das pessoas referenciadas nos termos de batizado permanecia
vivendo e tirando seu sustento do ambiente rural.
Em sequência, realizamos a parte histórica almejada com a realização desta pesquisa,
em que observamos um número expressivo de escravos mencionados no corpus (91[88] no
primeiro e 282 [202] no segundo livro), os quais, em sua maioria (53,33% no primeiro códice
e 90,87% no segundo), eram descritos como filhos naturais, apontando para o fato de que
estes eram frutos de relacionamentos ilegítimos, não reconhecidos pela Igreja. Observamos,
ainda, as relações de compadrio atestadas nos assentos de batismo, das quais verifica-se uma
escolha em massa por padrinhos brancos (60% no primeiro códice e 86,3% no segundo),
mostrando como para os cativos essas relações implicavam a possibilidade de melhores
condições de vida.
Ante ao exposto acreditamos que o trabalho ora apresentado se fez de muita
importância para nossa formação, uma vez que, mediante o cotejo realizado nos foi possível
conhecer um pouco mais acerca da história que propiciou a escrita desses manuscritos, os
quais trazem registrada em seus fólios a história de homens e mulheres negras que viveram
sob o jugo da escravidão.
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UTILIZAÇÃO DE ÓLEO BRUTO DE COPAÍBA E SUCUPIRA BRANCA COMO
ADITIVO ANTIMICROBIANO NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE, SOBRE A
DIGESTIBILIDADE E SAÚDE INTESTINAL.

Mayra Rodrigues Marques1, Raiana Almeida Noleto2, Nadja Susana Mogyca Leandro3,
Paulo Henrique Sousa da Paz4, Marília Ferreira Pires5.

Foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar a utilização de óleos de
copaíba e sucupira como aditivo antimicrobiano na ração de frangos de corte. No experimento
1 foram alojados 600 pintos machos, Cobb500, com um dia de idade. O delineamento foi
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições. Foi avaliado a
histomorfometria aos 40 dias de idade. No Experimento 2 foram alojados 360 pintos machos
Cobb500, em baterias. O delineamento foi em blocos ao acaso, sendo o sexo blocado, com
cinco tratamentos e seis repetições. Foi realizado desafio com a inoculação de Salmonella
Enteritidis via inglúvio. Foram avaliados os coeficientes de metabolização dos nutrientes das
rações. A determinação dos coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das rações foi
realizada pelo método da coleta total de excretas no período de 18 a 21 dias de idade das aves.
Os dados de histomorfometria e coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das rações foram
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). No
Experimento 1 a adição de 0,5g/kg de ração, do óleo de sucupira, e a adição de 2g/kg de
ração, do óleo de copaíba, e uso da avilamicina não influenciaram o desenvolvimento
intestinal. No Experimento 2 a metabolização da matéria seca e extrato etéreo e a retenção do
nitrogênio e do extrato etéreo no grupo alimentados com ração com inclusão dos óleos de
copaíba ou sucupira foram semelhantes ao grupo com antibiótico, no entanto, óleo de
sucupira promoveu redução da metabolização do nitrogênio.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESFERAS DE
QUITOSANA: UM ESTUDO PARA LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS
ANTI-INFLAMATÓRIOS
Michelle Lemes Pereira – Universidade Federal de Goiás
Orientadora: Maria Helena de Sousa - Universidade Federal de Goiás
RESUMO:
Este trabalho consistiu na preparação e caracterização de microesferas de quitosana (QUI)
para encapsulação e liberação de fármacos anti-inflamatórios. A quitosana é um biopolimero
natural, que tem sido bastante utilizada em sistemas de liberação de fármacos. A quitosana
utilizada para a produção das microesferas foi obtida por desacetilação de quitosana comercial
pelo tratamento com uma solução NAOH 50%. O grau de desacetilação (GD) da quitosana
determinado por titulação potenciométrica foi 83,1%. Esse GD maior que 50% indica que a
desacetilação da quitosana comercial foi eficiente, ou seja, houve uma substituição relevante
dos grupos -COCH3 pelo –H. O espectro da quitosana na região do infravermelho mostrou
bandas características para este tipo de material. As microesferas QUI foram preparadas a
partir de um sistema simples de gotejamento (coagulação) em que uma solução de quitosana
0.5% em ácido acético foi gotejada com o auxilio de uma bomba peristáltica em uma solução
de NaOH 10%. As microesferas obtidas foram lavadas com água destilada até pH 7,0 e secas
em temperatura ambiente. As microesferas foram reticuladas com uma solução de
glutaraldeído (GA) 2,5 % (m/v) por 24h, lavadas com água deionizada e secas novamente em
temperatura ambiente. As microesferas foram então separadas em: (a) microesferas de
quitosana (QUI) (b) microesferas de quitosana reticuladas com GA (QUI-GA). As imagens
obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que a quitosana apresentou
morfologia de microesferas, porém não estavam homogêneas e nem uniformes com diâmetro
que variaram entre 50 a 200μm. Os testes de solubilidade mostraram que a reticulação foi
eficiente, pois as microesferas apresentaram uma boa resistência ao pH ácido. As
microesferas QUI-GA apresentaram densidades ligeiramente maiores que as microesferas de
QUI. Um estudo preliminar de encapsulação dos fármacos anti-inflamatórios naproxeno e
aceclofenaco foi realizado nas microesferas de QUI e QUI-GA. Este estudo mostrou que não
foi possível quantificar a quantidade encapsulada dos fármacos nas microesferas pela técnica
de UV-Vis. Esta impossibilidade pode estar relacionada com a diminuição da estabilidade das
microesferas e provável espalhamento das partículas. Estudos detalhados da estabilidade das
microesferas serão realizados para otimizar o experimento e novas tentativas de encapsulação
desses fármacos serão realizada. Os ensaios de liberação consequentemente não foram
realizados em virtude da dificuldade de quantificar a quantidade incorporada.

PALAVRAS-CHAVE: Quitosana, microesferas, encapsulação, fármacos anti-inflamatorios
não esteroidais .
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SENSIBILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE FADIGA IDENTITYCONSEQUENCES FATIGUE SCALE E ADAPTIVE CAPACITY INDEX EM
PACIENTES EM PERIOPERATÓRIO
1Milainy

Barbosa Ribeiro, 2Dálete Delalibera Corrêa de Faria Mota, 3Murielly Marques
de Oliveira, 4Gabriela Ferreira de Oliveira
RESUMO
OBJETIVO: Avaliar a sensibilidade dos instrumentos de avaliação de fadiga IdentityConsequences Fatigue Scale e o Adaptive Capacity Index em pacientes em perioperatório.
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo longitudinal, com abordagem quantitativa.
Participaram do estudo pessoas maiores de 18 anos, em perioperatório de cirurgia eletiva. Para
coleta de dados foram utilizados uma ficha de caracterização, o Adaptive Capacity Index e o
Identity-Consequences Fatigue Scale, respondidos em dois momentos: entre 36 horas e duas
horas antes da cirurgia e entre 18 e 36 horas após a cirurgia. Para análise da sensibilidade do
instrumento realizou-se o teste-reteste. RESULTADOS: Amostra de conveniência composta
por 53 pacientes, com idade média de 50 anos e em sua maioria do sexo feminino. Houve
redução dos escores de fadiga entre as avaliações pré e pós operatórias. Apesar da diminuição
nos escores de fadiga após a cirurgia, os dados de sensibilidade mostraram que ocorreu
concordância significativa entre a primeira e segunda avaliação de fadiga, quando utilizado o
Adaptive Capacity Index, indicando que a intensidade de fadiga se manteve estável. Por outro
lado, não houve concordância entre os resultados das avaliações de fadiga quando mensurado
pelo Identity-Consequences Fatigue Scale, indicando que houve mudança significativa entre os
escores de fadiga. CONCLUSÃO: Considerando que o conhecimento sobre fadiga do paciente
cirúrgico é ainda superficial, por não se ter uma medida padrão ouro quanto ao critério de
sensibilidade e pela discordância dos resultados desta pesquisa, não é possível alcançar uma
conclusão sobre a sensibilidade dos instrumentos testados uma vez que não se sabe ao certo o
quanto e como a fadiga se modifica no perioperatório.
PALAVRAS CHAVE: Fadiga, Perioperatório, Questionários.

Orientanda. Acadêmica da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Bolsista de
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2
Orientadora. Doutora em Enfermagem na Saúde do Adulto pela Universidade de São Paulo. Professora da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil. E-mail: dalete.mota@globo.com.
3
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil.
4
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil.
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ANSIEDADE ODONTOLÓGICA DOS PAIS E COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS
DURANTE SEDAÇÃO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
Mônica Maia Moterane, Geovanna de Castro Morais Machado, Luciane Ribeiro de Rezende
Sucasas da Costa
Objetivo: A repercussão da ansiedade de pais no comportamento da criança na cadeira
odontológica permanece controversa, assim como são raros os estudos sobre essa interação
em um procedimento sob sedação, justificando realização de estudos adicionais. Este estudo
observacional transversal objetivou avaliar a influência da ansiedade odontológica de pais no
comportamento de crianças durante sedação moderada para tratamento odontológico. Material
e método: Participaram 26 crianças, 3,8 a 6,8 anos (mediana 4,9), 17 meninos, submetidos a
tratamento restaurador com anestesia local e isolamento absoluto. Um dos pais da criança
respondeu a escala de ansiedade odontológica de Corah. Os sedativos utilizados foram
midazolam e cetamina oral, associados ou não ao sevoflurano. As sessões foram filmadas e
avaliadas pela escalaOhio State University Behavioral Rating Scale (OSUBRS), para
avaliação do comportamento da criança durante o tratamento odontológico. Os dados foram
analisados por estatística descritiva e teste de correlação de Spearman (rho) no IBM SPSS 19.
Resultados: A ansiedade dos pais variou de 4 a 19 (mediana 10). O comportamento OSUBRS
predominante foi “quieto”(média 58,7%), seguido por comportamento “combativo” (26,1%),
“choro sem movimento” (11,5%) e “movimento sem choro” (3,5%). O coeficiente de
correlação entre OSUBRS “quieto” e Corah foi rho=0,27 (P=0,253), e para OSUBRS
“combativo”foi rho=-0,16 (P=0,516). Conclusão: Não houve correlação entre o
comportamento de crianças sedadas e o nível de ansiedade dos pais.
Palavras-chave: Ansiedade ao tratamento odontológico, Comportamento infantil, Sedação
consciente, Odontopediatria.
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AVALIAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS ANTES E APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE
UM NOVO PROTÓTIPO A FÁRMACO ANTI-HIPERTENSIVO (LASSBIO 897) EM
CÃES
ECOCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN DOGS AFTER A NOVEL PROTOTYPE
ANTIHYPERTENSIVE DRUG (LASSBIO 897) ADMINISTRATION
Monique Machado LouredoTeles1, Evelyn Mayara de Souza Pinto2, Brenda Torchia2,
Priscilla Regina Nasciutti3, Rosângela de Oliveira Alves Carvalho4
RESUMO
Em cães a hipertensão arterial sistêmica é caracterizada por uma elevação excessiva da pressão
arterial e pode produzir lesões renais, oculares, neurológicas e cardíacas. O LASSBio 897 é um
protótipo de fármaco produzido a partir do safrol, encontrado em plantas brasileiras como a
"canela-branca" (Ocoteapretiosa) e que já mostrou efeitos vasodilatadores em testes in vitro
(aorta de ratos normotensos) e in vivo (ratos). Devido ao seu perfil farmacológico e a
possibilidade de uma nova estratégia terapêutica, o objetivo do trabalho foi investigar seus
prováveis efeitos sob o sistema cardiovascular de cães. Foram utilizados seis cães da raça
beagle, adultos clinicamente saudáveis. Os cães foram submetidos a exames ecocardiográficos
após administração oral de 0,5mg/kg, 1,0mg/kg e 2,0mg/kg do LASSBio 897 e 0,5mg/kg de
benazepril, como controle positivo. Na avaliação ecocardiográfica não foram observadas
alterações nas imagens obtidas em modo bidimensional e modo M e todas as variáveis
apresentaram valores dentro da normalidade para a espécie canina. Pode-se concluir que o
protótipo não altera os parâmetros ecocardiográficos e não tem ação inotrópica positiva.
PALAVRAS-CHAVE: cardiovascular, ecocardiografia, hipertensão, vasodilatador
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DESENVOLVIMENTO DE PAINEL MULTIPLEX DE MARCADORES
MICROSSATÉLITES PARA A ANÁLISE DE PATERNIDADE EM Eugenia
dysenterica DC.

Fontes, NB1; Braga, RS2; Ribeiro, MCN2; Telles, MPC3.
1
2
3

Escola de Agronomia, UFG, Goiânia, GO.

Instituto de Ciências Biológicas, UFG, Goiânia, GO.

Laboratório de Genética & Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, UFG, Goiânia,
GO.

nara_fontes@hotmail.com
tellesmpc@gmail.com
Resumo
Os marcadores microssatélites foram transferidos do gênero Eucalyptus sp. para a
espécie Eugenia dysenterica, uma frutífera nativa do Cerrado. O objetivo deste trabalho foi
testar o potencial de transferibilidade de 120 locos microssatélites de Eucalyptus sp. em
quatro populações de E. dysenterica, através da técnica de PCR, alterando as temperaturas até
alcançar a temperatura ótima, disponibilizando um painel de marcadores microssatélites
polimórficos para a espécie. Dos 120 locos testados apenas quatro mostraram qualidade no
padrão de amplificação, apresentando um número de alelos variando entre 6 e 28 e
heterozigosidade esperada variando entre 0,78 e 0,914. Os locos transferidos exibiram poder
de discriminação individual satisfatório, com alta probabilidade de exclusão de paternidade
(0,983) e baixa probabilidade de identidade (1,199x10-005). Os quatro locos indicaram desvios
no teste de aderência ao equilíbrio Hardy-Weinberg, possivelmente devido ao reduzido
tamanho amostral.
Palavras-chave: Eugenia dysenterica, microssatélites, transferibilidade
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, COMPOSTOS BIOATIVOS E
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA FARINHA DA POLPA DE PEQUI
LIOFILIZADA E ESTABILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO
Nara Rúbia Rodrigues do Nascimento1, Aline Medeiros Alves1, Maria Margareth Veloso
Naves1
1

Faculdade de Nutrição – UFG, nara.n.nutri@gmail.com

RESUMO
Objetivo: determinar as características físico-químicas, concentrações de compostos fenólicos
e de carotenoides, e o potencial antioxidante da farinha da polpa de pequi liofilizada, e avaliar
sua estabilidade durante 6 meses de armazenamento, em diferentes embalagens. Material e
Métodos: os frutos de pequi foram despolpados, e a polpa foi triturada, liofilizada e
acondicionada a vácuo em embalagem transparente ou protegidas da luz (prata ou dourada), e
armazenada por 6 meses em temperatura, umidade e luminosidade controladas. Foram
determinados os parâmetros L*, a*, b*, hº e croma, acidez, pH, umidade, cinzas, lipídios e
proteína. As concentrações de carotenoides e fenólicos e a atividade antioxidante (DPPH• e
FRAP) foram determinadas ao final de cada mês, por 6 meses. Além disso, pesquisou-se a
presença de Salmonella e Coliformes termotolerantes nos meses 0, 3 e 6. Resultados: Os
parâmetros b* e croma reduziram, e h° aumentou após a liofilização da polpa. A farinha
apresentou acidez de 1,69 %, pH 7,22, 17,88 % de umidade, e respectivamente, cinzas,
proteínas e lipídios de 1,84, 0,02, 48,87 mg/100g. A embalagem dourada preservou a
concentração de fenólicos, porém não houve diferença significativa na concentração final de
carotenoides da farinha armazenada nas embalagens prata e dourada, e houve uma perda
acentuada da atividade antioxidante para todos os tratamentos. Conclusões: As embalagens
protegidas da luz reduziram a perda de carotenoides e a embalagem dourada foi mais eficaz
na preservação da concentração de fenólicos totais e da atividade antioxidante.
Palavras-chave: antioxidantes, Caryocar brasiliense, carotenoides, cerrado, pequi.
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1

UMA ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS SOBRE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA (PCD) EM GOIÂNIA E TRINDADE: UMA AÇÃO SOCIAL
2

Autor: Natália Muller de Deus

3

Orientador: Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro

A inclusão das Pessoas Com Deficiência (PCD) na sociedade é fundamental, uma vez que, de
acordo com o IBGE, de 10 a 15% de qualquer população e nos diversos municípios
brasileiros possui algum tipo de deficiência. Os dados mostram que esses indivíduos possuem
grande representatividade na sociedade de forma quantitativa e qualitativa por serem todos
sujeitos de direitos, que desejam, sentem, pensam e podem produzir assim como qualquer um.
Este trabalho tem como finalidade analisar os problemas sociais para a inclusão da pessoa
com deficiência, tentando propor soluções plausíveis. Visa ainda, esclarecer as deficiências
existentes e mostrar a necessidade de promover Politicas Públicas adequadas e especificas,
não deixando que se reduza o sujeito com deficiência apenas ao cadeirante ou aos portadores
de deficiência visual.
Os estudos e pesquisas sobre PCD tiveram como recorte espacial os municípios de Goiânia e
a microrregião de Trindade, em que se encontra a Villa São Cottolengo, que abriga pessoas
com vários tipos de deficiência. A princípio foi efetuado um estudo geral, que abrangeu dados
de todo o país e aspectos históricos da situação e do preconceito vivenciado pela PCD.
Posteriormente a pesquisa foi direcionada para os municípios de Goiânia e principalmente
para a Vila São Cottolengo.
O presente trabalho tenta esclarecer que a PCD possui necessidades diversas, sendo que
algumas delas ultrapassam e outras assemelham a dos indivíduos sem deficiência, com isso
foi cabível analisar não somente as condições básicas para um individuo na sociedade, mas
também as formas de laser, os desejos e anseios desses sujeitos marcados. Ele também coloca
em pauta e questiona a visão social de caráter biomédico que pode levar ao preconceito e
dificultar inclusão social.
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ACOMPANHAMENTO DOS PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS
DURANTE O ENVELHECIMENTO DE CACHAÇA ARMAZENADA EM TONÉIS
DE BÁLSAMO E CASTANHEIRA
Natália Nóbrega Ferreira1, Márcio Caliari2, Keyla de Oliveira Ribeiro3, Flávio Alves da Silva2
1

Iniciação Científica - Escola de Agronomia - Universidade Federal de Goiás - Goiânia, GO nate.nf@hotmail.com; 2Professor orientador - Escola de Agronomia - Universidade Federal de
Goiás - Goiânia, GO; 3Pesquisador - Escola de Agronomia - Universidade Federal de Goiás Goiânia, GO - keyla.ribeiro@gmail.com
RESUMO
A cachaça é a bebida alcoólica típicamente brasileira, produzida a partir do destilado do
mosto fermentado de cana-de-açúcar com graduação alcoólica entre 38% e 48% em volume, a
20°C. Geralmente, os produtores artesanais estocam a aguardente de cana em barricas de
madeira para proporcionar a formação do buquê da cachaça envelhecida. Este trabalho teve
como objetivo geral avaliar as características físico-químicas e de cor instrumental durante o
envelhecimento de cachaça envelhecida em tonéis de Bálsamo (Myroxylon peruiferum) e
Castanheira (Bertholletia excelsa) por um período de dose meses. As metodologias analíticas
utilizadas foram as descritas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). As amostras foram submetidas às análises de pH, densidade relativa, acidez volátil,
extrato seco, cinzas e coordenadas de cor. Todos os resultados obtidos foram submetidos a
análises estatísticas implementadas no software R (R Development Core Team, 2013), com
nível de significância p≤0,05 (método de Scott-Knott). A cachaça durante o envelhecimento
sofre alterações físico-químicas e de cor dependendo da espécie de madeira utilizada na
fabricação dos tonéis, castanheira e bálsamo. A madeira em que a cachaça é envelhecida é
determinante para as seguintes variáveis: pH, acidez volátil, luminosidade, coordenada a,
coordenada b, croma métrica e tonalidade métrica. O pH da cachaça decresce ao longo do
envelhecimento para ambas as madeiras usadas na fabricação de barris, castanheira e bálsamo.
A densidade relativa apresenta tendência de aumento para a cachaça envelhecida em barris de
castanheira e bálsamo. A acidez volátil apresenta tendência de aumento para a cachaça
envelhecida em castanheira e bálsamo, no entanto, no período avaliado manteve-se dentro da
legislação vigente no país para qualidade da cachaça (150 mg de ácido acético / 100 mL de
álcool anidro). O envelhecimento em barris de castanheira e bálsamo promove alteração na
composição química e sensorial em relação à cor da cachaça entre os 37º ao 48º meses. a
madeira é um fator determinante nas coordenadas de cor, apresentando diferenças
significativas para todas as variáveis. Isso é esperado, pois a bebida adquire a tonalidade do
cerne da madeira onde foi envelhecida. A castanheira apresentou médias de luminosidade e de
croma superior, provocando cachaças mais escuras e coloridas que aquelas envelhecidas em
bálsamo. Dentre os parâmetros analisados, todos se apresentaram dentro do estabelecido pela
legislação brasileira e pode-se concluir que o envelhecimento da cachaça altera sua
composição química e a sua qualidade agregando maior valor comercial ao produto.
PALAVRAS-CHAVE: cinética, bebida, spirit drinks.
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O acesso à informação e o trabalho colaborativo – uma perspectiva de mudança
conceitual
Natália Ramos dos Santos¹, Vitor de Almeida Silva², Márlon H.F.B. Soares³
Palavras-Chave: Aprendizagem Colaborativa, Teoria da Informação e Comunicação,
Mudança Conceitual.
Introdução
O desenvolvimento de conceitos químicos em sala de aula exige do professor a elaboração de
ações fundamentadas em um processo ensino-aprendizagem que destaque experiências
cotidianas dos alunos articulando substancialmente informação, aprendizagem colaborativa e
interação social como requisitos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.
Fundamentados nessa perspectiva buscamos evidenciar o elo entre a estrutura social,
vivenciada entre os integrantes de um grupo, e o papel da informação no desenvolvimento do
conceito químico entre os pares. Desenvolvemos o trabalho tendo como público alvo alunos
de primeiro ano do Ensino Médio de um colégio Estadual da região metropolitana de Goiânia.
A proposta de trabalho era que os alunos se dividissem em grupos e cada um escolheria e
pesquisaria um tema de seu interesse, sendo que este deveria ter uma relação com um
conceito químico. A partir da pesquisa cada grupo construiu uma biblioteca virtual para que
pudessem responder um questionário e discutissem o tema escolhido de forma colaborativa.
Resultados e Discussão
Analisamos os dados do grupo que escolheu como tema “A Química dos Cabelos”. Dividiuse a leitura dos dados em três momentos distintos, a Análise: das Bibliotecas criadas pelos
alunos, do Questionário e da Discussão dos Alunos com o Professor. Na análise da
biblioteca de sites notamos que as informações apresentam mensagens que não são
compreendidas pelos alunos. Na análise dos questionários foi observado que as respostas
apresentadas nos remetem a uma interpretação inicial onde o acesso à informação é fácil,
porém não apresentam uma qualidade satisfatória para que haja um desenvolvimento dos
conceitos químicos. Na análise da discussão do grupo com o professor nota-se que o
interlocutor é essencial. O professor assumindo essa postura inicia o processo de significação
do conteúdo da informação a partir da interpretação colaborativa oferecendo a ele elementos
que exercitam a relação entre o conhecimento prévio e o científico. Essas características
desenvolvem a mudança conceitual exigida na compreensão da mensagem transmitida pela
informação.
Conclusões
A informação se configura como um instrumento para o desenvolvimento cognitivo do aluno,
capaz de promover uma mudança conceitual. Essa mudança é um processo que se constrói
colaborativamente. Nesse sentido, a interpretação da informação passa pela interlocução do
professor para que a relação entre o conhecimento prévio e a mensagem transmitida apresente
um significado para o aluno, levando à mudança conceitual.
Referências
DAMIANI, M.F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus
benefícios. Educar. Curitiba: Editora UFPR, n. 31, 2008, p. 213-230. DOISE, W.; MUGNY
G. Psicologia social e desenvolvimento cognitivo. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
¹Graduanda – Instituto de Química – nataliars.ufg@gmail.com
²Doutorando em Ensino de Ciências – Instituto de Química – victorsa18@hotmail.com
³Doutor em Ensino de Ciências – Instituto de Química – marlon@ufg.br
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SATISFAÇÃO NO TRABALHO DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DE UM
HOSPITAL PÚBLICO
Nathanny Pabline de Souza SILVA1, Maria Alves BARBOSA2.
Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás. E-mail: nathy.fenufg@gmail.com

RESUMO
A satisfação no trabalho tem sido indicada como um fator que favorece a motivação e a
produtividade profissional, estimulando a autonomia, a dedicação e à qualidade do serviço
prestado. Objetivou-se nesse estudo avaliar a satisfação no trabalho de técnicos de
enfermagem de um hospital público utilizando o instrumento S20/23 e sua associação com
variáveis sócio-demográficas com um questionário composto por 19 questões. Estudo
descritivo, com delineamento transversal, realizado em um Hospital Público administrado
pela esfera federal, conveniado ao Sistema Único de Saúde, localizado em Goiânia-GO.
Participaram 96 técnicos, dos quais 84% eram do sexo feminino, com idade média de 44 anos,
com 12 anos em média de tempo de serviço. 94% eram concursados e 49% dos entrevistados
possuíam outra fonte de renda. Dentre os domínios de satisfação no trabalho as dimensões
“Satisfação com os benefícios e políticas de organização” e “Satisfação com a supervisão”
tiveram maiores escores. Menores escores foram atingidos nos domínios “Satisfação com a
participação” e “Satisfação com o ambiente físico de trabalho”. Conclui-se que a satisfação no
trabalho dos técnicos em enfermagem encontra-se com escore indicativo de indiferença para
vários aspectos laborais o que requer: mais estudos para identificação de suas causas, maior
investimento das instituições em fatores que aumentam a autoestima da equipe de
enfermagem e busquem condições de trabalho favoráveis para a melhoria da prática
assistencial.
Palavras-chave: Enfermagem, Emprego, Equipe de Enfermagem, Prazer, Satisfação no
emprego.
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Silagem de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.) com resíduo da colheita da soja
Nayara Dutra de CARVALHO1, Larissa Assis LIMA1, Marcia DIAS1,
Vinicio Araujo NASCIMENTO1, Régis Souza de OLIVEIRA2
Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí.2Zootecnista, graduado pela
UFG/Regional Jataí: nayaradutra91@hotmail.com
1

Palavras-chave: aditivo, co-produto, estabilidade aeróbia, produção de gás
Resumo – A integração da agricultura com a pecuária para a redução de custos de produção e
dos impactos ambientais tem estimulado pesquisas sobre o aproveitamento dos resíduos
agroindustriais na alimentação animal. Diante disso, objetivou-se avaliar três níveis de adição
(0, 3 e 6%, respectivamente, S0, S3 e S6) do resíduo de colheita da soja na silagem de sorgo
pela avaliação da composição químico bromatológica, parâmetros do perfil de fermentação
(pH, nitrogênio amoniacal-N-NH3, acidez titulável) e exposição aeróbia (estabilidade
aeróbia). A ensilagem foi realizada em minissilos (6 por tratamento) por 50 dias. Nas
amostras do material ensilado foram analisadas os teores de matéria seca (MS) e orgânica
(MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro corrigida para
cinzas e proteína (FDNcp), hemicelulose (HCEL), lignina (LIG), carboidratos totais (CHO) e
não fibrosos (CNF), pH, N-NH3, acidez titulável e estimado a perda por gases. Também foi
realizada a exposição aeróbia em baldes plásticos durante 12 dias e realizada a estabilidade
aeróbia da silagem como uma taxa, considerando a temperatura máxima observada dividida
pelo tempo necessário para alcançá-la, com aferição da temperatura a cada 12 horas. Todas as
análises dos dados foram realizadas no programa SAS versão 9.3 a 5% de probabilidade,
considerando o delineamento inteiramente casualizado por análise de variância e comparação
dos níveis de adição por contraste ortogonal. Não houve diferença (P>0,05) entre os níveis de
adição do resíduo para o teores de MS (39,14±3,33%), MO (95,80±0,24%), EE (4,69±0,91%),
Hcel (16,16±3,66%), FDNcp (52,74±2,38%) e LIG (7,50±0,83%) da silagem de sorgo. Para
os parâmetros de qualidade da silagem (N-NH3= 9,13±2,78mg/dL; pH= 3,81±0,12; acidez
titulável= 12,30±0,86%) e a taxa de estabilidade aeróbica (0,1802±0,0040ºC/h) não foi
verificada (P>0,05) influencia da adição do resíduo. A ausência de diferença entre tratamentos
demonstra que a adição do resíduo pode ser utilizada uma vez que apresenta a vantagem de
ser um co-produto agroindustrial, com custo inferior aos alimentos nobres como o milho e a
soja. Já os teores de PB (S0= 5,59; S3= 6,50; S6= 6,74%) e a produção de gás (S0= 75,50,
S3= 101,62; S6= 129,22%) da silagem aumentaram linearmente (P<0,05) com a adição de
resíduo. O aumento do teor de PB das silagens ocorreu em função do resíduo de soja
apresentar maior teor de PB e a produção de gás o aumento pode está relacionada à maior
produção de gás devido à fermentação dos carboidratos, pois houve diminuição do teor de
CHO e CNF com a adição do resíduo de soja. Os teores de CHO (S0= 85,84; S3= 84,84; S6=
83,79%) e CNF (S0= 34,51; S3= 31,77; S6= 29,93%) reduziram (P<0,05), em função do
resíduo de soja ter apresentado elevado valor de lignina por conter hastes, talos e vagens.
A adição de até 6% do resíduo na silagem de sorgo é viável, pois sua utilização possibilita
destino ecológico e redução de custos na nutrição animal.
______________________________________
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CONSUMO ALIMENTAR E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES EM
HEMODIÁLISE SUBMETIDOS À CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 1
MARTINS, Nayara Rakel Magalhães2; SILVA, Maria Sebastiana3, SOARES, Viviane4
Palavras-chave: Composição corporal, consumo de alimentos, doença renal crônica,
exercícios respiratórios, hemodiálise

INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada mundialmente um problema
de saúde pública devido às morbidades associadas e ao alto custo na manutenção do
tratamento desta população. Ela é uma síndrome complexa, caracterizada pela perda lenta,
progressiva e irreversível da função renal, o que promove redução das funções regulatórias,
excretórias e endócrinas do rim, acarretando também o comprometimento de outros órgãos do
organismo. OBJETIVO: Avaliar o efeito de um programa de cinesioterapia respiratória sobre
o consumo alimentar e a composição corporal de pacientes com diagnóstico de Doença Renal
Crônica (DRC), submetidos à hemodiálise. METODOLOGIA: Foram elegíveis para o
estudo nove indivíduos, os quais foram submetidos ao programa de cinesioterapia respiratória
por 20 semanas. A composição corporal foi avaliada por meio da bioimpedância e das
medidas antropométricas como a circunferência do braço e a dobra cutânea triciptal. Na
bioimpedância foram obtidos os valores de resistência e reactância para determinação do
ângulo de fase (estado de hidratação), da massa livre de gordura, da água corporal e do
percentual de gordura corporal (%GC). As medidas antropométricas foram utilizadas para o
cálculo da circunferência muscular do braço. Todas as avaliações foram realizadas antes e
após a cinesioterapia. A análise do consumo alimentar foi feita utilizando-se o recordatório de
24 horas, aplicado na 1ª, 10ª e 20ª semana da intervenção. O programa de cinesioterapia
consistiu de exercícios de respiração diafragmática, inspiração fracionada e uso de
incentivador respiratório, os quais foram realizados três vezes por semana, em série de 10
repetições cada. RESULTADOS: Não houve diferença significativa nos dados da
composição corporal, antropometria e consumo alimentar durante a participação dos pacientes
no programa. No entanto, ao final do estudo houve uma melhora no padrão de classificação
da gordura corporal, onde o percentual de indivíduos com valores de gordura alto e muito alto
passou de 62,50% para 50,00% e de 25,00% para 16,67%, respectivamente. Em relação à
circunferência muscular do braço, ao final do programa todos os indivíduos estavam
distribuídos dentro da faixa de adequação. De acordo com o Índice de Massa Corporal, houve
diminuição dos pacientes classificados como eutróficos e constância nos pacientes
classificados como pré-obesos. Quanto ao consumo alimentar, todos os pacientes consumiram
quantidades insuficientes de proteínas, fibra, ferro e fósforo e adequada de carboidratos,
lipídios, sódio, cálcio e potássio. CONCLUSÃO: A composição corporal e o consumo
alimentar não alteraram significativamente após o tratamento cinesioterápico. Principalmente
sobre a alimentação, todos os pacientes permaneceram consumindo quantidades insuficientes
de proteínas, fibra, ferro e fósforo e ingestão adequada de carboidratos, lipídios, sódio, cálcio
e potássio, até no final do programa de intervenção.
1
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DISPOSITIVOS DESCARTÁVEIS DE POLIÉSTER-TONER (PT) PARA
CONTAGEM DE CÉLULAS BACTERIANAS VIÁVEIS
Pâmela Moura Alves¹ (IC), Leandro do Prado Assunção² (IC), Alexandre Melo Bailão² (PQ),
Gabriela R. M. Duarte¹ (PQ)
¹ Instituto de Química, Universidade Feredal de Goiás, Goiânia-Go, Brasil.
² Institudo de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-Go, Brasil.

Em diagnósticos e análises que envolvem microrganismos, a primeira etapa é a cultura
das células, que é realizada em placas de petri para análises em escala convencional. Esse
procedimento é dispendioso, pois gasta volumes de reagentes e amostra consideráveis,
além de inúmeras placas de petri. Com o intuito de contornar esses problemas este
trabalho propôs o uso de dispositivos microfluídicos descartáveis de poliéster-toner (PT)
contendo microzonas para o crescimento e contagem de células bacterianas viáveis.
Recentemente a microfluídica tem demonstrado muitas aplicações clínicas e promete ter
um forte impacto em um futuro próximo nas ciências da saúde, gerando plataformas de
baixo custo para implementação de diversas técnicas de diagnósticos clínicos.
A escolha do bacilo Escherichia coli neste trabalho deve-se ao fato de sua grande
relevância clínica, sendo o principal agente de infecções urinárias baixas (> 80 %) e
também por permitir monitorar o nível da resistência aos antibióticos.
Para isso, utilizou-se a bactéria E. coli de linhagem BL 21 modificada com plasmídeo
pGEM. Para o preparo da suspensão bacteriana utilizou-se o meio líquido LB contendo
0,1% de ampicilina e IPTG (isopropil-beta-D-tiogalactopiranosideo). Supensões
bacterianas com D.O de 0,750 foram diluídas em série com água mili-Q. As diluições da
suspensão ficaram em uma faixa de 10-2 a 10-6. Cem microlitros (100 L) de meio sólido
LB e 5 L da suspensão bacteriana de diferentes diluições foram aplicados em cada
microzona. Após aplicação do meio sólido e da suspensão bacteriana o dispositivo de PT
é então incubado a 37 °C por 18 horas. Após esse período, o dispositivo é retirado da
estufa para a contagem das células viáveis e posterior cálculo do número de UFC por mL
da suspensão original.
Os resultados demonstraram que crescimento das células nas microzonas foi similar
ao crescimento das células no experimento convencional em placas de petri, com as
vantagens da redução do custo para cada ensaio. De fato, o custo do dispositivo para cada
ensaio pode ser considerado “custo zero”, uma vez que em apenas uma folha de
transparência é possível fazer 180 ensaios individuais (microzonas) e desta forma cada
ensaio custaria 0,006 centavos em relação ao dispositivo. Além disso, o volume gasto do
meio sólido e de amostra diminuiu 200 vezes em relação à metodologia convencional em
placas de petri. Além da redução do volume de meio sólido e amostra, o uso da
transparência evita o uso de um grande número de placas de petri em uma rotina de
laboratório. Cento e oitenta placas de petri poderiam ser substituídas por uma única folha
de transparência. Além disso, é possível integrar a etapa de cultivo das bactérias com o
preparo da amostra, como extração de DNA.
Observou-se também que o dispositivo não influenciou na qualidade do DNA extraído
das bactérias, viabilizando análises seguintes, como uma PCR. Futuramente, a etapa de
crescimento das colônias deverá fazer parte de um dispositivo totalmente integrado de PT
para análises genéticas.
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EVOLUÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS ATIVIDADE
ANTIOXIDANTE E COR EM CACHAÇA ORGÂNICA ENVELHECIDA EM
BARRIS DE MADEIRAS JATOBÁ, SASSAFRÁS E IPÊ

Patrícia de Araújo Moreira1, Flávio Alves da Silva2, Karla Cristina Cardoso3, Joelma
Avemir Damacena Pimenta1
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RESUMO
Na cachaça o envelhecimento é utilizado como alternativa para agregar valor ao produto,
pois durante o período de estocagem em barris de madeira, ocorrem diversas reações
químicas que proporcionam a incorporação de compostos fenólicos provenientes da
madeira, com características multifuncionais como potentes agentes antioxidantes,
antibacteriano além de proporcionar a intensificação da cor bebida. Diante do exposto, o
objetivo do trabalho foi estudar a evolução dos teores de compostos fenólicos totais,
avaliar sua atividade antioxidante e alterações provocadas na cor em cachaças orgânicas
envelhecidas em diferentes madeiras (ipê, jatobá e sassafrás) durante doze meses de
envelhecimento. As cachaças envelhecidas em barris de jatobá apresentaram maiores
teores de compostos fenólicos e atividade antioxidante, (277,3 mg EAG.100 g-1 e -7,749
mg.L-1) seguido dos barris de sassafrás (83,8 mg EAG.100 g-1 e -0,299 mg.L-1) e ipê
(67,6 mg EAG.100 g-1 e 4,180 mg.L-1) respectivamente. As variáveis colorimétricas
(luminosidade, croma métrica e ângulo de tonalidade) foram influenciadas
significativamente pelas espécies de madeiras utilizadas (ipê, jatobá, e sassafrás), pelos
barris e pelo período de envelhecimento. As cachaças orgânicas envelhecidas em barris
de jatobá apresentaram maior intensidade de coloração ao término do período de
envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Potencial antioxidante, maturação, coloração.
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Ações afirmativas na UFG: um estudo sobre desempenho acadêmico1
Paula Fernandes de Assis Crivello Neves (Bolsista PIBIC/CNPq)
Gina Glaydes Guimarães de Faria (Orientadora)
NEPPEC-FE-UFG
Resumo
Este trabalho, em andamento, objetiva discutir a temática das ações afirmativas tendo como
recorte a questão do desempenho acadêmico de estudantes que ingressam à universidade por
meio do sistema de cotas. Trata-se da apresentação dos resultados do trabalho de Iniciação
Científica que tem sido desenvolvido no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia,
Educação e Cultura (NEPPEC/FE/UFG), vinculado à pesquisa que tem como finalidade
investigar, por meio de estudo longitudinal, as trajetórias acadêmicas de estudantes que
ingressaram à Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2009/1. No âmbito da atividade de
Iniciação Científica, a metodologia de trabalho envolveu dois momentos inter-relacionados:
num primeiro momento, por meio de análises temáticas e interpretativas, foram analisados
trabalhos que problematizam as trajetórias acadêmicas de estudantes ingressantes ao ensino
superior por meio do sistema de cotas; no segundo momento, realizou-se o estudo
exploratório dos dados que tratam do desempenho acadêmico dos estudantes cotistas e não
cotistas da Universidade Federal de Goiás, publicados na página da Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD/UFG) e de questões oriundas de questionário aplicado a estudantes
cotistas e não cotistas que ingressaram à UFG em 2009/1. Constata-se que o desafio das
políticas de ações afirmativas na universidade brasileira diz respeito à permanência do
estudante, especialmente devido aos limites do investimento acadêmico em função de suas
condições financeiras. Considerando o exposto, os números acerca do desempenho
necessitam ser olhados na materialidade da experiência acadêmica dos estudantes que
ingressam à universidade por meio das ações afirmativas, na dinâmica das relações
engendradas na contradição capital/trabalho. Trata-se de compor uma análise por meio de
dados quantitativos e qualitativos de forma a apreender a trajetória acadêmica destes
estudantes.
Palavras-chave
Ações Afirmativas; Cotas na universidade; trajetórias acadêmicas.
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SINERGIA ENTRE NANOESTRUTURAS PEPTÍDICAS E
MATERIAIS HÍBRIDOS FLUORESCENTES PARA APLICAÇÃO
EM BIOSSENSORES ÓPTICOS
Paulo Alves da Costa Filho (IC)1, Tatiana Duque Martins (PQ)2
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Universidade Federal de Goiás - UFG
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email: pauloacff@hotmail.com
2
email: tatiana@ufg.br
Aproveitando das vantagens da química supramolecular, desenvolveu-se uma
alternativa promissora de camadas ativas para biossensores ópticos baseados em
estruturas peptídicas contendo materiais luminescentes, com vistas à aplicação em
monitoramento ambiental. Para tal foram preparadas soluções do corante cumarina-6 e
do dipepitídeo difenilalanina e procedeu-se um procedimento baseado na estratégia
supramolecular bottom-up, obtendo-se nanonutos de difenilalanina tanto em água
quanto em solução do corante e diferenças nas estruturas finais puderam ser observadas.
Este material obtido apresentou uma auto-organização e prorpiedades luminescentes
distintas das dos materiais de partida. Como sugestão de aplicação, monitorou-se o
comportamento deste material na presença de gás oxigênio dissolvido em água, sendo
constatada a supressão de fluorescência dos nanotubos de cumarina na presença do gás.
Assim, biossensores preparados com esta combinação de materiais como camada ativa
se mostram uma alternativa viável para o emprego em monitoramento ambiental, para
testes de oxigênio dissolvido, mas não limitado a apenas este teste.

Palavras-Chave: biossensores, fluorescência, nanotubos de peptídeos, supressão de
fluorescência
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E
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Resumo

Neste trabalho foram estudados os seguintes compostos aluminoboratos: Al4B2O9 e
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MODELAGEM NUMÉRICA DE BLOCOS SOBRE UMA ESTACA
UTILIZANDO PROGRAMA COMPUTACIONAL BASEADO NO
MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS – MEF
Rodrigo Gustavo Delalibera1, Paulo Henrique da Costa Matos2, João Paulo Favoretto Braz
da Cunha3
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Resumo. Este trabalho propôs realizar uma análise do comportamento estrutural de blocos
rígidos sobre estacas, solicitados por cargas distribuídas verticalmente no topo do pilar,
levando em consideração diferentes dimensões da seção tanto do pilar quanto da estaca, que
nesse caso possui seção quadrada. Inicialmente foi ampliada a pesquisa bibliográfica ligada ao
tema. Uma revisão dos métodos de dimensionamento utilizados para blocos sobre estacas e
normas nacionais e internacionais atuais também foi realizada. Definidos os modelos que
foram estudados, a análise estatística foi desenvolvida, utilizando valores obtidos por meio de
simulações numéricas. Como proposto, para a análise não-linear dos blocos via elementos
finitos, utilizou-se o programa ANSYS® (ANalyser SYStem). Nessa análise numérica, levouse em consideração a fissuração do concreto no estudo dos efeitos da perda de rigidez dos
elementos estruturais. Por fim, foram desenvolvidas análises dos resultados experimentais e
assim, as conclusões foram apresentadas. No presente trabalho foram analisados blocos sobre
uma estaca, com pilares de seção quadrada e retangular e diferentes tipos de solicitação, e
tendo como variante também o tipo de armadura do bloco, onde foram adotados dois tipos
distintos, sendo um do tipo “Gaiola” e outro no formato de “Malha”. Os modelos foram
dimensionados utilizando-se o Método das Bielas proposto por Blévot e Frémy (1967) e
respeitando-se as recomendações da ABNT NBR 6118:2014. Como resultados, observou-se,
que a armadura tipo “Malha”, confere ao bloco maior capacidade portante, em situações onde
a seção transversal da estaca e do pilar tem dimensões iguais a vinte centímetros e onde a
relação entre os lados dos pilares e das estacas apresenta valor maior que sessenta por cento,
verificando-se ainda que para maiores resistências à compressão do concreto, maiores
também são os valores das capacidades portantes dos blocos. Na parte tocante às conclusões,
observou-se que a amardura tipo Gaiola, conferiu aos blocos melhores comportamentos nas
regiões onde a tensão de fendilhamento teve valores maiores que a resistência à tração do
concreto. Verificou-se também, que a capacidade portante dos blocos, é diretamente
proporcional a resistência à compressão do concreto.
Palavras-chave: Análise, Blocos rígidos sobre estacas, Método dos Elementos Finitos,
Fissuração, Rigidez.
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A Renovação Da Geografia Humana E A Emergência das Pesquisas Sobre
Território No Pensamento Geográfico Brasileiro Contemporâneo: Um Estudo Da
Produção Geográfica Sob A Forma De Dissertações E Teses (1980 – 2012)
Orientando: Paulo Roberto Ferreira de Aguiar Junior1
Orientadora: Profa. Dra. Ana Cristina da Silva2

RESUMO
As pesquisas no âmbito da História do Pensamento Geográfico, no Brasil, cresceram
significativamente a partir da década de 1990. A investigação que ora se conclui visa
contribuir para esse campo de conhecimento, sendo resultado da pesquisa iniciada em
2012, intitulada Renovação da Geografia Humana e o retorno do território no
pensamento geográfico brasileiro: um estudo da produção geográfica apresentada nos
Congressos da AGB e dos artigos publicados na Revista Terra Livre de 1980 a 2010.
No entanto, essa pesquisa cobriu apenas uma parcela da produção geográfica brasileira
no âmbito da AGB e havia, portanto, a necessidade de ampliá-la. Para tal propósito, foi
apresentado um novo plano de trabalho: A renovação da Geografia Humana e a
emergência das pesquisas sobre território no pensamento geográfico brasileiro
contemporâneo: um estudo da produção geográfica sob a forma de dissertações e teses
(1980-2012), a fim de recobrir um campo mais vasto da produção geográfica brasileira
acerca dos estudos sobre território. Os levantamentos das produções geográficas sob
forma de dissertações e teses foram realizados com base no sítio da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo averiguada a
quantidade de cursos de Pós-graduação por região, bem como o inventário de
dissertações e de teses por região sobre território. A partir dos dados obtidos, foi
identificado que as regiões Sul e Sudeste figuram-se entre as regiões que tem o maior
quantitativo de dissertações e teses, bem como de cursos de Pós-graduação. O
progressivo aumento das produções acerca do território a partir de 1990, também é o
período marcado pelo incremento técnico-científico-informacional no qual o avanço da
ciência e da técnica aumenta a especialização do trabalho. Além de promover e acentuar
a divisão territorial do trabalho. O aumento nas produções sob a forma de dissertações e
1
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prf.geo@gmail.com
2
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de teses. Permite identificar o interesse por essa temática, uma vez que por meio desses
estudos, é possível discutir as manifestações do capitalismo no território, assim como os
desdobramentos da globalização. Mesmo fazendo o levantamento das produções
acadêmicas e identificando que foi a partir de 1990 que houve o crescimento dessas
produções, que é um período marcado pelo avanço técnico-científico-informacional e
com o crescimento do debate sobre capitalismo e a globalização, não é possível definir
que a maior parte das produções das dissertações e teses são motivadas por essas
mudanças.
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Bolsista do PIBIC/CNPq.
e-mail: pedriw@gmail.com
2
: Doutor em MatemÃ¡tica pela Universidade Estadual de Campinas UNICAMP e Professor do
Departamento de MatemÃ¡tica da Universidade Federal de GoiÃ¡s - UFG - Campus CatalÃ£o.
e-mail:igor.matematico@gmail.com
Resumo
Esse artigo apresenta um estudo sobre a conjectura de Ashrafi que relaciona a quantidade de
centralizadores Ã ordem do grupo. Foram realizados testes nesta conjectura a partir do programa
GAP, com intuito de verificar sua validade. Neste estı̈¿ 21 o presentes partes dos testes, bem como o
algoritmo utilizado.
1

1 Corrigido

pelo orientador
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SONDAS DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA NA ESTIMATIVA DA TRANSPIRAÇÃO DE
PINHÃO MANSO

THERMAL DISSIPATION PROBE IN THE TRANSPIRATION ESTIMATIVE OF
PHYSIC NUT

Pedro Henrique de Souza1, Lucas Melo Vellame2

RESUMO: Devido aos problemas ambientais associados ao uso de combustíveis fósseis,
fontes renováveis, e mais sustentáveis de energia estão sendo requeridas. Entretanto, para que
essas possam substituir as atuais é necessário que possam ser produzidas em larga escala. O
pinhão-manso, além de produzir um óleo de boa qualidade, é utilizado com única finalidade
para fins energéticos. Por ser uma cultura recém descoberta ainda não existem muitas
informações sobre as necessidades hídricas desta cultura. Este trabalho teve como objetivo
construir e testar um sistema para a medição do fluxo de seiva e estimar a transpiração da
cultura. Os resultados indicaram que o método da sonda de dissipação térmica pode ser
utilizado para se estimar o consumo individual de cada planta. Entretanto, como foram
observados apenas valores baixos de fluxo de seiva o estudo deve ter continuidade a fim de se
obterem maiores valores de transpiração, associados a maiores áreas foliares das plantas.
Outra fonte de erro importante identificada foram os gradientes térmicos naturais presentes no
caule. Sendo assim os valores de diferença de temperatura (∆T), precisam ser corrigidos
levando em consideração esse efeito, que mesmo com proteção, conseguiram influenciar
significativamente nos resultados.

PALAVRAS CHAVE: biodiesel, fluxo de seiva, Jatropha curcas, irrigação.
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Acadêmico em Agronomia, Bolsista de Iniciação Científica, Escola de Agronomia, Universidade federal de
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2
Professor Adjunto, Departamento de Biossistemas, Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, Goiás, Brasil, Caixa Postal 131, CEP 74690-900; e-mail: lucasvellame@gmail.com
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AGROECOLOGIA E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS
DO SUDESTE GOIANO
AGROECOLOGY ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SITTLEMENTS IN THE
SOUTHEAST GOIANO
Pedro Henrique Pedrosa de Melo1.
Cláudio José Bertazzo (orientador)
RESUMO
O presente projeto apresenta um aspecto geral da execução do projeto de iniciação cientifica
com tema agroecologia e educação socioambiental em assentamentos do sudeste goiano. Traz
um panorama geral, apresentando os métodos utilizados no seu desenvolvimento, bem como os
materiais demandados. Expõe os resultados obtidos, explicitando as dificuldades e impasses
enfrentados. Discute sobre a importância do projeto na vida dos assentados e na vida
comunidade acadêmica, expondo as expectativas futuras da continuação.
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura; meio-ambiente; projeto.

Acadêmico em Engenharia Civil, Bolsista em Iniciação Científica, Universidade Federal de Goiás, Catalão, Goiás, Brasil,
pedro.civil11@gmail.com
“Revisado pelo orientador”
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CLOROFILÔMETRO E IMAGENS DIGITAIS PARA AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO
NA CULTURA DO MILHO ADUBADO COM CAMA DE AVES *
CHLOROPHYLL METER AND DIGITAL IMAGES FOR NITROGEN EVALUATION IN
CORN CROP FERTILIZED WITH POULTRY LITTER
Pedro Mesquita de Lima Neto1, Darly Geraldo de Sena Júnior2, Danyllo Santos Dias3,
Josué Guimarães Evangelista Barcelos3, Heliton de Oliveira Resende3
RESUMO
A utilização de resíduos provenientes da avicultura como fertilizante orgânico é uma maneira
sustentável de utilização, porém ainda há poucos estudos sobre a dinâmica de
disponibilização dos nutrientes, especialmente o N. O objetivo foi avaliar o uso de cama de
aves associada à fertilizante nitrogenado na cultura do milho e a disponibilização de
nitrogênio da cama de aves por meio de medidor de clorofila e processamento de imagens
digitais. O delineamento foi em blocos casualizados sendo utilizada adubação de semeadura
com cama de aves a lanço na dose 5 t ha-1 e doses de nitrogênio de 0, 50, 100, 150, 200 kg ha1
. Um tratamento adicional recebeu fertilizante mineral na semeadura e cobertura com 250 kg
ha-1 de N. Foram mensurados altura de plantas em V6, altura de espigas e diâmetro de colmo
ao final do ciclo. Em V8 e Vt foram feitas leituras com clorofilômetro e obtidas imagens
digitais de cada parcela. As imagens foram processadas para extração de variáveis
relacionadas à cobertura do solo e tonalidade de verde das folhas. Determinou-se a
produtividade, massa de cem grãos e número de grãos por espiga. O aumento da dose de N,
mesmo com aplicação de cama de aves, influencia a resposta da cultura em termos de
clorofila, produtividade e seus componentes. A dose de cama de aves utilizada, em três anos
sucessivos, mesmo sem N em cobertura propicia produção semelhante à testemunha com
fertilizante mineral na cultura do milho. A partir das imagens é possível identificar apenas
diferenças relacionadas à cobertura de solo.
PALAVRAS-CHAVE: Zea mays, adubação orgânica, plantio direto.

1 Discente do curso de Agronomia, UFG / Campus Jataí – Orientando. pedro-mesquita20@hotmail.com
2 Docente do curso de Agronomia, Campus Jataí da UFG – Orientador. darly.sena@gmail.com
3 Discente do curso de Agronomia, UFG / Campus Jataí. danyllo0007@gmail.com; josueg2010@hotmail.com;
heliton_0123@hotmail.com
4 Discente do curso de Agronomia, Campus Jataí da UFG
*Revisado pelo orientador.

Capa

Índice

234

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

235 - 235

DISCURSO E IDENTIDADE NACIONAL: ANÁLISE DO UFANISMO PRESENTE
EM PROPAGANDAS OFICIAIS DIVULGADAS DURANTE A DITADURA
MILITAR BRASILEIRA
Bolsista PIBIC: Priscylla Alves Lima
Orientadora: Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago1
O termo “enunciado”, esgotado nos debates da Linguística, encontra renovação na
conceitualização pós-estruturalista de FOUCAULT (1998), que o classifica como uma função
dos signos em rotação, cujo processo de construção de sentido atravessa as estruturas sociais,
fazendo aparecer conteúdos concretos no tempo e no espaço. Esta nova visão revela que a
função enunciativa deixa sua marca indelével na sociedade, porque é a força motriz das
relações de poder: pode produzir verdades, implantar desejos de pertença (HALL, 1999) e,
assim, construir sujeitos. É observando cuidadosamente este processo, que buscamos os
efeitos de sentido possíveis, paralelamente a uma análise das condições de produção sóciohistóricas do período ditatorial brasileiro (1964-1985), nos utilizando da Análise do Discurso
de Linha Francesa derivada dos estudos foucaultianos. A principal linha teórica do nosso
trabalho objetiva investigar de forma arquegenealógica os enunciados presentes nos textos
produzidos pela ARP e pela AERP. Tais agências oficiais de propaganda totalitária da
ditadura brasileira foram órgãos extremamente importantes para o controle do juízo público,
pois produziram uma nova identidade ufanista, orgulhosa de seu país, extremamente
obediente e multiétnica. Este paradigma de sujeito apareceu em peças e campanhas nas quais
se denegria a imagem dos opositores ao regime, fomentando o ideário de amor à nação, união
entre etnias e valorização do trabalho no “novo país” que estava surgindo. Para tanto, eram
elaboradas campanhas educativas e cívicas que tentavam “educar o povo, para que ele
soubesse agir no „país grandioso‟ que se pensou ser o Brasil” (FICO, 2004, p.55). Tentamos
demonstrar como a identidade brasileira repassada pela máquina de produção de textos do
regime ditatorial militar subverteu as práticas de subjetivação personificadas na figura do Jeca
Tatu, transformando o dispositivo ufanista eugênico (de cunho racista e sanitarista tão à vista
nas décadas de 1910 a 1930, originado de um saber científico e construtor de uma Biopolítica)
em um dispositivo ufanista multiétnico, marcado pela colaboração entre as etnias. As
discussões apontam para uma mesma função enunciativa transpassando formações discursivas
contraditórias, garantindo a flexibilidade do dispositivo ufanista (de eugênico a multiétnico),
que, ao final do nosso recorte histórico, se propõe a uma mesma meta: a produção de corpos
dóceis e úteis, favoráveis ao processo produtivo.

1

Texto revisado pela orientadora.
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Resumo
A luz solar é composta por radiações em comprimentos de onda diferentes. De modo geral,
essas radiações quando entram em contato com a pele provocam algumas alterações
perceptíveis, como a sudorese e, outras imperceptíveis, como a produção de melanina e
espessamento da camada córnea. Os efeitos nocivos da radiação estão relacionados com a
dose e tipo de radiação UV recebida, sendo estas algumas destas agressões irreversíveis e
cumulativas. Os fotoprotetores são capazes de fornecer proteção contra os efeitos nocivos das
radiações UV, protegendo a pele de eritemas e edemas, reduzindo o risco de queimaduras e de
carcinomas. A adição de extratos e óleos de plantas tem sido frequente por ser considerados
como potenciais recursos para a proteção solar. Isso se deve a composição que apresentam.
Percebe-se que o estudo de ativos naturais, que possam ser incorporados a formulações
contendo filtro químico e físico, tem-se intensificado nos últimos anos devido à ação sinérgica
dos compostos, com objetivo de ampliar o fator de proteção solar. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a atividade fotoprotetora do óleo de sementes de espécimes do cerrado e obter uma
formulação usando o óleo com melhor FPS. A análise dos óleos de Araticum (Annona
crassiflora), Chichá (Sterculia striata), Copaiba (Copaifera langsdorffii), Macaúba
(Acrocomia aculeata) mostraram possível absorção na região UVB, na concentração de
0,1mcg/ml. Foram determinados o FPS do óleo de copaíba e araticum e os resultados
demonstraram que o FPS do óleo de copaíba foi superior ao FPS do óleo de araticum, sendo o
mesmo selecionado para a continuidade do trabalho. O óleo de copaíba apresentou leitura de
absorbância, dentro da faixa limite, na concentração de 5mg/ml e quando incorporados em
duas bases (Lanette N e Focus gel 305), com 5µg/ml do filtro químico (Eusolex 2292), a
formulação final apresentou nos dias 0, 15 e 30 FPS aproximadamente igual a 6. O pH
diminuiu com o passar do tempo e no teste de viscosidade as duas formulações apresentaram
comportamento pseudoplastico. As formulações mantiveram as características organolépticas
durante todo o período de testes.
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PROPAGAÇÃO IN VITRO DE VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR VIA
CULTURA DE ÁPICES CAULINARES
Raíssa Cavalcante de Castro Lobato1, Vilson Pinto Ribeiro2, Paulo Roberto Faria3, Sérgio
Tadeu Sibov4
Palavras-chave: Saccharum spp, cultura de tecidos, micropropagação
Uma das formas de propagação de genótipos elite em programas de melhoramento genético de
cana-de-açúcar é o cultivo das variedades em cultura de tecidos. Um dos primeiros passos para
o estabelecimento de determinada cultura in vitro é a descontaminação do material vegetal
inicial. Com o sucesso da descontaminação e após o estabelecimento in vitro, a avaliação de
subcultivos da cana-de-açúcar é importante para que se possa saber a taxa de multiplicação da
mesma, e quantas plantas podem ser obtidas após determinado intervalo de tempo. Objetivo:
estabelecer o cultivo in vitro da variedade RB867515 e avaliar subcultivos sucessivos das
variedades RB98710, RB034130 e RB034041. Material e Métodos: (1) estabelecimento in
vitro: a partes finais e mais jovens de colmos da variedade RB867515, com aproximadamente
15 cm de comprimento, foram coletados e lavados em água corrente e detergente. Dois
tratamentos de descontaminação foram testados: 1º) pré-tratamento do material vegetal com
imersão em solução do fungicida e bactericida sistêmico Casugamicina a 2% por 48 horas;
imersão em solução de hipoclorito comercial 10% por 30 minutos, álcool 70% por 1 minuto, e
em hipoclorito comercial 20% e 2º) mesmos passos do tratamento anterior exceto que não havia
o pré-tratamento com Casugamicina. Após os tratamentos de descontaminação, o material
vegetal foram reduzido ao tamanho de aproximadamente 4 cm e os ápices caulinares foram
inoculados em meio de cultura. (2) avaliação de subcultivos sucessivos: plantas das variedades
RB98710, RB034130 e RB034041 já estabelecidas in vitro e crescendo em meio de cultura
foram subcultivadas quatro vezes em intervalos de 21 dias, realizando-se contagens das
quantidades de novos brotos obtidos a cada subcultivo. O meio de cultura básico utilizado em
ambos os experimentos foi o meio MS líquido contendo sacarose (20 g.L-1), ácido cítrico (150
mg.L-1), tiamina (1 mg.L-1), inositol (100 mg.L-1), antibiótico Clavulin® (0,5 g.L-1), 6benzilaminopurina (BAP) (0,2 mg.L-1) e cinetina (KIN) (0,1 mg.L-1). Em ambos os casos, o pH
foi ajustado para 5,8 e autoclavados a 121º C por 20 minutos. Após a inoculação, os tratamentos
permaneceram em câmara de crescimento sob fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 25 ±
1ºC. Os tratamentos foram comparados por análise de variância, seguido por teste Tukey ao
nível de significância de 5%. Resultados: no teste utilizando Casugamicina, todo o material
vegetal da variedade RB867515 foi contaminado, enquanto 20% dos ápices caulinares
avaliados no teste sem Casugamicina se desenvolveram sem contaminação. No experimento de
multiplicação, a taxa média de multiplicação das plantas estabelecidas in vitro das variedades
de cana-de-açúcar RB98710, RB034030 e RB034041 foi de 5,48 (±1,04), 6,15 (±0,52) e 5,24
(±0,21) respectivamente. Conclusões: a assepsia sem Casugamicina é mais eficiente do que o
uso do fungicida. A taxa de multiplicação obtida das variedades desenvolvidas in vitro é
considerada satisfatória para sua micropropagação em laboratório.

Revisado pelo Orientador
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DO CONECTOR TIPO PINO
COM CABEÇA PARA LIGAÇÃO ENTRE VIGA METÁLICA E LAJE
ALVEOLAR DE CONCRETO
Raissa Karenine Fernandes1, Daniel de Lima Araújo 2 , Marcel Willian Reis Sales3
Escola de Engenharia Civil
Universidade Federal de Goiás
1
raissakarenine@outlook.com, 2 dlaraujo@ufg.br, 3marcel.engcivil@hotmail.com

Resumo. O estudo de vigas mistas de aço e laje alveolar de concreto tem mostrado sua
grande importância devido às vantagens em relação ao sistema construtivo mais utilizado
atualmente, principalmente quando a rapidez de execução é necessária. Nesse contexto,
este trabalho vem agregar informações a esta área pouco explorada por meio de
resultados de ensaios de cisalhamento direto para caracterização da resistência do
conector tipo pino com cabeça (stud bolt) quando associado a lajes alveolares de
concreto, buscando avaliar, especificamente, a influência de dois aspectos na resistência
da ligação: a altura da laje alveolar e, consequentemente, a altura do conector; e a taxa
de armadura transversal ao conector. Os quatro ensaios, com lajes alveolares
protendidas possuindo altura de 160 mm ou 210 mm e armadura transversal formada por
três barras com diâmetro de 8 mm ou 12,5 mm, foram realizados no Laboratório de
Inovação Tecnológica em Construção Civil da UFG (LABITECC/UFG). Para a confecção
do modelo de cisalhamento direto, foi utilizado um perfil de aço laminado com
comprimento de 1500 mm e seção transversal tipo W e o diâmetro dos conectores tipo
pino com cabeça foi mantido constante e igual a 19 mm em todos os ensaios. O concreto
utilizado no preenchimento e na confecção da capa de 40 mm de espessura foi produzido
no laboratório e a largura da junta foi adotada igual a 50 mm. O concreto moldado no
local foi caracterizado quanto a resistência à compressão (f cm), a tração por compressão
diametral (f ctm,sp) e módulo de elasticidade (E cm). Os modelos de cisalhamento direto
apresentaram ruptura no concreto de preenchimento da ligação. Em alguns modelos foi
possível a manutenção do carregamento até a ruptura de alguns ou todos os conectores
devido a presença da armadura transversal. Analisando a resistência do conector, houve
aumento médio de 27% com o aumento da altura da laje, indicando a influência da altura
da laje na resistência ao cisalhamento do conector. Já a armadura transversal não teve
influência na resistência do conector para lajes com altura de 160 mm e, no caso das
lajes de 210 mm, houve uma pequena influência, sendo que a resistência do conector
cresce com o aumento do diâmetro da armadura. Quando se analisa as expressões
recomendadas por normas, nota-se que a sugerida pela ABNT NBR 8800:2008 tende a
superestimar a resistência do conector, enquanto as demais normas internacionais
tendem a subestimar, estando a favor da segurança. A expressão recomendada pelo ACI
318-08 foi a que apresentou, em média, menor diferença em relação aos resultados
experimentais, mostrando-se a mais adequada quando a ruína se dá no concreto de
preenchimento. As expressões do Eurocode 4 e do ACI 318-08 apresentaram melhor
aproximação com os valores experimentais obtidos dos modelos com laje de menor altura
e com menor taxa de armadura transversal. Com o aumento do diâmetro da armadura
transversal e da altura da laje, essas expressões tendem a se distanciar dos resultados
obtidos, indicando que essas variáveis deveriam ser consideradas caso se deseje obter
uma expressão de cálculo com melhor aderência aos resultados aqui obtidos para a
associação do conector tipo pino com cabeça com laje alveolar.
_____________________________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE FUNGICIDAS
MICROBIOLÓGICOS NO CONTROLE DO MOFO BRANCO NA CULTURA DA SOJA
EM CONDIÇÕES DE INFESTAÇÃO NATURAL PELO PATÓGENO

EFFECTS OF MICROBIOLOGICAL FUNGICIDES ON THE CONTROL OF
WHITE MOLD DISEASE ON SOYBEAN UNDER FIELD CONDITION AND NATURAL
INFECTION BY THE PATHOGEN
Ramon Alves de Moraes1, Luciana Celeste Carneiro2, Danyllo Santos Dias3, Melisa
Karla Freitas Costa4
RESUMO – O mofo branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum é uma das
principais doenças da cultura da soja na atualidade. Nos últimos anos a doença tem
apresentado crescimento em intensidade e em extensão, chegando a causar danos de até 50%
da produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência agronômica de fungicidas
microbiológicos em associação com fungicida convencional no controle do Mofo branco na
cultura da soja, em condições de campo e sob infestação natural pelo patógeno. O alvo dos
fungicidas microbiológicos são os escleródios presentes na superfície do solo, diferentemente
dos fungicidas convencionais, cuja ação principal é a formação de uma camada protetora nas
plantas de forma a impedir a infecção por ascósporos. Foram avaliados 2 fungicidas
microbiológicos à base do fungo antagonista Trichoderma harzianum, 2 à base da espécie
Trichoderma asperellum, um produto à base da bactéria Bacillus pumilus, além de um
produto à base de lignossulfonato. O ensaio foi conduzido no município de Jataí, GO, em
lavoura comercial com histórico de epidemias severas pelo patógeno. As condições climáticas
ao longo do desenvolvimento do ensaio não foram favoráveis ao desenvolvimento do
patógeno, mas apesar da baixa incidência da doença, houve diferença significativa entre os
tratamentos, sendo que a testemunha sem pulverização mostrou incidência e massa de
escleródios significativamente superior aos demais tratamentos, cujas médias foram
semelhantes entre si. Devido à baixa incidência, o Mofo branco não apresentou efeito
significativo na produtividade e na massa de cem grãos.
Palavras –chave: Sclerotinia sclerotiorum, controle biológico, Glycine max
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DESEMPENHO DE HORTALIÇAS EM BASES AGROECOLOGICAS COM
BIOFERTILIZANTES A BASE DE KOMBUCHA E KEFIR
Ranieri Ramadham Lino de Souza Moreira1, Wilson Mozena Leandro2, Mariane Porto Muniz3,
Ho Mu Tsai4, Thais Rodrigues da Silva5.
A olericultura apresenta alta rentabilidade por área plantada, quando bem manejada,
apresentando maior aceitação pelo publico consumidor quando advinda de sistema de produção
agroecológico, nesse sistema de produção os biofertilizante se destaca por ser de alta atividade
microbiana e bioativa e atuam nutricionalmente sobre o metabolismo vegetal e na ciclagem de
nutrientes no solo, sendo de baixo custo e podendo ser fabricados pelo produtor rural
(CHABOUSSOU, 1985). O Kefir e o Kombucha são produtos pro-bióticos, usados na
alimentação humana com potencial uso como biofertilizantes. O experimento foi instalado em um
delineamento em blocos ao acaso, sendo cinco doses de biofertilizante e quatro repetições Os
biofertilizantes foram diluído a 10% e pulverizado nas folhas das espécies nas doses de: 0 L/ha,
50 L/ha, 100 L/ha, 200 L/ha e, 400 L/ha. Sendo as espécies Alface Americana; Alface Crespa;
Alface Roxa; Beterraba; Brócolis; Mizuna e Salsa. As variáveis analisadas foram: Altura da
Planta (cm); Numero de Folhas (Unid.); Comprimento de Folha (cm); Diâmetro Superior (cm); e
Diâmetro da Base (mm). Por fim conclui-se que há potencial de uso do biofertilizante a base de
Kefir para a cultura da Beterraba e do Brócolis, já o biofertilizante a base de Kombucha e mais
indicado para a cultura da Alface Crespa e da Salsa. As melhores doses empregadas de ambos o
biofertilizantes dependem da hortaliça variando de 150 a 350 L/ha.
PALAVRAS-CHAVE: Adubação, Agroecologia; Olericultura; Segurança Alimentar.
REFERÊNCIAS
CHABOUSSOU, F. Santé des cultures, une revolution agronomique. París:
Flammarion, 1985. 296p.
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CARACTERIZAÇÃO DE Campylobacter TERMOTOLERANTES ISOLADAS EM
CARCAÇAS DE FRANGOS COMERCIALIZADAS EM GOIÂNIA
CHARACTERIZATION OF THERMOTOLERANT Campylobacter ISOLATES IN
BROILERS CARCASSES MARKETED IN GOIÂNIA
Raphael Ribeiro Rosa¹, Julierme José de Oliveira², Janaina Costa Feistel², Dunya Mara
Cardoso Moraes³, Cíntia Silva Minafra-Rezende4

RESUMO - Espécies termotolerantes de Campylobacter são frequentemente apontadas como
o agente etiológico mais comum de doenças veiculadas por alimentos. Esta doença está
relacionada à ingestão e manipulação incorreta de alimentos, especialmente carne de frango.
Este estudo teve como objetivo verificar a ocorrência de Campylobacter, identificar as
espécies termotolerantes circulantes em Goiânia, presentes em estabelecimentos
comercializadores de alimentos, localizados em distritos comerciais e avaliar a suscetibilidade
a antimicrobianos dos isolados de carcaças de frangos. Foram avaliadas 100 carcaças de
frango utilizando como triagem o ensaio imunoenzimatico miniVIDAS® seguido pelo
isolamento das amostras e identificação pela biotipificação. Observou-se que Campylobacter
foi identificada em 6% (6/100) das carcaças de frango. A espécie com maior número de
isolados foi Campylobacter jejuni (45,4%), seguidos por Campylobacter coli (27,3%) e
Campylobacter lari (27,3%). Para a resistência à antimicrobianos, 100% dos isolados foram
resistentes à eritromicina, assim como à ciprofloxacina e tetraciclina. Para ácido nalidixico e
ceftriaxona, os valores de resistência foram da ordem de 90,9%. Cloranfenicol foi resistente
em 54,5% dos isolados, apresentou sensibilidade a 36,3% e resistência intermediária a 9,2%.
Observou-se ainda que 100% dos isolados apresentaram perfil de multirresistência. Concluise que Campylobacter termotolerantes estão presentes em carcaças de frango comercializadas
na cidade de Goiânia, cuja distribuição torna-se relevante do ponto de vista da exposição aos
consumidores. Campylobacter jejuni foi a espécie mais frequente. Os isolados quando
pesquisados quanto a resposta a antimicrobianos mostraram-se multirresistentes, denotando a
importância desta investigação como forma de respaldar a eleição de bases e princípios para a
antibioticoterapia para tratamentos prescritos.
Palavras-chave: antimicrobianos, carne de frango, espécies patogênicas, multirresistência.
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Composição de clinopiroxênios em complexos carbonatíticos da
Província Ígnea do Alto Paranaíba
Raquel Araujo Bezerra, Mateus Araujo Bezerra, José Affonso Brod
1: Instituto de Estudos Sócio-Ambientais – Curso de Geografia
Universidade Federal de Goiás
e-mail: raakelca@gmail.com; mateusabezerra@gmail.com; j.a.brod@ufg.br
2: Instituto de Estudos Sócio-Ambientais
Universidade Federal de Goiás

Resumo: O seguinte trabalho trata sobre Composição de clinopiroxênios em
complexos carbonatíticos da Província Ígnea do Alto Paranaíba.
Os dados analisados mostram que os piroxênios dos complexos de Salitre e
Tapira são classificados como diopsídio, e evoluem por enriquecimento inicial
em Fe e, a seguir em Na. Sua composição e evolução são consistentes com a
dos piroxênios dos kamafugitos da província.
Tendo como objetivo identificar e analisar petrograficamente clinopiroxênio em
rochas bebedouriticas, detectando as possíveis variações químicas em função
da evolução magnéticas e comparar os dados de outros complexos
carbonatíticos. Para execução do mesmo, foi realizado um levantamento de
dados e bibliográficos. Posterior foram feitas analises de laminas delgadas em
Microscópio Petrográfico no Laboratório de Mineralogia Aplicada (Lamina). e
para obtenção de dados químicos semi-quantitativos foram feitas analises nas
laminas selecionadas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) no
Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic), ambos da
Universidade Federal de Goiás, com a interpretação dos resultados em MEV,
comparamos os dados com outras ocorrências carbonatíticas. Os piroxênios
que ocorrem nos complexos carbonatíticos da Província Ígnea do Alto
Paranaíba (APIP) são do tipo Ca e Ca-Na variando de diopsídio a aegirina
augita. A evolução química destes minerais acompanha a evolução do magma
que gerou as rochas hospedeiras, e ocorre por enriquecimento inicialmente na
molécula de hebenbergita e, a seguir, na molécula de aegirina-augita.
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ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE RICOTA CREMOSA E QUEIJOS
SIMILARES
ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF CREAM RICOTTA AND
SIMILAR CHEESES
Rayanne Marinho Alves1, Maria Célia Lopes Torres2, Katiuchia Pereira Kateuchi3,
Celso José de Moura4, Taís Cristina Capra5
RESUMO – Os queijos cremosos são aqueles untáveis e fáceis de espalhar e a grande
maioria deles utiliza creme de leite na sua formulação, conferindo características de
textura desejáveis ao produto. Foram realizadas análise sensorial e análises
instrumentais de reologia, textura, cor, acidez e pH em amostras de requeijão tradicional
e light, creme de ricota cremosa, queijo minas frescal e cream cheese. Durante a análise
reológica foi observado que todas as amostras apresentaram comportamento elástico à
temperatura de 10°C e a 30°C, e após a aplicação de uma tensão cisalhante ocorreu uma
reorganização da microestrutura, reordenando o gel e alcançando a estabilidade. O
cream cheese apresentou a maior firmeza e consistência, assim uma maior viscosidade,
e o queijo cremoso apresentou a maior discrepância entre os demais, que apresentaram
valores próximos. Todas as amostras não apresentaram diferença significativa (p>0,05)
na luminosidade, assim foram consideradas de coloração amarela devido aos valores de
ângulo Hue. O requeijão tradicional apresentou a maior acidez, com creme de leite em
sua composição e 1,7g/100g de ácido lático, seguida pela ricota cremosa. Ao
correlacionar os parâmetros instrumentais com a análise sensorial as amostras
apresentaram diferenças na coloração; os queijos que apresentaram os maiores valores
de pH e acidez foram os preferidos pelos consumidores; o cream cheese apresentou
maior valor de firmeza, assim mais difícil de se espalhar, apresentando menor aceitação
no atributo espalhabilidade. Com as análises realizadas pode-se afirmar que mesmo
sendo produtos semelhantes, com a mesma base de matéria-prima, ocorreu diferença em
alguns dos parâmetros avaliados.
PALAVRAS-CHAVE: Reologia, Textura, Acidez, Sensorial.
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Ensino de Química e a Ciência de Matriz Africana: Uma Discussão Sobre as
Propriedades dos Metais1
Regina N. Vargas, Marysson J. de Camargo, Morgana A. Bastos, Geisa Louise M. Lima,
Anna Maria C. Benite
À guisa de introdução
De acordo com Santos (1990), a ideia de que existem raças é um produto social, assim
como os estereótipos de cada raça em que se dividiria a espécie humana. Portanto, segundo o
autor, o racismo é a suposição de que há raças e a conseguinte atribuição biogenética de
fenômenos puramente sociais e culturais.
Fruto de lutas históricas do movimento negro, foi sancionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a lei 10.639/032, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura
Afro-Brasileira nos currículos. Como professores de química, defendemos que a
operacionalização desta lei, a partir da diáspora africana, é possível uma vez que o africano
escravizado foi de suma importância para a constituição da nação brasileira tal como ela é
hoje, contribuindo no fortalecimento da economia e na construção de conhecimentos
científicos.
Sobre as escolhas metodológicas
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa participante por meio da qual se busca
a participação da comunidade na análise de sua própria história, com o objetivo de promover
ações coletivas para o benefício da comunidade escolar, o que visa à melhoria da visão crítica
e da formação de professores. Trata-se, portanto, de uma atividade educativa de formação de
cidadãos e de ação social.
Analisaram-se os extratos de discursos, gravados em áudio e vídeo e transcritos em
192 turnos, de uma intervenção pedagógica no ensino de química para o 9º ano de uma escola
da rede pública estadual de Goiânia, envolvendo uma discussão com os alunos sobre racismo,
as raízes históricas do racismo no Brasil a partir da diáspora africana e os conceitos químicos
abarcados no estudo das propriedades dos metais, o que contribui, portanto, na
implementação da lei 10.639/03 no ensino de Química.
Algumas considerações
Nossos resultados demonstram que existe uma contradição na formação escolar uma
vez que, a escola forma para a cidadania, porém os sujeitos escolares desconhecem sua
identidade. Os discursos produzidos pelos alunos revelam que esses sujeitos desconhecem
sobre a escravidão, apesar de se envolverem na discussão e conseguirem relacionar produção
imagética ao momento histórico que ela remete: o trabalho escravo na mineração.
Apoiando-nos em Silva (2012), para afirmar que esse desconhecimento está
relacionado à crença de que há igualdade e harmonia nas relações raciais, o que constitui a
ideia popularizada por Freyre3 de democracia racial, o que é um mito. Portanto, essa
discussão foi planejada por professores em formação inicial com o intuito de remontar às
raízes históricas da discriminação racial e relacioná-las com o racismo nos dias de hoje.
Algumas referências bibliográficas
SANTOS, Joel Rufino dos. A questão do negro na sala de aula. São Paulo: Ed. Ática, 1990.
SILVA, Tássia Fernanda de Oliveira. Lei 10.639/03: Por uma educação antirracismo no
Brasil.
1

Revisado pela orientadora.
Alterada pela lei 11.645 que acrescenta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena.
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Obra de Gilberto Freyre “Casa-grande e senzala”.
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ANÁLISE ESTRUTURAL E BIOLÓGICA DE POLISSACARÍDEOS
OBTIDOS DE Boletus edulis E Boletus erithropus.
Renan Akio Motoshima1* (IC), Elaine R. Carbonero1 (PQ)*
e-mail: renanakio@hotmail.com
1

Departamento de Química, Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, Catalão-GO, 75704-020, Brasil.

Palavras Chave: Boletus edulis, “Porcini”, Polissacarídeos.

Introdução
Diversas culturas em todo o mundo reconhecem que
os extratos de certos cogumelos podem ter inúmeras
atividades benéficas para a saúde, ás quais são
atribuídas principalmente à presença de carboidratos.
Estima-se que existam 140.000 espécies de
cogumelos, porém apenas 10% foram identificadas.
Destas, 2.000 são comestíveis e apenas 700 são
conhecidas pelas suas propriedades medicinais,
provavelmente devido à carência de estudos que
comprovam o potencial destes organismos. Em meio a
esses vários trabalhos que relatam a produção de
metabólitos fúngicos, muitos se referem a extratos de
polissacarídeos testados quanto às suas propriedades
biológicas. Diante do exposto, o conhecimento da
estrutura química desses polissacarídeos se torna
imprescindível quando se deseja aplicá-los para fins
terapêuticos. Levando em consideração a ampla
utilização de Boletus edulis com finalidade nutricional
e à escassez de estudos relacionados à elucidação de
suas estruturas polissacarídicas, o objetivo principal
deste trabalho consiste na avaliação química e
biológica destes polímeros, visando à comprovação
dos efeitos benéficos à saúde atribuídos a este fungo.

submetida à diálise em membrana com limite de
exclusão de 1000 kDa, originando uma fração retida
(MRSHW) e outra eluída (MESHW). A partir da
fração MRSHW foi isolada e caracterizada, através de
análises de RMN 13C, metilação, HPSEC-MALLS e
oxidação com periodato de sódio, uma β-glucana. Ao
contrário da fração retida, a eluída (MESHW) foi
composta principalmente por Fuc, Man, Gal, além de
baixos teores de xilose (Xyl), sugerindo a presença de
uma fucomanogalactana e uma xilomanana, sendo
estes dados confirmados por RMN 13C. Devido à
heterogeneidade apresentada por esta fração, a mesma
foi submetida a processos adicionais de purificação,
porém estes não foram eficientes na separação destes
polímeros. Levando em consideração que as
heterogalactanas são extraídas principalmente por
extrações aquosas a frio e as xilomananas por
extrações aquosas a quente ou alcalinas, optou-se por
realizar a extração aquosa a ~10 ºC a partir de outra
alíquota de basidiomas de B. edulis, sendo a fração
polissacarídica
obtida
(CW),
purificada
e
caracterizada de maneira similar à HW. Ao contrário
da maioria dos cogumelos, estes dois heteropolímeros
foram isolados via extração aquosa a 10ºC. Sendo
assim, adicionais procedimentos de purificação vêm
sendo realizados com a finalidade de separá-los.

Conclusões

Resultados e Discussão
Com a finalidade de obter os polissacarídeos, os
basidiomas deslipidificados foram, primeiramente,
extraídos com água destilada a 100ºC por 6 h (x 6),
sendo os extratos polissacarídicos obtidos separados
dos materiais residuais por filtração e posterior
centrifugação. Os extratos aquosos resultantes foram
reunidos, concentrados em rotaevaporador e os
polissacarídeos precipitados por adição de excesso de
EtOH (3:1; v/v), os quais foram coletados por
centrifugação, dialisados e liofilizados (fração HW). A
fração HW (16,4 g) mostrou-se composta
principalmente por fucose (Fuc, 8,7%), manose (Man,
21,0%), galactose (Gal, 25,7%) e glucose (Glc,
39,7%).
Esta foi submetida ao tratamento de
purificação por congelamento e degelo, resultando em
uma fração solúvel (SHW) e outra insolúvel em água
fria (PHW). A fração SHW apresentou-se heterogênea
quando analisada por HPSEC-MALLS, sendo

A partir do extrato aquoso foi isolada e caracterizada
uma -glucana ramificada contendo ligações
glicosídicas do tipo (13) e (16) e uma
fucomanogalactana contendo uma cadeia principal
formada por unidades de α-Galp (16) ligadas, as
quais encontram-se parcialmente ramificadas em O-2,
principalmente, pelo dissacarídeo 3-O-α-D-Manp-α-LFucp. Cabe ressaltar que devido as dificuldades
encontradas
na
purificação
destes
heteropolissacarídeos, não foi possível realizar os
estudos referente à espécie B. erithropus e a avaliação
biológica dos carboidratos isolados.
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Novas formas de regulação e intervenção estatal na transição do governo Fernando
Henrique Cardoso para o governo Lula (2006-2010)
Orientanda: Renata Araújo Silva Salgado
Orientadora: Maria Augusta Peixoto Mundim

RESUMO 1
O presente trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa em andamento, sob o título “A
produção do conhecimento na área de Gestão e Políticas Educacionais no Brasil (2006-2010):
novas formas de regulação estatal?”. Sua realização objetivou apreender o processo de
regulação e intervenção estatal na transição do governo FHC para o Governo Lula. O ideário
neoliberal do Estado mínimo tem sido adotado como receituário no campo das políticas
públicas, fundamentalmente a partir década de 1990 e várias são as formas de materialização
desse ideário, particularmente no âmbito educacional. Entretanto, a vasta literatura produzida
sobre a temática tem demonstrado a falácia e a ineficiência do modelo neoliberal em sustentar
as teses do livre mercado, da desregulamentação, da descentralização e da privatização. Para
além da mera substituição da regulação do Estado por uma regulação do mercado, é possível
afirmar que, encontram-se em curso novas formas de intervenção e atuação estatal, nem
sempre claras e de fácil apreensão. Por meio do banco de dados composto na primeira etapa
da pesquisa, selecionou-se as teses que tratavam direta ou indiretamente dos governos em
questão. A partir do universo de 78 teses, foi realizada, por meio de planilhas, a seleção de 48
trabalhos que tratavam direta ou indiretamente das novas formas de regulação do Estado na
transição do governo FHC para o governo Lula. A análise dos dados permitiu identificar
referências frequentes ao processo de reformas do Estado e da educação, bem como os seus
consequentes desdobramentos como a desresponsabilização do Estado e a adoção de novos
contornos no que se refere as esferas do público/Estado e do privado/mercado. A
descentralização e a política de municipalização do ensino, foram temáticas recorrentes e
evidenciadas nas teses pesquisadas. O presente estudo possibilitou o levantamento parcial da
produção acadêmica dentro das linhas de pesquisa em Gestão e Políticas Educacionais no
Brasil no período de 2006-2010, evidenciando que a questão do Estado e suas novas formas
de regulação e intervenção necessitam ser aprofundadas nas pesquisas de política educacional,
tendo em vista a busca de maior consistência teórica, epistemológica e analítica.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas educacionais; Regulação e intervenção estatal;
Governos FHC e Lula;
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AVALIAÇÃO DA RADIOPACIDADE DO CIMENTO PORTLAND ASSOCIADO A
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ÓXIDO DE CÁLCIO
Renata Gomes dos Santos1, Carlos Estrela1, Ana Helena Gonçalves de Alencar1, Daniel de
Almeida Decurcio1
1

Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Goiás, danieldecurcio@gmail.com

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar a radiopacidade do Cimento Portland associado a
diferentes concentrações de óxido de cálcio. Os materiais testados foram: Mineral Trioxide
Aggregate (MTA), Cimento Portland (CP) cinza e CP acrescido de óxido de cálcio nas
concentrações de 1%, 2%, 5% e 10%.Os materiais foram introduzidos em 5 placas de acrílico,
contendo orifícios com dimensões de 1mm de profundidade e 5mm de diâmetro interno. Cada
uma das placas de acrílico contendo os cimentos foi posicionada, no momento da exposição
radiográfica, ao lado de um penetrômetro de alumínio, com espessura variando de 1 a 10mm.
A distância foco objeto utilizada foi de 30cm e o tempo de exposição de 0,2 segundos. As
tomadas radiográficas foram realizadas com o sistema digital de placas de fósforo Digora®,
que realizava a leitura da densidade radiográfica de cada cimento da placa de acrílico, assim
como de cada degrau do penetrômetro, fornecendo um valor numérico para cada leitura.
Foram estabelecidas cinco medidas para cada tipo de cimento e cada degrau do penetrômetro.
A partir de então foram determinadas as médias das densidades radiográficas, respectiva para
cada material e degrau da penetrômetro. O cimento MTA Angelus apresentou valores de
radiopacidade acima do degrau 3 da escada de alumínio, recomendação mínima da
especificação № 57 da ANSI/ADA. Os cimentos Portland acrescidos de diferentes
concentrações de óxido de calico apresentaram valores de radiopacidade inferiors ao
preconizado por essa especificação.
Palavras-chave: Endodontia, óxido de cálcio, radiopacidade.
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A FORMAÇÃO DE PALAVRAS E O ESTUDO DOS DIMINUTIVOS NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO DOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, PIRANHAS E
ARUANÃ*
Rita de Cássia de Oliveira Azevedo
O léxico é considerado um conjunto não estruturado de palavras de uma determinada língua,
podendo ser enriquecido por variados processos e estruturas que promovem a formação de
novas palavras. Esse conjunto de estruturas pelas quais o falante opera e tem conhecimento,
de acordo com Basílio (2006), é denominado como léxico mental. Essas estruturas podem ser
subdivididas em processos de formação de palavras específicos. Por meio das gravações de
áudio contidas no Atlas Linguístico de Goiás (ALINGO), podemos observar alguns desses
processos de formação de palavras usados na região noroeste do estado de Goiás, mais
especificamente, nos municípios de Aragarças, Piranhas e Aruanã. Dentre os processos
analisados, a formação de diminutivos direciona a análise para a discussão da problemática da
delimitação de uma fronteira entre flexão e derivação; e ainda permite uma discussão sobre o
gênero em Português. Como resultado da análise, apresentaremos evidências de que o
diminutivo, ainda que apresente tanto características flexionais quanto derivacionais, deve ser
considerado como derivacional. Ademais, os dados da região Noroeste do estado de Goiás
apontam para um sistema de gênero tripartite: feminino, masculino e neutro.
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ESTUDOS TAXONÔMICOS SOBRE O GÊNERO CROTON L. (EUPHORBIACEAE S.S.)
NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS, GOIÁS, BRASIL
Rodolfo Carneiro Sodré1 e Marcos José da Silva2
Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica,
1
sodrerodolfo@gmail.com, 2marcos_agrorural@hotmail.com
Croton é um gênero Pantropical com mais de 1200 espécies, das quais mais 300
ocorrem no Brasil. Apesar disso, a diversidade de Croton no cerrado brasileiro é
subamostrada e ainda encontrada na “Flora Brasiliensis”, obra que data mais de cem anos.
Suas espécies são subarbustivas ou arbustivas, raro arbóreas, com látex claro a colorido,
usualmente com glândulas no ápice do pecíolo ou na base da lâmina e estames encurvados no
botão. O estudo taxonômico do gênero Croton no Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, baseado em coletas botânicas e materiais dos herbários CEN, IBGE, UB e UFG,
revelou 30 espécies: C. abaitensis Baill.*, C. agrarius Baill., C. antisyphiliticus Mart., C.
arirambae Huber*, C. betaceus Baill., C. campestris A. St.-Hil., C. catariae Baill., C.
cinerascens Radcl.-Sm. & Govaerts, C. corchoropsis Baill., C. desertorum Müll. Arg.*, C.
didrichsenii G.L. Webster, C. glandulosus L., C. goyazensis Müll. Arg., C. gracilescens Müll.
Arg., C. gracilipes Baill., C. gracilirameus sp. nov.*, C. grandivelus Baill*, C. hirtus L’Hér.,
C. inaequilobus Steyerm., C. leptobotryus Müll. Arg., C. matourensis Aubl.*, C. megalocalyx
Müll. Arg., C. odontadenius Müll. Arg.*, C. planaltoanus M.J. Silva & R.C. Sodré*, C.
sclerocalyx (Didr.) Müll. Arg., C. siderophyllus Baill., C. spica Baill.*, C. subacutus Müll.
Arg.*, C. subferrugineus Müll. Arg.*, C. urucurana Baill. As espécies seguidas de asterisco
(11) são novas citações para o estado de Goiás, sendo duas espécies inéditas para ciência. Este
trabalho destaca a importância de Croton no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma
vez que o mesmo está representado por mais da metade das espécies do gênero citadas para
Goiás, e contribui com o conhecimento florístico do bioma cerrado.
Palavras-Chave: diversidade, flora do cerrado, novas espécies
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Diversidade de ácaros (Arachnida, Acari) em Handroanthus ochraceus
no Parque Nacional das Emas
Roxane Lopes F. Magalhães¹ & Rodrigo Damasco Daud²
1

Graduanda em Engelharia Florestal, Escola de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás. roxane.magalhaes@hotmail.com

2

Depto. Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
GO. rodrigodaud36@gmail.com

RESUMO. O Parque Nacional das Emas (PNE) é considerado a maior área preservada
do Bioma Cerrado. A planta Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae), conhecida
popularmente como ipê-amarelo, é uma espécie nativa de Cerrado e ocorre em elevada
abundância no PNE. Pouco se conhece sobre a fauna de ácaros em plantas do Cerrado,
sendo a maioria dos estudos neste bioma concentrada na região sudeste do país. No
presente trabalho foi inventariada a fauna de ácaros em plantas de H. ochraceus
localizadas no PNE. Para isso, folhas foram amostradas em exemplares de H.
ochraceus, que por sua vez, foram armazenadas em álcool 70% e levadas para o
laboratório para o processo de triagem, preparação e identificação das espécies de
ácaros. Foram encontrados 1.416 ácaros pertencentes a 29 espécies de 26 gêneros e 12
famílias em H. ochraceus. Dentre as famílias amostradas, Acaridae, Ascidae,
Lardoglyphidae, Phytoseiidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranychidae,
Winterschmitiidae e a ordem Oribatida foram identificados nos dois anos de
amostragens. As espécies mais abundantes na amostra foram Schyzotetranychus sp.,
Oribatida sp. e Tarsonemus sp.1. As espécies fitófagas representaram 42,7% dos
exemplares amostrados, seguidas pelas micófagas, de hábito alimentar desconhecido e
predadoras, que representam 28,1%, 23,9% e 5,3%, respectivamente. A riqueza
estimada foi superior do que a riqueza observada e o esforço amostral não foi suficiente
visto que as curvas de acumulação de espécies não atingiram a assíntota em ambos os
anos de amostragem. Por ser uma área preservada, o PNE demonstrou grande potencial
em abrigar elevada diversidade de espécies de ácaros, principalmente se comparado
com monoculturas, o que destaca a importância das unidades de conservação para a
preservação da biodiversidade.
Palavras-chave: Acari, Cerrado, inventário, Ipê-amarelo, riqueza de espécies.
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O DISCURSO DO POLITICAMENTE CORRETO NA MÍDIA:
UMA ANÁLISE DA POLÊMICA SOBRE O HOUAISS EM TORNO DO VERBETE
CIGANO 1
Sâmela Lemos-Rosa (UFG – Regional Catalão. Bolsista PIBIC)
Erislane Rodrigues Ribeiro (UFG – Regional Catalão)
Desde tempos remotos, as lutas contra as disparidades sociais têm se manifestado de forma
incansável. Hodiernamente, vivenciamos um momento histórico em que as discussões sobre o
politicamente correto estão sendo muito frequentes, principalmente no que concerne à questão
do desrespeito à imagem e à dignidade dos indivíduos considerados “diferentes”, pelo uso de
determinados termos veiculadores de preconceitos. A todo instante, buscam-se medidas e
soluções que possam contornar tal questão, instaurando acirradas controvérsias. Um exemplo
dessas controvérsias é a recente discussão em torno do verbete “cigano” no dicionário
Houaiss. Essa polêmica remeteu ao fato de que os significados atribuídos à palavra “cigano”
seriam preconceituosos, gerando inclusive uma ação do Ministério Público Federal (MPF) de
Uberlândia que pedia a apreensão do referido dicionário por trazer, entre as acepções do
verbete, esta, devidamente identificada como pejorativa: “que ou aquele que trapaceia;
velhaco, burlador”. No período em que essas ações do MPF estavam em vigor, foram
publicados vários textos, demonstrando diversos posicionamentos acerca dessa polêmica
como um texto de Sérgio Rodrigues, publicado no site da revista VEJA em 2012 e intitulado
“Ciganos x Houaiss: faltam judeus, baianos, japoneses…”. Nosso objetivo, nesta Pesquisa de
Iniciação Científica, foi ler e analisar os comentários postados por leitores da revista Veja a
partir deste texto de Rodrigues, levando em conta suas condições de produção, de modo a
observar quais eram os discursos correntes relacionados a tal polêmica. Para tanto,
teoricamente nos apoiamos no conceito do dialogismo, proposto por Bakhtin, e na noção de
heterogeneidade discursiva, desenvolvida por Authier-Revuz. Além disso, buscamos as
contribuições de estudiosos que pesquisam a constituição e a circulação de textos e discursos
na mídia do mundo contemporâneo, bem como discussões promovidas no campo da
Pragmática, por Rajagopalan, e, na Análise do Discurso (AD), por Possenti, em torno do tema
da linguagem politicamente correta. Para a realização das análises, considerando as noções de
dialogismo constitutivo e heterogeneidade constitutiva, agrupamos sequências discursivas que
dialogavam entre si, obtendo dois principais grupos: grupo dos favoráveis à ação do MPF e o
grupo dos contrários à ação do MPF. Ademais, no interior de cada grupo encontramos,
mediante o critério da regularidade, seis subgrupos que revelaram os mesmos
encaminhamentos discursivos, de forma que as sequências recortadas tomavam uma mesma
direção de posicionamento, revelando um diálogo convergente de opiniões. Relacionando
essas relações dialógicas dos grupos e subgrupos às discussões da linguagem politicamente
correta, notamos que o grupo favorável ao MPF se aproximava da perspectiva da Pragmática
ao passo que, o grupo contrário ao MPF se aproximava da AD, sendo que neste último
encontramos uma quantidade maior de sequências. Mediante as análises que desenvolvemos,
a pesquisa revelou que, apesar de atualmente haver várias iniciativas que se apoiam no
discurso do politicamente correto, como a tentativa exclusão de um verbete do dicionário, a
maioria das pessoas que se posicionaram por meio de comentários no site da revista Veja
coloca-se contra tais iniciativas, retomando, especialmente, o discurso segundo o qual não se
deve ou surte efeito cercear a liberdade de expressão dos indivíduos.
Palavras-chave: Politicamente correto. Houaiss. Cigano.
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Convergência local do método de Newton do ponto
de vista do princı́pio majorante∗
Samuel Carlos de Souza Ferreira1†, Orizon Pereira Ferreira2‡
1: Instituto de Matemática e Estatı́stica, Universidade Federal de Goiás
e-mail: ferreira.samuelcarlos@gmail.com
2: Instituto de Matemática e Estatı́stica, Universidade Federal de Goiás
e-mail: orizonferreira@gmail.com

Resumo: O método de Newton e suas variações são os mais eficientes métodos conhecidos
para se resolver sistemas de equações não lineares. O principal objetivo do presente trabalho
foi estudar a Convergência Local do Método de Newton sob o ponto de vista do princı́pio
majorante, o qual unifica os resultados já obtidos sobre o Método de Newton. Precisamente, o
trabalho teve por objetivo demonstrar o Teorema que se segue.
Teorema 1. Seja Ω ⊂ Rn uma bola aberta e F : Ω → Rn uma função continuamente diferenciável. Seja x∗ ∈ Ω, R > 0 e κ := sup{t ∈ [0, R) : B(x∗ ,t) ⊂ Ω}. Suponha que F(x∗ ) = 0,
F  (x∗ ) seja invertı́vel e que exista f : [0, R) → R duas vezes continuamente diferenciável tal
que
 


F (x∗ )−1 F  (x) − F  (x∗ + τ(x − x∗ ))  ≤ f  (x − x∗ ) − f  (τx − x∗ ) ,
(1)
para todo τ ∈ [0, 1], x ∈ B(x∗ , κ) e
h1) f (0) = 0 e f  (0) = −1;

h2) f  é convexa e estritante crescente.

Seja ν := sup{t ∈ [0, R) : f  (t) < 0}, ρ := sup{t ∈ (0, ν) : f (t)/(t f  (t)) − 1 < 1} e
r := min {κ, ρ} .
Então, a sequência com ponto inicial x0 ∈ B(x∗ , r)/{x∗ } e t0 = x∗ − x0 , respectivamente,
xk+1 = xk − F  (xk )−1 F(xk ),

tk+1 = |tk − f (tk )/ f  (tk )|,

k = 0, 1, . . . ,

(2)

está bem definida, {tk } é estritamente decrescente, está contida em (0, r) e converge para 0,
{xk } está contida em B(x∗ , r) e converge para o ponto x∗ o qual é o único zero de F in B(x∗ , σ ),
onde σ := sup{0 < t < κ : f (t) < 0}. Além disso, {tk+1 /tk2 } é estritamente decrescente,


x∗ − xk+1  ≤ tk+1 /tk2 xk − x∗ 2 ,

tk+1 /tk2 ≤ f  (t0 )/(2| f  (t0 )|),

k = 0, 1, . . . . (3)

Se, adicionalmente, f (ρ)/(ρ f  (ρ)−1 = 1 e ρ < κ, então r = ρ é o melhor raio de convergência
possı́vel.
Palavras-chave: Convergêngia local; demonstração; função majorante; método de Newton;
teorema.
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BIOPROSPECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS PRODUTORAS DE
CICLODEXTRINA GLICOSILTRANSFERASE EM AMOSTRAS DE SOLO DOS
ESTADOS DE GO, MG, RS E SC
Samuel Rodrigues dos Santos Júnior 1,2, Maycon Carvalho Ribeiro 3 ,
André Corrêa Amaral 1
Ciclodextrinas (CDs) são biomoléculas cíclicas polimerizadas de glicose (α-D-glicopiranose)
obtidas a partir da degradação do amido por atividade enzimática das ciclodextrinas
glicosiltransferases (CGTases). As CDs podem conter seis, sete e oito moléculas de glicose
sendo chamadas respectivamente de α, β e γ – ciclodextrinas, elas apresentam formato cônico
com interior hidrofóbico e exterior hidrofílico. Em função disto, são usadas como complexos
de inclusão para uma ampla variedade de substâncias que podem ter suas propriedades
alteradas. Dentre as principais aplicações destas biomoléculas, merecem destaque a sua
utilização nas indústrias alimentares, farmacológicas e cosméticas. As CGTases são as únicas
enzimas capazes de produzir ciclodextrinas por meio de reações de transglicosilação
intramolecular (ciclização) das moléculas de amido, promovendo a ligação α-(1,4). As
CGTases são classificadas em α, β e γ em função do tipo de CDs que elas produzem. A
principal maneira de se obter essa enzima é pelo isolamento de bactérias, principalmente de
solos ricos em amido. As principais bactérias produtoras de CGTases são do gênero Baccilus.
Foram coletadas e analisadas amostras de solo dos estados de Goiás, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Minas Gerais. As amostras foram preparadas, transformadas em soluções e
inoculadas em placas de Petri contendo meio mínimo adequado para o crescimento de
bactérias produtoras de CGTase. Após o período de 48 horas foi observado o crescimento de
colônias bacterianas. As colônias de interesse apresentavam ao seu redor um halo amarelo,
que indica que as bactérias produzem a enzima de interesse. A cor amarelada é resultado da
reação entre a enzima produzida e a fenolftaleína presente no meio. Foi selecionada uma
colônia de cada placa, e estas foram repicadas em duas novas placas que continham meio
mínimo. A seleção das colônias se deu pelo tamanho do halo produzido, tamanho da colônia e
cor da colônia. As bactérias foram caracterizadas morfologicamente utilizando a técnica de
coloração de Gram e microscopia ótica. A capacidade de produção enzimática de cada colônia
isolada foi medida pelo cálculo do índice enzimático (IE) pelo método Steer, que consiste na
divisão do diâmetro do halo amarelo pelo diâmetro da colônia. Foram isoladas 12 colônias de
solos dos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. As cepas de
bactérias isoladas de cada solo foram codificadas por S1 a S12. Todas as cepas foram
caracterizadas como Gram positivas, pertencentes ao gênero Bacilus. Dentre as 12 cepas
isoladas nove delas foram selecionadas por apresentarem um índice de produção enzimática
maior que 1,5 dentro das condições analisadas. Este valor de IE foi considerado pelo grupo
como sendo um valor de alta produção enzimática da bactéria. Essas nove cepas foram
selecionadas para terem seu genoma sequenciado e seguirem para a próxima etapa do trabalho
que consiste na produção da enzima em biorreatores, comparando sua produção quando a
célula bacteriana está livre ou imobilizada. O trabalho é relevante, já que com mais estudos
como esse será possível reduzir o custo de produção de CDs, com isso será possível melhorar
os processos indústrias das indústrias alimentícias, farmacológicas e cosméticas, fazendo com
que seus produtos tenham mais qualidade devido às propriedades das CDs e criando novos
produtos que venham a beneficiar seus consumidores.
Revisado pelo orientador.
1- Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Goiânia, Goiás, Brasil. (IPTSP/UFG).
2- Graduação em Biotecnologia (IPTSP/UFG).
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A SUPERAÇÃO DA SUPERSTIÇÃO ATRAVÉS DO INTELECTO
NA TEORIA DO CONHECIMENTO DE ESPINOSA*
Sandro Rafaelle Nunes Góes – Bolsista PIBIC/CNPQ**
Orientador: Prof.º Dr.º Cristiano Novaes de Rezende***
Faculdade de Filosofia – FAFIL
E-mail: sr.goes@hotmail.com

Resumo: O objetivo deste presente artigo é demonstrar, segundo a filosofia de Espinosa, de
que modo o homem é levado a incorrer em erros, criando preconceitos e superstições, e como
as definições desses tipos de erro dependem do 1º gênero do conhecimento: imaginação, que é
a forma passiva de conhecer. Demonstra-se também, complementarmente, que só através do
intelecto, que é a forma ativa de conhecer, é que o homem pode conhecer as causas e os
efeitos das ideias e das coisas e, com isso, superar todos os tipos de superstições.

Palavras-chave: Espinosa; Superstição; Imaginação; Conhecimento; Religião.

1. Introdução
Este projeto tem por principal objetivo compreender o conceito de superstição no
pensamento de Espinosa, e demonstrar o quanto a superstição é nociva para um perfeito
entendimento de Deus, da Natureza e da relação entre eles. O presente trabalho,
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consequentemente, deve caracterizar em detalhe o conceito de superstição desenvolvido por
Espinosa, principalmente no Tratado Teológico-Político, demonstrando como a visão
supersticiosa do mundo deriva de uma dinâmica cognitivo-afetiva descrita no âmbito da teoria
do conhecimento. Mais precisamente, trata-se de explicar como a crítica de Espinosa à
superstição religiosa é um caso particular de sua crítica aos descaminhos da imaginação,
quando esta não se encontra subordinada a uma medicina da mente empreendida pelo
intelecto.
Como superar a superstição e promover o entendimento adequado da Natureza, de
Deus e da relação entre eles? Esta é uma das grandes questões de Espinosa, que permeia,
explícita ou implicitamente, toda a sua obra.
A teologia tradicional, judaico-cristã, concebe Deus como uma causa transcendente à
Natureza, ou seja, como um Criador livre e que existe independentemente, além e acima da
Natureza contingentemente criada. E, por isso, comete um equívoco que será a origem de
muitos preconceitos e superstições. Ora, na primeira parte de sua obra magna, a Ética,
Espinosa procura não somente evidenciar a irracionalidade e os consequentes paradoxos dessa
concepção, como também demonstrar uma teoria alternativa, segundo a qual Deus seria a
causa imanente de todas as coisas, isto é, uma causa que não se separa dos seus efeitos,
formando com a Natureza uma única e mesma realidade substancial: Deus sive Natura (Deus,
ou seja, Natureza). Nesta perspectiva, Deus não criaria livremente a Natureza, mas, antes, a
engendraria necessariamente dentro de si, de maneira que, a bem dizer, não haveria
propriamente criação ou aniquilamento, mas apenas transformação, ou melhor, uma eterna
modificação interior de Deus ou Natureza em uma infinidade de modos. Entretanto, ao final
da primeira parte da Ética, em seu Apêndice, Espinosa reconhece que há “preconceitos que
poderiam impedir que [suas] demonstrações fossem compreendidas” (ESPINOSA, 2007, p.
63).
Mais ainda, ele nos fala que esses preconceitos, diversamente de ideias pontuais e
soltas, formam todo um sistema, uma estrutura (fabrica), que precisaria ser analisada e
desconstruída para que uma filosofia da imanência pudesse ser assimilada pelos homens
(ESPINOSA, 2007, p. 67). E, no Prefácio do Tratado Teológico-Político, esse sistema dos
preconceitos que salvaguardam a teologia da transcendência e da contingência recebe o nome
de superstição (ESPINOSA, 1988, p. 111). Assim, a presente pesquisa estabelece como seu
primeiro e principal objetivo a caracterização detalhada desta noção de superstição elaborada
por Espinosa, principalmente no Tratado Teológico-Político.
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Mas, além disso, o mesmo prefácio do Tratado Teológico-Político também explica que
“o medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição” (ESPINOSA,1988, p. 112).
Ora, o medo, assim como a esperança e a admiração, igualmente relacionadas com a
superstição, são os correlatos afetivos de certos “modos de percepção” ou “gêneros de
conhecimento”, de acordo com a tese espinosana de que nossos afetos e nossas ideias são, por
assim dizer, duas faces de uma mesma moeda. Assim, em segundo lugar, a presente pesquisa
procurará relacionar o mencionado conceito de superstição com a teoria espinosana dos
gêneros de conhecimento.
Conforme a própria Ética — mas também conforme o Tratado da Emenda do Intelecto
e o Breve Tratado — esses gêneros de conhecimento podem ser reduzidos sumariamente a
três: imaginação, razão e intelecto.
O primeiro gênero de conhecimento, a imaginação, é proveniente das nossas sensações
e da memória, organizando a mente segundo as associações produzidas pelos encontros que
nossos corpos sofrem como partes finitas da natureza (ESPINOSA, 1997, §20, p. 49). Desses
encontros, nossos corpos vão receber marcas que serão indicadores do que supostamente seria
a verdade, gerando, dessa forma, ideias inadequadas. A imaginação, portanto, não é ativa,
pois ela é o resultado das associações que fazemos a partir dos encontros a que nossos corpos
estão sujeitos. Isto significa que o homem que adquire o conhecimento apenas através da
imaginação é o homem que vive em regime de servidão ou heteronomia, pois seu pensamento
é organizado predominantemente por forças que lhe são externas. E é este gênero de
conhecimento que, representando o mundo como um fato contingente, coloca a vida cognitiva
do homem sob um regime de dúvida ou incerteza, correlato àquele regime afetivo de
medo/esperança/admiração que origina, conserva e alimenta a superstição.
O segundo gênero de conhecimento é a razão, que consiste na capacidade do homem
de conhecer como necessário isso que está “do lado de fora” (ESPINOSA, 1997, §21, p. 49).
Neste gênero, em vez do homem pensar, como na imaginação, em decorrência de forças
externas, ele se torna capaz de conhecer, sem erro e sem dúvida, isso que vem de fora, ao
tomar tal objeto segundo suas propriedades necessárias. Mas, esse conhecimento ainda não
permite que o homem seja propriamente um produtor ativo e autônomo de conhecimento,
porque o objeto ainda figura como algo já existente e como um mero suporte de propriedades.
Ou seja, o segundo gênero de conhecimento já nos retira do território da imaginação, mas
ainda não é plenamente capaz de vencer a dinâmica afetivo-cognitiva da superstição.
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O terceiro gênero de conhecimento é o intelecto, que é a capacidade de conhecer tanto
pelas causas (e não apenas pelos efeitos) quanto pelas essências (e não apenas pelas
propriedades) (ESPINOSA, 1997, §22, p. 49). Conhecer pela causa ou pela essência causal é
conhecer a origem necessária de alguma coisa através da reconstrução mental de seu modo de
produção (seja ela produzida por outra coisa ou pela força causal interna de sua própria
essência). Assim, o terceiro gênero de conhecimento é intrinsecamente ativo, pois coloca a
mente como construtora de suas ideias na medida em que ela perfaz, por si mesma e segundo
sua própria ordem intelectual, o modo de produção dos seres naturais. O intelecto é, por assim
dizer, a fábrica das ideias adequadas (sua unidade produtora e sua estrutura organizadora) e é
através dessa fabricação estruturante de ideias adequadas que conseguiremos a superação da
superstição em todos os níveis, sejam eles religiosos, políticos ou éticos. Entretanto, é
importante notar que vencer a superstição não significa, para Espinosa, eliminar a imaginação,
pois dela dependemos para nossa sobrevivência na vida prática. O que devemos fazer é
desconstruir e reorganizar as definições que temos das coisas, usando o intelecto para
produzir ideias adequadas. Mais ainda, devemos produzir um conhecimento intelectual de
nossa própria mente, compreendendo, respeitando e discernindo as especificidades de cada
gênero de conhecimento, evitando confusões entre eles.
A própria superstição também é uma condição cognitivo-afetiva que alimenta e
conserva o estado de servidão (alienação) que sustenta poderes políticos ilegítimos. Portanto,
a compreensão do conceito de superstição no pensamento de Espinosa é tão relevante ao
ensino de filosofia quanto a compreensão da causa da doença é relevante ao ensino de
medicina. Pois o pensamento filosófico é um pensamento lógico. E, para Espinosa, a lógica
está para a mente assim como a medicina está para o corpo. Assim, examinando o conceito
espinosano de superstição e sua relação com a imaginação e com seus correlatos afetos de
medo, esperança e admiração, esta pesquisa procurará explicar a superação intelectual da
superstição como sendo uma das tarefas da Medicina Mentis, proposta por Espinosa no
Tratado da Emenda do Intelecto e na Ética.
A metodologia da pesquisa a ser adotada neste trabalho será análise estrutural de
textos (que devem, portanto, ser citados), tendo por base a própria obra Tratado-Teológico
Político, de Espinosa. Segundo essa metodologia, o sentido das teses contidas na obra visada
é inseparável do lugar lógico que essas teses ocupam na ordem das razões adotadas pelo
autor. Apenas à luz desse contato direto com a base textual primária é que a bibliografia
secundária será consultada. Não obstante, essa subordinação não impede, do ponto de vista

Capa

Índice

257

cronológico, que o trabalho de levantamento da bibliografia secundária ocorra
simultaneamente à leitura da base textual primária.

2. Desenvolvimento
Imaginação e superstição
A imaginação está subdividida em dois modos de percepção: (1) conhecimento por
ouvir dizer ou por um sinal convencional; (2) conhecimento por experiência vaga, esta
entendida como a experiência que não é determinada pelo intelecto. A percepção por ouvir
dizer indica que conhecemos a partir do conhecimento de outros, os quais, por dependermos
de seus testemunhos, são chamados de autoridades. Ex: é por ouvir dizer, dos meus pais, que
sei o dia em que nasci; e é pelo testemunho deles que adquiro esse tipo de conhecimento. A
percepção por experiência vaga é o conhecimento a partir de nossas próprias experiências no
mundo. Ex: é por experiência vaga que sei que a água apaga o fogo e que o óleo o alimenta,
ou sei que sou mortal por ver outros homens iguais a mim morrerem. Estes dois modos de
percepção têm algo em comum que os define, a saber, nos dois modos somos afetados de
forma passiva em face dos acontecimentos externos. Posto isto, é possível verificar como
essas definições de exterioridade dependem do 1º gênero de conhecimento.
Assim, para examinar o conceito espinosano de superstição e sua relação com a
imaginação e com seus correlatos afetos de medo, esperança e admiração, coube fazer um
levantamento de todas as vezes que a palavra “superstição” aparece na obra de Espinosa.
Depois de feito este levantamento de dados, foi possível constatar 54 ocorrências. Sendo que,
somente no TT-P, ela ocorre 34 vezes, ou seja, é a obra onde mais esta palavra é usada. Logo
no prefácio do Tratado Teológico-Político, há 14 ocorrências da palavra “superstição” ou de
suas variações (“superstições e supersticioso”). E, em dez outras vezes ocorrem palavras
equivalentes em significado, tais como: preconceito (07), maravilhado (01), crendice (01) e
admiração (01). Para facilitar a análise, resolvemos enumerar as palavras de acordo com a
ordem que vão surgindo no texto.
No primeiro parágrafo, a palavra “superstição” aparece três vezes. Na primeira vez,
nos dá a noção de erro/engano por medo e esperança, que é a situação epistêmica em que o
homem tem dúvida, ou seja, quando tem lacunas a preencher na estrutura de um pensamento.
O homem tenta preencher as lacunas existentes com o conhecimento que tem através do
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primeiro modo de percepção ou gênero do conhecimento, que é a imaginação (conhecimento
por meio de imagens que representam confusamente as coisas) (CHAUÍ, 2006, p. 34).
Se os homens pudessem, em todas as circunstâncias, decidir pelo seguro ou se
a fortuna se lhes mostrasse sempre favorável, jamais seriam vítimas da
superstição. Mas, como se encontram frequentemente perante tais dificuldades
que não sabem que decisão hão de tomar, e como os incertos benefícios da
fortuna que desenfreadamente cobiçam os fazem oscilar, a maioria das vezes,
entre a esperança e o medo, estão sempre prontos a acreditar seja no que for:
se têm dúvidas, deixam-se levar com a maior das facilidades para aqui ou para
ali; se hesitam, sobressaltados pela esperança e pelo medo simultaneamente,
ainda é pior; porém, se estão confiantes, ficam logo inchados de orgulho e
presunção (ESPINOSA, 1988, p. 111).

Ainda no primeiro parágrafo, na segunda vez que a palavra “superstição” aparece,
temos a noção de ignorância por admiração pelo desconhecido e incompreendido que causa
espanto, ou seja, quando os homens veem algo que não se apresenta de maneira habitual; que
é raro ou incomum, estes homens logo creem que se trata de um sinal que lhes revela a cólera
divina e que se “não aplacar com sacrifícios e promessas tais prodígios constitui um crime aos
olhos desses homens submergidos na superstição e adversários da religião, que inventam mil
e uma coisas e interpretam a natureza da maneira mais extravagante, como se toda ela
delirasse ao mesmo tempo que eles” (ESPINOSA, 1988, p. 111). Na terceira vez, a noção de
superstição faz referência aos desejos sem moderação pelos bens incertos que são: riqueza,
honra e concupiscência. “Tanto assim é, que quem nós vemos ser escravo de todas as
superstições são sobretudo os que desejam sem moderação os bens incertos” (ESPINOSA,
1988, p. 112).
No segundo parágrafo, temos a constatação da noção de um sistema originado,
conservado e alimentado pelo medo. Espinosa diz: “A que ponto o medo ensandece os
homens! O medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição” (ESPINOSA,
1988, p. 112).
Ainda no segundo parágrafo, em sua 5ª, 6ª 7ª citação, temos a noção de um turbilhão
de emoções em que o homem é acometido em sua vida através do exemplo de Alexandre, o
Grande. “Alexandre, que só se tornou supersticioso e recorreu aos adivinhos, quando, às
portas de Susa, começou pela primeira vez a temer por sua sorte (vide Q. Cúrcio, Livro V,
§7); assim que venceu Dario, desistiu logo de consultar os adivinhos e arúspices”
(ESPINOSA, 1988, p. 112). Mas, assim que, uma vez mais se viu em perigo, Alexandre
“recaiu (como diz o mesmo Q. Cúrcio, Livro VII, §7) na superstição, esse logro das mentes
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humanas, e mandou Aristandro, em quem depositava uma desconfiança cega, explorar por
meios de sacrifícios a evolução futura dos acontecimentos” (ESPINOSA, 1988, p. 112).
No terceiro parágrafo, Espinosa conclui que todos os homens estão naturalmente
sujeitos à superstição e que ela deve ser extremamente variável e inconstante. E que a sua
subsistência provém da esperança, do ódio, da cólera e da fraude, “pois não provém da razão,
mas unicamente da paixão, e da paixão mais eficiente. Daí que seja tão fácil os homens
acabarem vítimas de superstição de toda espécie quanto é difícil conseguir que eles persistam
numa só e na mesma superstição” (ESPINOSA, 1988, p. 112). Ainda neste parágrafo, surge a
noção mais maléfica de superstição, a saber: a superstição religiosa.
A noção de superstição religiosa é legitimada por sacerdotes através de culto e aparato
com tanta pompa e circunstância que deixam o vulgo, primeiro, admirado e assim mais
propenso ao medo e a esperança. Portanto, a superstição religiosa é o melhor exemplo do
correlato entre admiração, medo e esperança.
Precisamente porque o vulgo persiste na sua miséria é que nunca está por
muito tempo tranqüilo e só lhe agrada o que é novidade e o que ainda não lhe
enganou, inconstância essa que tem sido a causa de inumeráveis tumultos e
guerras atrozes. Na verdade (como se prova pelo que já dissemos e como
Cúrcio muito bem observou, no livro IV, cap. X), não há nada mais eficaz que
a superstição para governar as multidões. Por isso é que estas são facilmente
levadas, sob a capa da religião. Ora a adorar os reis como se fossem deuses,
ora a execrá-los e a detestá-los como se fossem uma peste para todo gênero
humano. Foi, de resto para prevenir este perigo que houve sempre o cuidado
de rodear a religião, fosse ela verdadeira ou falsa, de culto e aparato, de modo
a que se revestisse da maior gravidade e fosse escrupulosamente observada
por todos (ESPINOSA, 1988, p. 113).

Também neste parágrafo, surge a palavra “preconceitos”. A noção de preconceito se
aproxima muito da noção de superstição no sentido em que significa conceito ou opinião
formada antes de ter os conhecimentos adequados: “Entre os turcos, isto foi tão bem sucedido
que até o simples discutir eles consideram crime, deixando a inteligência de cada um ocupada
com tantos preconceitos que não há mais lugar na mente para a reta razão, nem sequer para se
duvidar” (ESPINOSA, 1988, p. 113).
No quarto parágrafo, a palavra “preconceito” aparece mais duas vezes. Neste
parágrafo, Espinosa destaca a condição necessária da liberdade de opinião para a manutenção
da paz social: “pareceu-me que não seria tarefa ingrata ou inútil mostrar que esta liberdade
não só é compatível com a piedade e paz social, como inclusivamente, não pode ser abolida,
sem se abolir, ao mesmo tempo, a paz social e a piedade” (ESPINOSA, 1988, p. 113). E,
ainda, relaciona os preconceitos religiosos aos vestígios da antiga servidão: “Para tanto, foi
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necessário, antes de mais, apontar os maiores preconceitos em matéria religiosa, isto é, os
vestígios da antiga servidão” (ESPINOSA, 1988, p. 113). E, portanto, submetendo-se assim
estes próprios preconceitos à superstição, que mais uma vez é mencionada neste mesmo
parágrafo: “submetido ainda à superstição dos gentios, para que todos caiam de novo na
servidão” (ESPINOSA, 1988, p. 113).
No quinto parágrafo, a palavra “maravilhado” faz alusão, mais uma vez, ao homem
supersticioso por causa da admiração. Neste parágrafo, assim como no terceiro parágrafo,
vemos ecos daquele ditado popular que diz: “A mentira parece verdade quando se cobre de
latim”.
(...) o próprio templo degenerou em teatro onde não mais se veneravam
doutores da Igreja mas oradores que, em vez de quererem instruir o povo,
queriam era fazer-se admirar e censurar publicamente os dissidentes, não
ensinando senão coisas novas e insólitas para deixarem o vulgo maravilhado.
Daí o surgirem grandes contendas, invejas e ódio, que nem o correr do tempo
foi capaz de apagar (ESPINOSA, 1988, p. 114).

No sexto parágrafo, Espinosa fala da importância que os mistérios, propagados pela
religião, representam para manter o vulgo admirado e com isso reduzir a fé em crendice e
preconceitos. “Não admira, pois, que da antiga religião não ficasse nada a não ser o culto
externo (com que o vulgo mais parece adular a Deus do que adorá-lo) e a fé esteja reduzida a
crendices e preconceitos” (ESPINOSA, 1988, p. 115).
No nono parágrafo, os preconceitos são entendidos, mais claramente, como os
produtos da fábrica de erros que é a superstição. Espinosa diz: “Passo em seguida a analisar
os preconceitos que surgem pelo fato de o vulgo (sujeito à superstição e preferindo relíquias
do passado à própria eternidade) adorar os livros da Escritura em vez do próprio Verbo de
Deus” (ESPINOSA, 1988, p. 117).
No décimo segundo parágrafo, Espinosa se dirige ao leitor filósofo, aquele que em
busca da razão, faria com que o mundo se libertasse dos preconceitos e de suas superstições, o
que levaria o homem a um novo estágio na compreensão de si mesmo e do mundo. “É isto,
leitor filósofo, o que submeto aqui à tua apreciação, na esperança de não ser mal acolhido,
tendo em conta a importância e a utilidade do tema, quer da obra, quer até de cada um dos
capítulos” (ESPINOSA, 1988, p. 118). E, mais uma vez, nos lembra da condição servil a que
está submetido o homem da imaginação. “Sei, efetivamente, quão arreigados estão na mente
os preconceitos a que se adere como se de coisa piedosa se tratasse; sei, além disso, que é
impossível libertar o vulgo da superstição e do medo” (ESPINOSA, 1988, p. 118).
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Com o intuito de esclarecer o quanto a superstição é prejudicial para uma formação
intelectual satisfatória e como podemos superá-la através do intelecto, na filosofia do próprio
Espinosa, é que se faz necessária uma compreensão acerca das noções de superstição
presentes no Tratado Teológico-Político. Depois de demonstrar o que origina, conserva e
alimenta a superstição e como a superstição, por sua vez, também origina, conserva e alimenta
uma religião onde, nas palavras de Marilena Chauí:
Deus é um ser colérico ao qual se deve prestar culto para que seja sempre
benéfico. A superstição cria uma casta de homens que se dizem intérpretes da
vontade de Deus, capazes de oficiar os cultos, profetizar eventos e invocar
milagres. A superstição engendra, portanto, o poder religioso que domina a
massa popular ignorante. O poder religioso, por sua vez, forma um aparato
militar e político para sua sustentação, de forma tal que a superstição está na
raiz de todo estado autoritário e despótico, onde os chefes se mantêm fortes
alimentando o terror das massas, com o medo dos castigos e com suas
esperanças de recompensas. (CHAUÍ, 1973, p. 24).

Assim como os profetas faziam em outras épocas, ou seja, falavam através da
imaginação, a Igreja, ainda nos dias de hoje, segue com a tradição de usar imagens para falar
ao seu público. Pois, falar através de imagens é uma maneira de se fazer entender mais
eficiente do que através de ideias, haja visto que não é necessário se esforçar para
compreender uma mensagem que é operada no âmbito do conhecimento imaginativo. O
“marketing religioso” sabe que as pessoas reagem mais às imagens do que às ideias. As
igrejas neopentecostais descobriram uma mina de ouro, ao usarem as imagens na TV de seus
cultos e congregações, para angariar fundos sob o pretexto de disseminar a palavra de Deus;
tijolos ungidos, colheres de pedreiro abençoadas, garrafinhas com água benta, medalhinhas de
santos, etc. Da mesma forma, que o mercado consumidor é alimentado pela propaganda de
marcas que usam o artifício das associações de imagens presentes na imaginação, a Igreja
alimenta o seu mercado religioso induzindo os fiéis a crerem nas estórias de sucesso
apresentadas em seus programas de TV; pessoas que se livraram de doenças, de dívidas, da
violência doméstica, de “supostos” espíritos malignos, de vícios diversos, pessoas que fizeram
fortuna (aqui no sentido de riquezas), que “salvaram” o casamento, etc. De um modo torto,
fazem parecer que finalmente o homem é senhor do seu destino. Ao aceitarem esse Deus,
vendido em seus templos consagrados à Teologia da Prosperidade, essas pessoas se
contentam com o conhecimento imaginativo que é o conhecimento através do que o Séc.
XVII chama de imaginação, mas que não deve ser confundida com o termo que usamos para
indicar criatividade ou inventividade.
Mas, como já foi demonstrado anteriormente, na teoria do conhecimento de
Espinosa, a imaginação é passível de erros; então, esse conhecimento pode ser ilusório e é
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sempre insatisfatório. O que a filosofia de Espinosa busca é justamente o contrário, busca o
conhecimento real, ou seja, conhecer o modo de produção (fabrica) de algo, e não somente
um conhecimento “indireto” ou “externo”, como o que se dá através dos efeitos ou
propriedades de algo. E é a partir do conhecimento intelectual do conceito unívoco e
verdadeiro de Deus que teremos a chance de um entendimento de que Deus, ou seja, a
Natureza, é de suma importância para sedimentar a base do método de que precisamos para
seguir adiante. E que método é esse? É o método que procura a verdade na devida ordem, isto
é, descobre o lugar de cada ideia na ordem universal das ideias, que é a que se deduz da ideia
do ser perfeito. E é por desconhecer a ordem da Natureza que se cria as condições propícias e
necessárias para o surgimento da superstição, sendo o medo e a esperança os elementos que
originam, alimentam e conservam este estado de coisas. As superstições, ao longo do tempo,
são responsáveis por inúmeras atrocidades cometidas por nós, seres humanos, e usadas como
instrumentos de controle em várias esferas, em especial na esfera religiosa. Contudo, hoje em
dia, com uma filosofia laica e com os avanços científicos e tecnológicos, observamos uma
considerável diminuição desse controle psicológico perverso que é a superstição religiosa.
Todavia, é possível perceber que ainda estamos à mercê da superstição. Uma superstição mais
sofisticada, que se implanta na própria ciência. Há muito tempo que a religião deixou de
combater o progresso científico para aliar-se a ele. As igrejas são instituições sábias na arte da
política. Hoje, os novos fiéis são arrebanhados em shows de rock, em festas agropecuárias,
em eventos empresariais com uma linguagem “moderna”, com um “cardápio” tão variado que
é quase impossível um jovem não encontrar alguma denominação religiosa que lhe agrade e
conforte. Então, ainda hoje, distinguir o entendimento da imaginação passa a ser, portanto, o
primeiro passo de um método que pretenda, ao mesmo tempo, produzir real conhecimento e
diminuir a superstição.
Eis porque só os que se livraram das máximas de sua infância puderam
conhecer a verdade; é preciso fazer extraordinários esforços para superar as
impressões do costume e apagar as falsas ideias das quais o espírito humano
se nutre antes que seja capaz de julgar as coisas por si mesmo (LUCAS, 2007,
p. 48).

Uma imagem, enquanto produto da imaginação, é verdadeira para os nossos sentidos,
mas, não é uma ideia verdadeira, ou seja, ela é inadequada, obscura e mutilada. Já uma ideia
adequada, clara e distinta é sempre verdadeira para a alma. Exemplo: quando olhamos para o
Sol e percebemos que ele é menor do que a Terra, temos uma imagem que é verdadeira
porque assim a percebemos pelo nosso sentido da visão. Mas, ao ter o conhecimento
matemático da verdadeira dimensão do Sol, saberemos que é uma ideia inadequada o fato do
Sol ser menor do que a Terra. Todavia, continuaremos a percebê-lo como sendo menor. Mas,
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agora, não poderemos fingir que não sabemos que o Sol é maior do que a Terra. Isto, em
parte, explica porque o corpo está sujeito à fortuna, enquanto que a alma pode libertar-se desta
armadilha.
A ideia de fortuna (figura de um processo temporal cíclico de obtenção e perda de
bens), como algo que está fora de nosso controle, se deve, quase que exclusivamente, ao fato
de observarmos na natureza, e em nossas vidas cotidianas, uma miríade de acontecimentos
cujos efeitos não têm uma causa aparente ou conhecida. O senso comum costuma pensar que
tudo o que acontece é a vontade de Deus. E, por isso, atribui a ele toda a nossa sorte ou azar.
Segue-se daí um enorme preconceito que se alimenta da esperança e do medo de uma boa ou
má fortuna. O nome deste preconceito, como já sabemos, é a superstição. É certo que tudo
depende de Deus para existir, sendo Ele causa de si e de todas as coisas. Entretanto, vontade
ou desejo de potência é algo que se diz somente dos seres finitos e limitados como nós, que
somos modificações da substância infinita, que consta de infinitos atributos infinitos em seus
gêneros. Deus, em sua infinita potência, não deseja nada pois sua obra já está pronta. Deus é
pura ação em um movimento eterno e infinito.

A noção de Emendatio
Tendo em vista a necessidade de se compreender melhor: (a) a relação que existe entre
a superação da superstição através do intelecto na teoria do conhecimento de Espinosa, e (b) o
método da correção do intelecto. Devemos destacar que uma das mais importantes tarefas da
filosofia é advertir as pessoas quanto ao perigo das conclusões precipitadas, pois as
conclusões precipitadas podem levar a várias formas de superstição. Senão, vejamos: quando
falamos em superstição, logo vêm à mente do homem do senso comum imagens há muito
tempo impregnadas em seu pensamento. Alguns exemplos: passar embaixo de uma escada
traz azar, trevo de quatro folhas traz sorte, espelho quebrado traz azar, e etc. Consideramos,
então, que se um gato preto atravessa a rua na sua frente. E neste mesmo dia, um pouco mais
tarde, você tropeça, cai e quebra o braço. Isto não significa que exista uma relação de causa e
efeito entre os dois eventos. Entretanto, se o homem do senso comum não tem no que se
basear, preenche a lacuna, que é a falta de dados necessários para a compreensão dos fatos,
com o que tem. Com superstições, ou seja, tudo que puder ter feito errado ou diferente do
modo costumeiro de agir. Antes de identificarmos algo, pode ser qualquer coisa. Todavia, a
noção de superstição abordada por Espinosa, principalmente no TT-P, é a noção de um
sistema originado alimentado e conservado pelo correlato entre medo, esperança e admiração.
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Desde quando o homem começou a refletir sobre questões existenciais do tipo: de
onde viemos, existe vida após a morte, ou sobre questões a respeito da natureza, do tipo: o
que é um relâmpago? Como é formada a luz do dia? Por que acontecem terremotos? etc. O
homem tenta preencher as lacunas existentes com o conhecimento que tem através do
primeiro gênero de percepção, que é a imaginação. E, neste nível, a superstição é
compreendida como uma fábrica de erros. Entretanto, é importante notar que vencer a
superstição não significa, para Espinosa, eliminar a imaginação, pois dela dependemos para
nossa sobrevivência na vida prática. O problema consistiria em utilizarmos essa forma de
conhecimento para um fim a que ela não se propõe, pois as imagens somente nos fornecem
uma visão parcial do mundo. Portanto, o que devemos fazer é desconstruir e reorganizar as
definições que temos das coisas, usando o intelecto para produzir ideias adequadas.
E como é claro por si que a mente tanto melhor se entende quanto mais
entender da Natureza, vê-se que esta parte do método será tanto mais perfeita
quanto mais coisas a mente entende e será perfeitíssima quando a mente
atender ao conhecimento do ser perfeitíssimo, ou refletir sobre o mesmo
conhecimento (ESPINOSA, 1997, §39, p. 53).

O método do qual Espinosa se refere é o método da correção do intelecto:
A correção do intelecto, desenvolvida por Espinosa no tratado da correção do
intelecto, consiste, antes de mais nada, em fazer com que nosso intelecto se
conheça a si mesmo, diferenciando-se da imaginação. Trata-se de um caminho
reflexivo, pois nele o intelecto realiza uma reflexão, voltando-se sobre si
mesmo para conhecer-se como capacidade inata de conhecimento verdadeiro
(CHAUÍ, 2006, p. 37).

E é principalmente na escola onde começamos a organizar nossas ideias de forma
racional, mais precisamente com a disciplina de filosofia, cuja função principal é a de
trabalhar conceitos. Uma das principais características da filosofia é que ela versa ao longo de
sua história sobre temas comuns ao ser humano, temas que são correntes àquele indivíduo que
se dedica ao questionamento. E nada melhor do que começar com um pensador que se ocupou
de fundamentar uma filosofia, digamos, genética. “Ora, conhecer é conhecer pela causa, diz
Espinosa” (CHAUÍ, 2006, p. 40).

As questões trabalhadas por Espinosa devem ser

conhecidas pelos alunos que estão em formação. Pois, a filosofia para Espinosa é o
conhecimento racional de Deus, da Natureza e da união do homem com a Natureza, isto é,
com Deus.
Visto ser Deus a causa primeira de todas as coisas, Espinosa sustenta que,
segundo a verdadeira ordem do filosofar, é preciso partir do conhecimento da
essência de Deus para dele deduzir o conhecimento do Universo tanto sob
seus aspectos materiais quanto sob seus aspectos mentais (GLEIZER, 2005, p.
15).

Capa

Índice

265

A reforma ou a correção do intelecto, portanto, é o realinhamento ou a reorganização
das ideias. No Tratado da correção do intelecto, Espinosa começa a reorganização de suas
ideias a partir da experiência de sua própria vida.
Desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo o que costuma
acontecer na vida cotidiana, e tendo eu visto que todas as coisas de que me
arreceava ou que temia não continham em si nada de bom nem de mau senão
enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar se existia
algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de comunicar-se, e pelo qual
unicamente, rejeitado tudo o mais, o ânimo fosse afetado; mais ainda, se
existia algo que achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma
alegria contínua e suprema (ESPINOSA, 1997, §1, p. 45).

Em sua busca pelo bem verdadeiro, Espinosa se debatia internamente para encontrar
um modo pelo qual conseguisse conciliar a vida cotidiana, que considera como o supremo
bem as riquezas, as honras e a concupiscência, e um novo modo de vida que lhe desse para
sempre o gozo de uma alegria contínua e suprema. Em um primeiro momento, Espinosa
entende que são dois modos de vida contrários entre si, e que, portanto, seria contraditório
viver estas duas vidas. Então, tudo o leva a crer que só poderia se decidir por uma delas.
Como, pois visse que tudo isso obstava a que me dedicasse ao novo modo de
vida, e, mais ainda, tanto se lhe opunha que eu devia necessariamente absterme de uma coisa ou de outra, achava-me forçado a perguntar o que me seria
mais útil; porque, como disse, parecia-me querer deixar um bem certo por um
incerto (ESPINOSA, 1997, §6, p. 46).

Após esta decisão indagatória, Espinosa chega à conclusão de que, estes bens, se
forem considerados como meios, e não como um fim em si mesmo, não precisará abandonálos, mas sim utilizá-los como modo de condução ao fim pelo qual são procurados. Ao
elaborar algumas regras de vida, Espinosa faz com a vida cotidiana o que pretende fazer com
o intelecto, ou seja, um realinhamento ou reorganização das coisas que precisamos fazer para
viver uma vida cotidiana.
(...) depois que vi a aquisição de dinheiro ou a concupiscência e a glória só
prejudicarem enquanto são procuradas por si e não como meios para as outras
coisas; se, porém, são buscadas como meios, terão então uma medida e não
prejudicarão de modo algum, até, pelo contrário, muito contribuirão para o fim
pelo qual são procuradas(...) (ESPINOSA, 1997, §11, p. 47).

Não obstante, o sumo bem é a tomada de consciência da relação do sujeito com tudo
que está ao seu redor. É a compreensão de que não existe nada de bom ou mau em si mesmo,
que o que temos é uma relação com as coisas, e que, esta relação, pode ser boa ou má. E, que
Deus, ou seja, a Natureza, só é boa em relação a sua utilidade para a existência de todas as
coisas. Pois, sendo tudo o que existem, modos ou modificações de Deus, ou seja, somos
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aquilo que somos em Deus, então, dependemos de Deus para existir. Para Espinosa, Deus
deveria ser entendido como um:
(...) ser que existe em si e por si mesmo, que pode ser concebido em si e por si
mesmo e sem o qual nada existe nem pode ser concebido.
(...) é substância por ser causa de si (causa de sua essência, de sua existência e
da inteligibilidade ambas) e, ao causar-se a si mesma, causa a existência e a
essência de todos os seres do universo. Causa de si, a substância existe e age
pela potência absolutamente infinita de sua própria natureza e por isso mesmo
é incondicionada.
(...) é o ser absolutamente infinito, pois o infinito não é o sem começo e sem
fim (mero infinito negativo) e sim o que causa a si mesmo e produz a si
mesmo incondicionadamente (infinito positivo) (CHAUÍ, 2002, p. 12).

Depois de afirmar e que o sumo bem é a compreensão da unidade e da totalidade das
coisas. Espinosa faz um esforço para demonstrar que o alcance do sumo bem não deve ser
uma realização individual, mas sim coletiva. Pois, como sua filosofia é de cunho social, ele
entende que o encontro deste sumo bem deve ser compartilhado com o máximo de indivíduos
possível.
Este é, portanto, o fim ao qual tendo: adquirir uma natureza assim e esforçarme por que muitos a adquiram comigo; isto é, pertence também à minha
felicidade fazer com que muitos outros entendam o mesmo que eu, a fim de
que o intelecto deles e seu apetite convenham totalmente com o meu intelecto
e o meu apetite. E para que isso aconteça, é preciso entender tanto da Natureza
quanto baste para adquirir semelhante natureza; a seguir, formar uma tal
sociedade como é desejável para que o maior número chegue a isso do modo
mais fácil e seguro (ESPINOSA,1997, §14, p. 47).

Sendo assim, o homem do intelecto é também o homem da imaginação, mas em
aspectos diferentes. Nós não precisamos abandonar a imaginação e nem os bens, cujo qual
esta mesma imaginação, considera como bens verdadeiros. Pois, de fato, são bens verdadeiros
desde que saibamos a sua justa medida na ordem e conexão na natureza. Pois, como diz
Espinosa em sua Ética: “A ordem e a conexão das ideias são as mesmas que a ordem e a
conexão das coisas” (ESPINOSA, 2007, p. 87).

3. Conclusão
Por fim, é importante destacar que, segundo Espinosa, para que nos aperfeiçoemos é
necessário que conheçamos a nós e a natureza o máximo possível, fazendo com que o nosso
corpo seja ainda mais apto a uma infinidade de coisas, é necessário “Conhecer exatamente a
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nossa natureza, que desejamos aperfeiçoar, e, ao mesmo tempo, saber da natureza das coisas
tanto quanto for necessário” (ESPINOSA, 1997, §25, p. 50).
Como pensador fundamental do início da Modernidade, considero a filosofia de
Espinosa extremamente útil para os alunos, principalmente do ensino médio, compreenderem
a importância de não se sujeitarem as crenças, preconceitos, ou autoridades morais, antes de
as submeterem ao pensamento racional. Uma vez que a faixa etária, os interesses e as visões
de mundo dos alunos estão intimamente ligadas aos seus corpos e suas recém-descobertas, é
na filosofia que os alunos encontrarão, talvez, não as respostas de todos os questionamentos,
mas sim um modo adequado de reformular melhor estas questões para serem analisadas
logicamente. Ao trabalharmos a filosofia de Espinosa com os alunos do ensino médio,
poderemos oferecer aos mesmos uma oportunidade de conhecer um pouco do pensamento de
um dos fundadores da modernidade, cujo pensamento vem sendo muito pouco utilizado no
ensino médio e como tal, os temas abordados, possibilitarão reflexões em torno do modo de
vida e dos valores humanos atuais. Há de se considerar, também, que a educação das crianças
e adolescentes é de suma importância para esse processo de correção e purificação da
inteligência, onde o movimento do pensamento se faz necessário para que se possa alcançar
uma condição de autonomia do intelecto, onde a ingerência da imaginação não interfira no
desenvolvimento da competência cognitiva. Pois, ter autonomia não é fazer tudo o que deseja,
agindo sem importar com as pessoas a sua volta. Pelo contrário, ter autonomia é ter a
consciência de coordenar as regras, ideias, decisões e preferências de seu meio social, atuando
em harmonia.
Nesse contexto, é preciso ter cautela para pensar nos modos de se ensinar uma
filosofia tão radical, que é capaz de abalar as estruturas de todas as crenças. Pois, o
racionalismo absoluto de Espinosa não deixa brechas para nenhum mistério, milagre ou coisas
ocultas. Entretanto, talvez se faça tão necessário justamente por isso, em uma época dita
“racional”, onde a ciência e a tecnologia nunca foram tão promovidas e incentivadas.
Todavia, sem o esclarecimento que nos leva a ter autonomia, isso de pouco nos serve, ao
menos no campo da ética, para se conceber uma vida melhor, onde os encontros que temos
sirvam sempre para o nosso aumento de potência, para que possamos realizar em ato toda a
essência de que dispomos; que o nosso conatus, que é a força que cada coisa tem para
perseverar na existência, seja sempre aumentado por bons encontros que geram bons afetos,
entre eles, a alegria que é o afeto mais potente.
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Ao compreender que a ordem e a conexão das ideias são a mesma que a ordem e a
conexão das coisas, entenderemos que tudo depende da natureza e de suas leis determinadas e
fixas. E quem entende as leis eternas da Natureza não acredita mais em bem e mal metafísico.
Sendo assim, compreender e aceitar essa lógica nos liberta para seguirmos o caminho que nos
leva a ser quem realmente somos. Pois, eu sou em ato o que eu sou de fato. Podemos entender
isso no seguinte esquema: a alma é a ideia do corpo, o corpo é o ideado da alma. A perfeição
(realidade) realiza-se no ideado através da ideia. A ideia adequada é verdadeira porque
corresponde com o ideado. Eu concebo o meu corpo e o construo. Exemplo: se eu concebo
uma catedral e construo uma capela, eu falho. Se eu concebo uma capela e construo uma
catedral, também falho. Só será perfeito se aquilo que eu construir for aquilo que eu concebi.
Se eu tenho ideias grandiosas, o meu projeto deverá ser grandioso. A perfeição é sermos
maximamente aquilo que singularmente somos.
Portanto, só o que nos resta é pôr em prática, não uma nova vida, mas uma vida
reformada de acordo com o intelecto que, assim como Deus, é objeto e sujeito de si mesmo. É
uma tarefa difícil? Sem dúvida. Mas, como o próprio Espinosa já havia nos alertado: “Mas
tudo o que é precioso é tão difícil como raro” (ESPINOSA, 2007, p. 411).
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Estudo das políticas ambientais relacionadas à APA das Nascentes do Rio Vermelho:
Interface entre político e social
Sara Alves dos Santos¹
Maria Geralda de Almeida²
Resumo
O Bioma Cerrado, savana caracterizada por uma vegetação xeromorfa, detém cerca de 5% da
biodiversidade do planeta e é um dos 25 hot spots mundiais de biodiversidade. Assim as
Unidades de Conservação surgiram como tentativa de frear ou pelo menos minimizar os
impactos causados pelo ritmo acelerado de devastação que este bioma vem sofrendo. As
APAs, Unidades de Uso Sustentável, foram criadas com o intuito de proteger esse rico
patrimônio natural e promover uma maior interação entre sociedade e meio ambiente,
incentivando um aproveitamento o menos destrutível possível dos recursos naturais sem frear
o desenvolvimento das comunidades locais nelas inseridas. Criada em 2001 pelo decreto
9.335, a Área de Preservação Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho, inserida dentro da
Reserva da Biosfera do Cerrado, abrange uma área de 176.322,22 ha, englobando os
municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse, no Estado de Goiás. Esta possui
áreas significativas de Cerrado conservado, apesar de ter sofrido um histórico de extração de
madeira e carvoarias, que representavam significativa fonte de renda local. Atualmente este
patrimônio encontra-se em risco devido aos efeitos do avanço da fronteira agrícola,
aprimoramento e surgimento de novas tecnologias e rápidas mudanças no contexto local e
regional. Assim as políticas ambientais surgem como importantes fatores no cumprimento dos
objetivos da APA. Foi com o intuito de estudá-las e apontar algumas questões ambientais e
sociais relevantes que esta pesquisa foi realizada. Para tal fez se uso de levantamentos
bibliográficos, cartográficos e de campo. Foi possível observar que as pastagens
correspondem à principal forma de uso e ocupação das terras na região, que possui uma área
de agricultura pouco expressiva. Com exceção do pequi (Caryocar brasiliense Camb) os
frutos do cerrado ainda são pouco aproveitados comercialmente, embora a região possua
grande potencial para esse tipo de atividade. O fato de visar conciliar ambas as partes
(ambiental, cultural social e econômica) faz desta uma unidade complexa, sendo um desafio
para quem convive e responsabiliza-se por sua gestão. No caso da APA das Nascentes do Rio
Vermelho, os órgãos ambientais locais, como Secretárias do Meio Ambiente, encontram
dificuldades relacionadas à falta de integrantes especializados, informações, investimento e
apoio as causas ambientais (disposição dos resíduos sólidos, gestão de reservas ambientais,
impactos das PCHs, etc.). Além disso, as populações locais pouco sabem sobre ela e as
políticas ambientais existentes ainda são um tanto precárias. Esta carência informativa pode
gerar um entendimento desta como ameaçadora para algumas que sofrem suas influencias.
Uma possível alternativa para promover um melhor conhecimento sobre seu real significado
seria a realização de cursos ou palestras informativas, além de incentivo, por parte de seus
órgãos responsáveis, de atividades geradoras de renda pouco impactantes ao meio ambiente
(aproveitamento de frutos do cerrado para produção de produtos para comercio local; eco
turismo e turismo rural, etc.), desde que implantadas de maneira adequada e com a devida
orientação. A expansão deste estudo para outras Unidades de Conservação presentes na
região possibilitaria uma análise comparativa entre estas, incluindo dados amplificados do
quadro socioambiental na região. Esta pesquisa foi importante para a aprendizagem e
aplicação de estudos ambientais, além de despertar maior interesse a iniciação cientifica.
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SINOPSE DO GÊNERO GURANIA (SCHLTDL.) COGN. (CUCURBITACEAE) PARA
A REGIÃO CENTRO OESTE DO BRASIL, COM ÊNFASE NAS ESPÉCIES
OCORRENTES NO ESTADO DE GOIÁS.
Sara Marina Nunes Laviola¹*, Vera Lúcia Gomes-Klein²
¹Orientanda; ²Orientadora; ¹²Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas,
Departamento de Botânica, Laboratório de Morfologia e Taxonomia Vegetal, Goiânia, GO,
Brasil. *saramnlaviola@gmail.com
A família Cucurbitaceae compreende cerca de 29 gêneros registrados para o Brasil, e
Gurania (Schltdl.) Cogn., objeto de nosso trabalho, está representado por aproximadamente
25 espécies distribuídas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudoeste. O gênero
apresenta grande dimorfismo foliar abrangendo espécies com folhas inteiras, lobadas ou
trifolioladas, inflorescências axilares, longo-pedunculadas, racemosas a subumbeladas e frutos
carnosos bacóides. O presente trabalho visa o levantamento e estudo taxonômico das espécies
de Gurania encontradas na região Centro-Oeste do Brasil. Foram realizados levantamentos
bibliográficos, expedições periódicas para coleta de espécimes e documentação fotográfica.
Também foi possível consultar os herbários BHCB, BOTU, CEN, CGMS, CNMT, HEPH,
HMS, IBGE, NX, RB, UB e UFG, além dos registrados no INCT e Reflora. Os exemplares
coletados foram tratados segundo as técnicas usuais de Botânica e identificados através
comparação com exemplares identificados e consultas às bibliografias específicas do grupo
em estudo. Todo material coletado, posteriormente, será encaminhado ao acervo do herbário
UFG. Como resultados preliminares, constam até o momento, sete espécies distribuídas em
diferentes áreas da região em estudo: Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey; (MS
e MT); G. eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn. (GO e MT); G. huebneri Harms (MT); G. lobata
(L.) Pruski (DF, GO e MT); G. pseudo-spinulosa Cogn. (GO); G. sinuata (Benth.) Cogn.
(MT) e G. subumbellata (Miq.) Cogn. (GO e MT). Dentre as espécies citadas, G. lobata é a
mais representativa no Centro-Oeste, ocorrendo em toda a região exceto no Mato Grosso do
Sul. O estado do Mato Grosso se destaca por apresentar a maior diversidade, compreendendo
seis espécies. De acordo com os levantamentos realizados, até o momento, Gurania é o
segundo gênero da família mais representativo no Centro-Oeste brasileiro, o que ressalta a
relevância deste trabalho e justifica a diversidade de espécies localizadas na área de estudo.
Palavras-chave: Taxonomia, Florística, Trepadeira, Flora do Brasil (CNPQ).
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COMPORTAMENTO DOS HERBICIDAS CLOMAZONE E SULFENTRAZONE
APLICADOS EM SOLOS DE CERRADO
Sara Santiago Naves1, Virgínia Damin2, Lara Cristina Pereira da Silva Pacheco3
1

Acadêmica em Agronomia, Bolsista em Iniciação Científica, Escola de Agronomia,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,
saradeescorpiao@yahoo.com.br
2
Professor Adjunto, Setor de Ciência do Solo, Departamento de Solos, Escola de Agronomia,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, Caixa Postal 131, CEP 74.690-900,
(62) 3521-1697,
virginiadamin@gmail.com
³ Doutoranda em Agronomia, Solo e Água, Escola de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil,
laragronomia@gmail.com1
RESUMO: Atualmente, a recomendação de herbicidas é baseada, somente, na espécie de
planta daninha a ser erradicada. Particularmente, para herbicidas pré-emergentes, este
parâmetro é inadequado, uma vez que estes herbicidas são aplicados diretamente no solo e sua
dinâmica é afetada pelos atributos e manejo dos mesmos. O presente trabalho visa avaliar o
comportamento e a eficácia de dois herbicidas pré-emergentes (clomazone e sulfentrazone),
aplicados em cinco solos, provenientes do bioma Cerrado. Foram desenvolvidos dois
experimentos, sendo um para cada herbicida: clomazone e sulfentrazone. Em todos os
experimentos, foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x
8 com 6 repetições. Os fatores avaliados serão tipos de solo (1 - Areia lavada; 2 - Gleissolo
Melânico; 3 - Latossolo Vermelho distrófico; 4 - Latossolo Vermelho ácrico; 5 - Neossolo
Quartzarênico órtico e 6 - Neossolo Flúvico Ta eutrófico) e 8 doses de cada herbicida (0; ¼;
1/3; ½; 1x; 2x; 3x e 4x a dose máxima recomendada de cada produto). A emergência, a
fitotoxicidade e a massa seca foram avaliadas aos 28 DAA (dias após aplicação). Os
herbicidas aplicados apresentaram comportamento distinto nos seis solos estudados. O efeito
dos herbicidas nas plantas avaliadas está relacionado à disponibilidade destes herbicidas no
solo. As moléculas do herbicida clomazone estão menos disponíveis no Gleissolo e as do
herbicida sulfentrazone menos disponíveis no Gleissolo e no Latosslo ácrico.
PALAVRAS-CHAVE: cana-de-açúcar, Latossolos, Neossolos, pré-emergentes.
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DETECÇÃO DE PATÓGENOS ENTÉRICOS DO COMPLEXO ENTÉRICO
SUÍNO MEDIANTE PCR EM TEMPO REAL EM AMOSTRAS DE INTESTINO
DE SUÍNOS VACINADOS CONTRA ESCHERICHIA COLI

Sarah Rodrigues Chagas¹, Thayná Ribeiro Garcia², Lívia Mendonça Pascoal3
RESUMO: A colibacilose pós-desmame é uma infecção intestinal que afeta leitões
acometidos por cepas patogênicas de Escherichia coli, causando diarreia severa,
desidratação, formação de animais refugos e aumento no índice de mortalidade, gerando
grandes perdas econômicas na suinocultura tecnificada. Diante desse fato, objetivou-se
determinar a interação entre E. coli e outros agentes patogênicos envolvidos no
complexo entérico suíno (CES) em amostras de intestino de leitões vacinados e não
vacinados contra E. coli, utilizando PCR em tempo real. Os patógenos avaliados foram
Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodisenteriae, Salmonella spp e Circovírus
suíno tipo 2 (PCV2). Utilizaram-se amostras de íleo e cólon de 20 leitões vacinados e
revacinados com Colidex-C® aos 10 e 20 dias de vida (V10-20) e de 20 leitões
contemporâneos não vacinados - grupo controle (C10-20). As amostras foram
submetidas ao processo de extração de DNA e os eluatos obtidos foram armazenados a 20ºC. Posteriormente, realizaram-se reações de PCR em tempo real para os agentes
pesquisados. Realizou-se ensaio plus/minus para E.coli (para os fatores de virulência
K88, K99, F41, LT, STa, F18, 987P), sendo usado como controle positivo uma amostra
de DNA genômico de E.coli sabidamente positiva. Utilizando os mesmos extraídos de
DNA, foi determinada e quantificada a presença de L. intracellularis, Brachyspira
hyodisenteriae e PCV2. Todos os animais vacinados apresentaram resultado negativo
aos fatores de virulência da Escherichia coli, enquanto no grupo controle todos os
animais foram positivos. Para a bactéria L. intracellularis a prevalência foi de 40% nos
vacinados e 100% nos não vacinados nas amostras de íleo, sendo que nas amostras de
cólon, foram positivos 20% do grupo vacinado e 70% do controle. Em relação ao vírus
PCV2, todas as amostras de íleo foram positivas, enquanto que nas amostras de cólon
foram positivos 75% do grupo vacinado e 80% do grupo controle. Nenhuma amostra foi
positiva para B. hyodisenteriae e Salmonella sp. Conclui-se que os animais do grupo
vacinado não apresentaram E.coli e apresentaram menos L. intracellularis, em
comparação ao grupo controle. Não houve diferença significativa quanto à presença de
PCV2 entre os animais vacinados e controle.

PALAVRAS-CHAVE: colibacilose, diarreia, E. coli
_________________________________

¹ Orientada – Acadêmica em Medicina Veterinária, bolsista em iniciação científica, Escola de Veterinária e
Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, sarahchagas94@gmail.com
²Acadêmica em Medicina Veterinária, Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
Goiás, Brasil, thaynaa.r@hotmail.com
³Orientadora – Prof. Dr. da Escola de Veterinária e Zootecnia, Setor de Medicina Veterinária Preventiva, Escola de
Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, liviapascoal@ufg.br
“Revisado pelo orientador”

Capa

Índice

274

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

275 - 275

Desenvolvimento De Meta-Heurísticas Para Programação Da Produção Em
Flow Shop Com Setup Independente E Filosofia Just-In-Time
Stéfany Mayara Ferreira de Rezende1, Hélio Yochihiro Fuchigami1
1: Departamento de Matemática
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
e-mail: stefanymayara7@gmail.com.br , helio@catalao.ufg.br
O problema abordado consiste no flow shop com tempos de setup independente da
sequência e filosofia just-in-time, com intuito principal de minimizar o somatório total de
atrasos e adiantamentos por meio do emprego da meta-heurística simulated annealing.
O problema de programação Flow shop é um dos mais conhecidos na literatura sendo
estudado há mais ou menos 50 anos. Os trabalhos até então predominantemente visaram à
redução do makespan e/ou tempo total de fluxo.
Com o auxílio de software o projeto proposto alcançou bons resultados em baixo tempo
computacional. O método simulated annealing mostrou-se eficiente na resolução do problema
analisado, verificando-se melhoras significativas nas soluções encontradas.
Para estudo foi empregada 6 diferentes perturbações e comparou-se o comportamento das
mesmas. Foram analisados 36 problemas obtidos por meio da combinação dos parâmetros
esquematizados, realizando 30 execuções cada. Foram utilizadas duas soluções iniciais,
geradas pelas regras de prioridade clássicas EDD (Earliest Due Date – Menor Data de
Entrega) e MST (Minimum Slack Time – Menor Folga [dj–∑pj]). Posteriormente, o algoritmo
simulated annealing foi executado em busca de sequências melhores em relação à função
objetivo (menores valores de Z).
Os principais resultados desta pesquisa evidenciaram um bom desempenho com ganhos
relevantes de mais de 30%, com baixas variações. Os dados expostos também evidenciaram
as melhores perturbações para o problema. A perturbação PS1 (Troca de duas tarefas
adjacentes) fornece melhores resultados para um número mais reduzido de máquinas e tarefas
enquanto que de um modo geral, a perturbação PS2 (Troca de duas tarefas aleatórias) possui
um melhor desempenho.

Bolsista
 Orientador


revisado pelo orientador

Capa

Índice

275

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

276 - 276

PREDIÇÃO DE GANHOS E RECOMBINAÇÃO APÓS SELEÇÃO PARA
PROLIFICIDADE EM UMA POPULAÇÃO DE MILHO
PREDICTION OF GAINS AND RECOMBINATION AFTER SELECTION FOR
PROLIFICACY IN A POPULATION OF CORN
Stênio Bruno Sousa1; Edésio Fialho dos Reis2; José Branco de Miranda Filho3
Resumo: O milho é um dos cereais de maior importância na economia mundial. O aumento na
produção de grãos é o principal objetivo das atuais técnicas de melhoramento, sendo
necessário uso de caracteres que permitam esse aumento. Entre as características importantes
encontra-se a prolifícidade que pode contribuir com o aumento na produção. A seleção
recorrente intrapopulacional pode levar a maiores sucessos no processo seletivo com efeitos
contínuos geração pós geração. O presente trabalho objetivou realizar seleção branda para
subpopulação com prolificidade originada da população TG-02 avaliando o efeito indireto da
seleção em produção de grãos sobre outros caracteres morfológicos de interesse agronômico.
O sintético denominado TG-02 foi utilizado como população base para a obtenção de 45
famílias de irmãos germanos, após avaliação destas 45 famílias, foram selecionadas 18 que
foram recombinadas usando linhas doadoras de pólen composta da mistura de sementes das
selecionadas. Em cada uma das 18 famílias foram selecionadas nove plantas por avaliação
visual, as quais comporiam o ensaio de avaliação, sendo cada planta constituindo uma nova
família para avaliação. O ensaio foi conduzido no esquema em látice e, pela baixa eficiência
comparado ao bloco ao acaso, a análise foi realizada em blocos com duas repetições. Em
virtude da diferença significativa para número de plantas por parcela, foi feito a correção do
peso de espigas e da produção de grãos pelo método da covariância. Quando a seleção é
praticada numa determinada característica de forma truncada, a resposta em outras
características de interesse agronômico está relacionada à magnitude de associação existente
entre a característica efetuada a seleção e a característica de interesse na avaliação. Os
resultados indicaram que o processo de seleção mostrou-se eficiente e um bom desempenho
da população recombinada em relação aos híbridos comerciais e que o processo de seleção
visual interferiu na composição das progênies para avaliação, pois elas se apresentaram
superiores à população recombinada. A seleção para número de espiga nesta população não se
mostrou eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: melhoramento; parâmetro genético, produção de grãos, Zea mays.
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Síntese, caracterização estrutural e estudo das
propriedades magnéticas de Ferritas de Cobalto
dopadas com Európio
Suellen T. N. Machado1,2 Adolfo F. Júnior1,
Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil
Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil
1

2

Resumo: As nanopartículas possuem propriedades físicas,
óticas, elétricas e magnéticas de bastante interesse para
estudo e vasta aplicação em diversos setores industriais.
Como base nisso, o presente trabalho realizou o estudo das
propriedades magnéticas de CoFe2-xEuxO4, com 0≤ x ≤
0,3. Para sintetizar a ferrita de cobalto com o dopante
európio, foi escolhida a reação de combustão, pois é uma
reação auto-eficiente, rápida, econômica e de fácil
controle estequiométrico; e consiste em produzir uma
solução aquosa de nitrato de cobalto, nitrato de ferro,
nitrato de cobalto e uréia como combustível. Os resultados
são discutidos em termos dos sítios de ocupação da
estrutura da ferrita. A análise do estudo de DRX constatou
que dopagem com Eu3+ não apresenta fases espúrias. No
estudo das propriedades magnéticas com VSM, estas
decaem com o aumento da dopagem. Isso se deve ao fato
do Eu3+ ser um íon não magnético e também devido a
mudanças nos sítios de ocupação A (tetraédrico) e B
(octaédrico).
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AVALIAÇÃO DA TERMOTOLERÂNCIA DE Metarhizium anisopliae EM
DIFERENTES FASES DO DESENVOLVIMENTO GERMINATIVO SOBRE A
CUTÍCULA DE Rhipicephalus sanguineus
Susana Magalhães da Veiga Jardim1, Fabrício Moreira Alves1, Lucas Prado Barreto1,
Christian Luz1, Éverton Kort Kamp Fernandes1
1- Universidade Federal de Goiás, Instituto de Patologia Tropical a Saúde Pública - IPTSP,
Goiânia, Brasil; susanamdvj@gmail.com
O presente estudo avaliou a germinação de conídios de Metarhizium anisopliae IP 119
previamente expostos ao calor e em seguida aplicados sobre a cutícula de Rhipicephalus
sanguineus. Suspensões aquosas de conídios de M. anisopliae IP119 foram expostas a 45 ±
0,5°C por 0 h (controle) ou 4 h (tratamento) em banho-maria e, em seguida, inoculadas na
superfície dorsal de fêmeas ingurgitas de R. sanguineus ou em meio de cultura BDAL, e
incubadas a 27 ± 1°C e UR > 80% por 0, 12, 18, 24, 36, 48 ou 72 h. Após cada período de
incubação, os carrapatos foram dissecados e a cutícula dorsal removida e imersa “overnight”
em Calcofluor White a 2% e, em seguida, foram observadas por microscopia de fluorescência
para avaliação da germinação dos conídios. A germinação em placas com BDAL foi avaliada
usando um microscópio de contraste de fase. Um mínimo de 300 conídios por cutícula ou
placa foi avaliado e então calculado o percentual de germinação. Verificou-se que a
germinação de conídios na cutícula do carrapato foi atrasada em comparação com a
germinação em BDAL, independente do tempo de incubação. Quando conídios foram
expostos ao calor, um maior percentual de germinação foi observado em BDAL (61,5%) em
comparação aos conídios sobre a cutícula do carrapato (13%), 72 horas após a inoculação das
suspensões. Na cutícula do carrapato, apressórios em tubos germinativos de conídios não
expostos ao calor (controle) foram observados 36 h após a inoculação, ao passo que não
foram vistos apressórios em conídios expostos ao calor em nenhum dos períodos de
incubação investigados, incluindo o período de 72 h. Em conclusão, os conídios quando
aquecidos germinaram mais rapidamente quando inoculados em BDAL do que quando
inoculados na cutícula do carrapato. Este resultado sugere que o efeito negativo do calor
sobre a germinação de conídios foi maior quando estes foram inoculados na cutícula do
artrópode do que o que seria previsto no método in vitro (meio artificial), em testes de
termotolerância.
Financiamento: CNPq
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MORAL E VALIDADE DA NORMA JURÍDICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE RONALD DWORKIN
Tainara Coelho Borges1
Eriberto Francisco Bevilacqua Marin2
Uma proposta de ruptura com a modernidade é sentida no âmbito jurídico – póspositivismo –,
refletindo em reformulações no conceito de Direito, e especificamente na tendência de incorporação
da moral ao Direito. É a partir deste cenário, e do debate entre o Hebert L. A. Hart e Ronald
Dworkin que se pretende resgatar em que medida a moral faz parte do direito, bem como
compreender a relação entre moral e validade da norma jurídica, confrontando com as teorias
neoconstitucionalistas e delimitando, quanto possível, um conceito de moral que dialogue com o
Estado Democrático de Direito. Para tanto, priorizouse o emprego de esforços investigativos
envolvendo a compreensão críticodiscursiva da literatura jurídica existente acerca do tema.
Inicialmente, com a intenção de fazer uma revisão teórica literária mais genérica, tanto obras
versando sobre a relação entre moral e Direito, seja sobre a questão da validade da norma jurídica,
foram trabalhadas a fim de que subsidiasse uma introdução nas obras de Dworkin com um maior
amadurecimento teórico.
De início, no que concerne ao positivismo jurídico, as implicações do afastamento da ordem jurídica
com a ordem moral no âmbito da interpretação do Direito apontam para incompletude, com a busca
de elementos extrajurídicos, e de acordo com a consciência individual.
Dworkin desenvolve sua teoria jurídica argumentando que a moral está diretamente envolvida na
concepção do que é o Direito. Ele se distancia do positivista “moderado” H. L. A. Hart que ainda
afirma o conceito de direito, e especificamente a sua validade, acessível a uma pesrpectiva
avalorativa. Em Dworkin a menção à validade da norma e a correspondência moral do sistema é
mais explícita e abrangente, pois considera a moralidade tanto no seu aspecto positivo, como
críticointerpretativo. Para ele não conseguiríamos muita coisa no direito simplesmente o
descrevendo, de modo que a percepção das “práticas sociais do direito”  regras e instituições 
devem ter o nosso julgamento, e este deve tentar extrair o “melhor sentido” dessas práticas sociais.
O argumento jurídico deveria consistir, em sua natureza, na melhor interpretação moral das práticas
sociais. No entanto, essa moralidade não se indentifica com a moral individual, subjetiva, mas com
uma dimensão objetiva, o que ele chama de moral da comunidade política, a associação da
moralidade a princípios publicamente articulados na tomada oficial de decisões.
Com tal aporte, percebese que a forma de reaproximação entre direito e moral comumente
proposta pelas diversas teorias neoconstitucionalistas no Brasil abraçam, juntamente com a moral e a
valoração por princípios, a dimensão da discricionariedade, ainda conectandoos ao positivismo.
A formulação teórica de Dworkin, seja no âmbito político, seja no âmbito jurídico  e ele reforçava
essa integralidade teórica  considera o processo democrático, a igualdade e os valores da
comunidade, e é uma ferramenta poderosa por introduzir a justificação da aplicação do direito como
um conceito democrático, fundamental para se pensar os limites de dizer o direito, e especialmente
os limites da coerção estatal.
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CARACTERIZAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI VEROTOXIGÊNICAS (VTEC) EM
AMOSTRAS DE SALSICHA E LINGUIÇA TIPO FRESCAL: PREVALÊNCIA E
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS
Talícia dos Santos Silva1, Bruna Ribeiro Arrais2, Karla Alvarenga do Nascimento2, Jefferson
Fernando Naves Pinto3, Cecília Nunes Moreira4
O grupo de Escherichia coli produtoras de verotoxinas (VTEC) patogênicas
causam toxinfecções nos seres humanos e são um dos principais responsaveis pela Síndrome
hemolítico-urêmico (SHU) que ocorre após a ingestão de alguns alimentos de origem animal
que podem se contaminar durante o seu processamento. Dentre esses, os produtos cárneos
estão em destaque, como os embutidos linguiça tipo frescal e salsicha, que se tornaram parte
dos hábitos alimentares da população do Brasil. Com o objetivo de investigar a presença de
VTEC em amostras de salsicha e linguiça tipo frescal comercializadas na região sudoeste do
estado de Goiás, foram avaliadas pela técnica PCR quanto a presença dos genes stx1 e stx2,
isolados de E. Coli provenientes de 30 amostras de linguiça tipo frescal e 30 de salsicha e
analisados os prováveis fatores de risco relacionados a contaminação destes produtos, através
da obtenção de informações quanto ao tipo de alimento colhido, informações disponíveis no
rótulo das embalagens, formas de armazenamento e conservação, o tipo de inspeção recebida,
observação sobre a higiene do estabelecimento. Foram avaliados 169 isolados e nenhum se
mostrou positivo para os genes testados, portanto com ausencia de cepas VTEC nestas
amostras analisadas. Apesar do resultado negativo para VTEC nas amostras analisadas, elas
revelaram-se

potencialmente patogênicas

já

que se

encontravam

com

qualidade

microbiológica inadequada visto a contaminação por E. Coli. E com essa elevada presença de
E. coli e com a falta de medidas higiênico-sanitárias é possível ocorrer surtos de infecções
para humanos e principalmente em crianças, idosos e imunodeficientes.
PALAVRAS-CHAVE: microbiologia de alimentos, PCR, stx1, stx2.
¹ Bolsista de Iniciação Científica, PIBIC, discente do curso Biomedicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí,
Rodovia BR 364, Km 192 n# 3.800 - Pq. Industrial, Caixa Postal 03 - Jataí-GO-Brasil. CEP: 75801-615.Email:
taliciabiomed@hotmail.com
² Discentes do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, Rodovia BR 364, Km 192 n#
3.800 - Pq. Industrial, Caixa Postal 03 - Jataí-GO-Brasil. CEP: 75801-615
3
Técnico do laboratório de Genética e Biologia molecular
4
Professora Adjunto do Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, Rodovia BR
364, Km 192 n# 3.800 - Pq. Industrial, Caixa Postal 03 - Jataí-GO-Brasil. CEP: 75801-615 *Autor para
correspondência: cissanm@yahoo.com.br
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ATELIÊ BIOGRÁFICO
E FORMAÇÃO CONTINUADA DO (A) PROFESSOR (a) – PARTE II1

Autores:
TATIANA SILSA DA SILVA ULHÔA: Bolsista PIBIC, graduanda no curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão. Integrante do
NEPEDUCA – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Catalão.
E-mail: taty-ulhoa@hotmail.com
Wolney Honório Filho: Professor (ORIENTADOR) do Departamento e Programa de
Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão.
Líder do NEPEDUCA – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Catalão.
E-mail: whonoriof@gmail.com.
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RESUMO: O projeto “Ateliê biográfico e formação continuada do (a) professor (a) –
Parte II”, é uma continuidade do projeto desenvolvido em 2012/2013, o qual buscou
ampliar os conhecimentos sobre a História da Educação em Goiás, e, em especial, sobre
Histórias de Vidas e formação de professores (as). Este novo Ateliê foi desenvolvido na
Escola Municipal José Sebba, localizada na cidade de Catalão - GO. Este trabalho com
Ateliês biográficos está vinculado ao projeto “Experiência de vida e formação docente
em Goiás”. A experiência caminha junto com o conhecimento para formação de cada
ser, como afirma JOSSO; “Formar-se é integrar-se numa prática o saber-fazer e os
conhecimentos, na pluralidade de registros.” (2004, p. 39). Por fim, a pesquisa (auto)
biográfica, aqui tratada pelo enfoque biográfico-narrativo, através do Ateliê Biográfico
realizado na Escola José Sebba, traz uma dupla dimensão: a de investigação e de
formação.
Palavas-Chave: Ateliê Biográfico; formação continuada; pesquisa (auto) biográfica.
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INFLUÊNCIA DO CONSUMO ALIMENTAR DE ÁCIDOS GRAXOS SOBRE O
PERFIL LIPIDICO DE MULHERES ADULTAS COM EXCESSO DE PESO
Tatyanne Letícia Nogueira GOMES, Aline Corado GOMES, Rávila Graziany Machado de
SOUZA e João Felipe MOTA.
Laboratório de Investigação em Nutrição Clínica e Esportiva – LABINCE. Faculdade de
Nutrição, Universidade Federal de Goiás.
Resumo
A qualidade dos lipídios consumidos na alimentação possui um papel importante no risco de
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como as doenças cardiovasculares.
Entre outros fatores, a composição dos ácidos graxos da dieta pode provocar mudanças nas
concentrações plasmáticas de lipoproteínas plasmáticas. O objetivo do estudo foi avaliar a
influência do consumo alimentar de ácidos graxos sobre o perfil lipídico de mulheres com
excesso de peso. Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, realizado no ambulatório de
nutrição geral do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás composto por 90
mulheres com excesso de peso e idade superior a 18 anos. O consumo alimentar foi obtido
por meio de recordatório de 24 horas e analisado com o software Avanutri. As concentrações
de colesterol total e HDL-c foram determinados pelo método enzimático colorimétrico e as de
LDL-c foram obtidas pela equação de Friedewald. A composição corporal foi analisada a
partir do Índice de Massa Corporal, circunferência da cintura, %massa magra e %gordura
corporal. Os dados foram analisados utilizando o software STATA versão 12.0. Para todos os
testes considerou-se um nível de significância de 5%. A contribuição média de ácidos graxos
saturados (AGS), poli-insaturados (AGP) e monoinsaturados (AGM) no valor energético total
foi 17,4 %, 12,6% e 14,4%, respectivamente. Na amostra analisada 87,9% apresentou
consumo superior de ácidos graxos saturados e 44,0% das mulheres apresentaram consumo
inferior à recomendação de AGM. O consumo inadequado de AGS e AGP não apresentou
relação com alterações no lipidograma. As mulheres que consumiram menor quantidade de
AGM apresentaram maiores concentrações de colesterol total (p<0,001), LDL-c (p<0,01) e
menor de HDL-c (p=0,017). Na amostra estudada, o consumo de ácidos graxos apresentou-se
inadequado o que corroborou com a elevada prevalência de dislipidemias. As mulheres que
consumiam maior quantidade de AGM apresentaram menores concentrações plasmáticas de
colesterol total e LDL-c.
Palavras-chave: ácidos graxos, consumo alimentar, lipoproteínas, mulheres e sobrepeso.
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Expansão e interiorização: mudanças nos papéis sociais das universidades
federais nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte
1
2

Thaís Aurora da Silva
Suely Ferreira

A pesquisa analisou o processo da expansão e interiorização de três instituições federais de
ensino superior, sendo elas, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para
compreender quais fatores vêm motivando esse processo. A investigaçãoutilizou-se do estudo
dos documentos institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Relatório de
Gestão, bem como da revisão da literatura e da legislação educacional referente ao ensino
superior.A análise dos documentos demonstrou que as universidades estudadas assumem o
papel social de promover o conhecimento a fim de formar cidadãos capazes de contribuir com
construção de uma sociedade econômica e socialmente sustentávelde acordo coma missão e
visão institucional.A UFPA possui 11 campi, sendo a sede na capital Belém e os outros dez
campi distribuídos pelo estado. A UFMS possui 11 campi, com sede na capital Campo
Grande e os outros dez campi espalhados pelo estado. A UFMA possui 8 campi, com sede na
capital São Luís e os demais sete campi no interior o estado. As universidades analisadas
afirmam em seus documentos que vêm se adaptando nas últimas décadas para atender as
transformaçõeseconômicas, sociais, tecnológicas, culturais e, nesse sentido, oferecem cursos e
programas que atendam ao crescimento do país, inclusive nas regiões do interior dos seus
respectivos estados. Assim, as UFPA, UFMS e UFMA justificam por meio dos seus
documentos que a expansão através de campi no interior dos estados é uma forma de
propiciar o conhecimento paracontribuir com o desenvolvimento econômico dessas regiões.
Porém, constatou-seque a oferta de cursos nos campi do interior dos estados está voltada
majoritariamente para os cursos de licenciatura, principalmente, Pedagogia e Letras. De modo
geral, os campi que tem suas unidades localizadas ao redor de grandes vegetações ofertam
cursos na área deCiências Biológicas e MedicinaVeterinária. Cursos como Medicina, Direito,
Engenharias e Enfermagem são ofertadas nas sedes das instituições, ou seja, nas capitais e,
com algumas exceções, são oferecidas nos campi de cidades que possuem uma população de
médio porte, como Enfermagem. Percebeu-se também, a existência de casos em que as
demandas locais da regiãodo campinão está diretamente relacionada com a oferta dos cursos,
como por exemplo, o Campi de Soure (UFPA), cidade de Soure, com população de 23 mil
habitantes que oferecesomente duas licenciaturas nas áreas de Língua Inglesa e Língua
Espanhola, dois cursos importantes de formação de professores, porém, verifica-se quea
maior demanda nessas regiões, ainda é a alfabetização básica.Já em contra partida, o Campi
de Bonito (UFMS), na cidade de Bonito, oferta os cursos de Turismo e deMeio Ambiente que
estão relacionados com as demandas locais. Concluiu-se que a expansão e interiorização das
universidades federais por meio da criação de novos campi universitários vêm sendo
justificada pela necessidade da qualificação de mão de obra e da dinamização da economia no
interior do país. Os campi no interior dos estados procuram atender,em tese, a população
local, oferecendo ensino superior para que a populaçãopossa permanecer em suas cidades.As
universidades estão assumindo finsmais pragmáticosem seus documentos institucionais, ou
seja, de contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico tanto nos planos locais e
regionais quanto no plano nacional mediante a oferta da educação superior.
1
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APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE CLUSTERS EM EMPRESAS DO
AGRONEGÓCIO: UM ESTUDO DE CASO NA PECUÁRIA LEITEIRA

Thais Brugnera dos Santos1
Moisés Ferreira da Cunha 2
Resumo
A pecuária leiteira tem contribuição significativa para a economia do estado de Goiás.
Nessa atividade, é fundamental o conhecimento dos custos de produção, pois os
produtores são tomadores de preço. Dentre os custos da atividade leiteira, os mais
representativos são os custos com a alimentação do rebanho. Uma estratégia que pode
ser eficiente para a redução dos custos de alimentação é o agrupamento do rebanho, que
visa reduzir a variabilidade da exigência nutricional dentro dos grupos. O objetivo do
estudo é apresentar uma possibilidade de agrupamento do rebanho leiteiro por meio do
método de análise de clusters, por meio de um estudo de caso em uma fazenda
localizada em Goiás. Por meio do método não hierárquico K-means, foram formados
três clusters com matrizes semelhantes dentro de cada cluster e dissemelhantes das
demais matrizes dos outros clusters.

1

Orientanda de iniciação cientifica, PIBIC/CNPQ. Aluna de ciências contábeis, FACE,UFG email:
thaisbrugnera@hotmail.com
2
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RELAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES MACROSCÓPICAS PLACENTÁRIAS,
NÍVEIS DE TNF-α E IL-6 MATERNOS E NEONATAIS NA DOENÇA
HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO
Thais de Oliveira CARNEIRO¹, Ana Karina Marques SALGE²
1. Acadêmica. Orientanda. Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de
Goiás. Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica. e-mail:
thais_oc@hotmail.com
2. Enfermeira. Orientadora. Doutora em Ciências da Saúde. Professora Adjunto da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. e-mail:
anasalge@gmail.com
Resumo
O exame placentário macroscópico pode ser utilizado na avaliação do prognóstico
neonatal e puerperal. A partir do momento que identificam alterações vasculares
relevantes nas placentas de mulheres, essas teriam evoluções gestacionais associadas a
características peculiares. A placenta é considerada uma fonte fidedigna de informações
em relação à origem de dados relevantes sobre a fisiopatogenia de intercorrências
perinatais. Intercomunica mãe e feto, mantendo a integridade imune e genética de
ambos os indivíduos. É um órgão com propriedades únicas, de anatomia complexa e
estabelecimento transitório; em nove meses de vida seu processo de desenvolvimento se
completa. Portanto, o objetivo deste estudo foi relacionar as alterações macroscópicas
placentárias, os níveis de TNF-α e IL-6 maternos e neonatais com os dados clínicos de
mulheres com doença hipertensiva específicas da gestação. Trata-se de um estudo
prospectivo, realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás
(HC/UFG). A população constituiu-se de gestantes com diagnóstico clínico de DHEG e
de gestantes que não possuíam esse diagnóstico (grupo controle), submetidas ao parto
normal ou cesariana na Maternidade do HC/UFG, em Goiânia, Goiás, de agosto de 2013
a janeiro de 2014. Foram incluídos no estudo: a placenta e o sangue coletado de
gestantes que possuíam diagnóstico clínico de DHEG e de gestantes que não possuíam
esse diagnóstico (grupo controle). Foram avaliadas 80 placentas, sendo 40 placentas do
grupo de DHEG e 40 do grupo controle, obtidas de partos realizados na maternidade
pública, referência em gestação de alto risco. As doenças hipertensivas específicas da
gestação se enquadra entre as patologias que mais causam morte materna, sendo
responsáveis por 3% a 8% da morbidade e mortalidade das gestantes em todo mundo.
Portanto a multifatoriedade que acompanha esse tipo de patologia especifica da
gestação, deve ser avaliada e analisada criteriosamente com o intuito de garantir uma
melhor qualidade de vida materno-infantil. Diversos estudos discorrem a respeito da
importância da avaliação anatomopatológica da placenta logo ao nascimento como
medida de diagnosticar possíveis alterações que venham repercutir na dinâmica
fetal/neonatal, prevenindo alterações fetais/neonatais decorrentes de DHEG. Algumas
das complicações gestacionais como a pré-eclampsia estão intimamente relacionadas à
ocorrência de estresse e ansiedade, fatores estes que, afetam o equilíbrio do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), alterando diretamente os níveis de hormônios como
o cortisol, influenciando a imunidade celular e a qualidade de vida da gestante.
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PADRÕES POLIMÓRFICOS DO RECEPTOR FCRIIA EM INDIVÍDUOS COM
DENGUE CLÁSSICA
PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA
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EM INDIVÍDUOS COM
DENGUE CLÁSSICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
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GRUPO ESCOLAR DONA IAIÁ (1959-1971): a escolarização da infância em CatalãoGO1
Thais Ribeiro Felipe de Moraes2
Ana Maria Gonçalves3
Esta pesquisa se insere no conjunto de investigação desenvolvida por meio do projeto A
Instrução Elementar em Goiás: currículos e práticas educativas nos grupos escolares (19191971). Apresenta estudo sobre o processo de institucionalização e funcionamento do Grupo
Escolar Dona Iayá no período de 1959 a 1971. O recorte cronológico adotado tomou como
marco inicial o ano de criação desse estabelecimento de ensino e como marco final a Lei N.
5.692/71, que define o desaparecimento oficial desse modelo de escola. A primeira
instituição, dessa natureza, do estado de Goiás, foi criada em 1918, através da Lei nº 631,
regulamentada pelo Decreto nº 5.930, que reformou a instrução primária goiana. A pesquisa
apresenta as ações promovidas pelo poder público municipal catalano em prol da criação
desse modelo escola, reconhecido à época como símbolo da modernidade e eficiência
educacional. Destaca a estruturação do cotidiano desse grupo escolar, demarcando as práticas
de fiscalização, os deveres e regras que deveriam ser obedecidas pelos alunos e professores. A
metodologia utilizada está baseada na pesquisa bibliográfica, priorizando os estudos de Vidal,
Souza, Campos, Galvão e Lopes, Bonato, Mogarro e outros. Recorre-se, também, à pesquisa
documental priorizando a identificação das fontes utilizadas que foram: termo de instalação,
atas de festejos comemorativos, legislação educacional goiana, fotografias, lista de notas de
alunos e quadro de funcionários, com o intuito de compreender como foi instituída essa
escola. Os resultados obtidos apontam para o reduzido número de investigações sobre
instituições dessa natureza em Goiás, de modo especial na região sudeste, e assinala o
significativo silêncio em torno da preservação de acervos escolares. Destaca que a criação
dessa instituição, assim como de outras do mesmo município, ocorreu em 1959, através da
Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Destaca que o nome dado à instituição
é uma homenagem a Rosentina de Santana e Silva, senhora que dedicou 39 anos de sua vida
ao magistério. O estudo confirmou que, para além de conteúdos, havia uma grande
preocupação com a parte física da escola, no que diz respeito ao zelo e conservação, tanto por
parte dos mestres, como também dos alunos. Por fim, destaca que se o professor e o aluno
perceberem a importância da documentação histórica como memória da escola possivelmente
colaborarão para a preservação da mesma, daí a importância de trabalhos dessa natureza.
Palavras-Chave: Grupo Escolar; História da Educação em Goiás; Educação Primária;
Modernização do Ensino.
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DENGUE EM
GOIÂNIA-GOIÁS
Thais Santana de Oliveira¹, Vanessa Neiva Guimarães, Marielton dos Passos Cunha, Menira
Borges de Lima Dias e Souza, Divina das Dôres de Paula Cardoso, Fabíola Souza Fiaccadori²
Bolsista PIBIC¹, Orientadora²
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, UFG, 74605050, Brasil.
e-mail: thais.oliveirasantana@hotmail.com, fabiolasf@gmail.com.

A dengue é um dos maiores desafios para a saúde pública no Brasil e no mundo. O vírus
dengue (DENV) é um arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, classificado em
quatro sorotipos antigenicamente distintos DENV1-4. Desde a introdução do DENV1 em
Goiás, o cenário da dengue consistiu de epidemias sucessivas de dengue com alternância da
predominância entre os sorotipos. Um dos fatores que têm sido associados à patogênese desta
infecção, é a ocorrência de uma resposta imune sorotipo cruzada em infecções secundárias.
Assim, a identificação dos sorotipos circulantes tem sido considerada importante na vigilância
da doença, uma vez que a introdução de novas variantes pode constituir um fator de risco para
a dengue grave. O presente estudo objetivou investigar a ocorrência de infecção pelo DENV
em indivíduos atendidos em unidades de saúde no município de Goiânia, Goiás no período
epidêmico de 2012-2013, utilizando métodos moleculares. Foram coletadas 278 amostras de
indivíduos suspeitos de infecção pelo DENV, as quais foram submetidas à pesquisa do RNA
viral e identificação do sorotipo através de RT-PCR para a região C-prM. A positividade para
a infecção foi de 20,5%. Das 57 amostras RNA positivas 31,5% foram DENV-1 e 68,5%
DENV-4. Os resultados obtidos reforçam a importância do acompanhamento das epidemias
de dengue por meio da confirmação laboratorial dos casos, colaborando para estudos da
dinâmica do vírus e o padrão esperado para as epidemias futuras, contribuindo assim, para o
desencadeamento de medidas de intervenção e prevenção.
Palavras-chaves: Vírus Dengue, detecção molecular, sorotipos.
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Genotipagem de norovírus em amostras provenientes de pacientes submetidos a
transplante alogênico de células progenitoras hematopoiéticas
Thaís Santos Corrêa1 , Lucianna Gonçalves Nepomuceno Lemes2, Menira Borges de Lima
Dias e Souza3
1
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e-mail: scorreathais@gmail.com

Resumo
Os norovírus (NoVs) são considerados a principal causa de surtos de gastroenterite epidêmica
não bacteriana, resultando em impacto nos sistemas de saúde pública e privados em todo o
mundo. Há, muitas vezes, excreção prolongada de NoVs em pacientes hospitalizados e
imunocomprometidos, comumente associada a diarreia crônica grave, podendo resultar em
agravamento do quadro clínico. O estudo teve por objetivo a genotipagem das amostras
positivas para NoVs, obtidas de pacientes submetidos a transplante alogênico de células
progenitoras hematopoiéticas, por RT-PCR. As amostras de fezes foram coletadas,
processadas e extraídas pelo método de Boom et al. (1990), e as amostras de soro foram
extraídas utilizando-se kit comercial (QIAamp Viral RNA Mini Kit, Qiagen). A pesquisa de
calicivirus (NoVs e SaVs) foi realizada por reação em cadeia pela polimerase pós-transcrição
reversa (RT-PCR), utilizando iniciadores específicos para regiões parciais de segmentos
codificantes para o capsídeo viral dos NoVs e SaVs. Foram analisadas 75 amostras de soro e
80 amostras de fezes de proveniente de dez pacientes participantes do estudo, destes, seis
(60%) apresentaram positividade para NoV, sendo quatro em amostras de fezes e soro, um
somente em amostras fecais e outro apenas em amostras de soro. Todas as amostras positivas
para NoV, fezes e soro, pertenciam ao genogrupo GI. Posteriormente as amostras foram
sequenciadas, encontrando-se genótipo GI.3 com grande identidade nucleotídica. Nenhuma
amostra foi positiva para sapovírus. Este estudo reforça a importância do estabelecimento de
técnicas sensíveis e específicas para a triagem rotineira de pacientes submetidos ao TACPH
para infecção por calicivírus.
PALAVRAS-CHAVE: norovírus, transplante, genotipagem1
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DIVERSIDADE GENÉTICA E PADRÕES FILOGEOGRÁFICOS DE Tabebuia ochracea
(BIGNONIACEAE) EM FLORESTAS ESTACIONAIS DO BRASIL
Souza, TN1,3; Vitorino, LC2,3; Collevatti, RG3
1

Bolsista de Iniciação Científica CNPq, Graduação em Ciências Biológicas, Pontifícia

Universidade Católica – PUC Goiás, Goiânia, GO. Thamara.ns@hotmail.com;
2

Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Instituto de

Ciências Biológicas, UFG, Goiânia, GO;
3

Laboratório de Genética & Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, UFG, Goiânia,

GO.
Resumo
Tabebuia ochracea é uma Bignoniaceae que distribui-se amplamente em savanas neotropicais
eventualmente em florestas estacionais. O padrão de distribuição atual da diversidade genética
dessa espécie, restrita a solos bem drenados, pode ter sido influenciado pelo clima seco e frio
do Quaternário. Para avaliar a resposta das populações de T. ochracea às glaciações do
Quatrnário, nós sequenciamos a região intergênica cloroplastidial psbA-trnH de 488
indivíduos, amostrados em 24 populações. Análises filogeográficas, realizadas a partir do
software Arlequin ver 3.11, encontraram baixa diversidade haplotípica (h = 0,501 +/- 0,026) e
nucleotídica (π = 0,0059 +/- 0,0037) para as populações. Por outro lado, o nível de
estruturação evidenciado por AMOVA, foi bastante elevado (Fst = 0,797, p<0,001), não
sendo essa estruturação explicada pela distância geográfica entre as populações (Mantel - r =
0,019, p = 0,551). A rede de haplótipos, construída utilizando-se o programa Network,
mostrou a existência de um haplótipo ancestral altamente frequente e compartilhado por
populações amostradas no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do Brasil, indicando retenção de
polimorfismo ancestral, e não sendo possível, portanto, estabelecer uma relação completa
entre a distribuição das linhagens genéticas e o espaço geográfico por elas ocupado. O
sequenciamento de outras regiões do genoma de T. ochracea serão futuramente somados aos
dados apresentados neste trabalho para que se possa tirar melhores conclusões sobre o padrão
filogeográfico das populações analisadas, bem como para avaliar mais precisamente o efeito
das oscilações climáticas do Quaternário sobre a história demográfica dessa espécie.
Palavras-chave: psbA-trnH, cpDNA, biogeografia

“Revisado pelo orientador”

Capa

Índice

291

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2014)

292 - 292

CLONAGEM E PRODUÇÃO DA ENZIMA RECOMBINANTE Β1,4
GLICOSIDASE (1,4 BGL) NA LEVEDURA 
CLONINGAND PRODUCTIONOFRECOMBINANT ENZYMEΒ
GLUCOSIDASE 1.4(1.4 BGL) IN THE YEAST
Thatielly Camilla Dias de Souza¹, Francielly Pinheiro da Silva Borges², Lorena
Cardoso Cintra3, Fabrícia Paula de Faria4, Rosália Santos Amorim Jesuíno5
PALAVRASCHAVE:Aplicação biotecnológica, celulases, substratos
lignocelulósicos.
RESUMO
A conversão da biomassa vegetal em bioetanol por hidrólise enzimática representa uma
alternativa para a utilização de resíduos agroindustriais como o bagaço de canadeaçúcar
(BCA). A lignocelulose é o principal componente da biomassa vegetal sendo constituída por
celulose, hemicelulose e lignina. As βglicosidasessão enzimas que atuam sinergisticamente
com as endoglucanases e celobiohidrolases para a completa hidrólise da celulose e são
enzimas industrialmente importantes e são utilizadas em vários processos biotecnológicos.O
presente trabalho teve como objetivo clonar o cDNA codificante da proteína βglicosidase
(BGL) de bactéria  MWYL1em  para posterior análise da
expressão e caracterização da proteína recombinante,visando à suplementação de misturas
enzimáticas para a hidrólise de BCA. Para isso, a sequência do cDNA da 1 foi
sintetizada e clonada em vetor de expressão pPIC9 e, posteriormente, utilizada para
transformação das linhagens GS115 e SMD1168 de. Foram obtidos transformantes
capazes de crescer em meio seletivo, indicando o sucesso da transformação. O DNA total dos
transformantes foi extraído e utilizado para verificação da presença do cassete de expressão
no genoma da levedura. Foi possível observar um amplicom de 1.843 pb que corresponde à
amplificação do cDNA da 1 (1.351 pb) acrescido de 492pb que corresponde à
amplificação de parte do vetor pPIC9. A partir desses resultados, a próxima etapa será a
indução da expressão e caracterização enzimática da proteína recombinante.
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REPELÊNCIA DO DEET, β-CITRONELOL E COMPOSTOS ISOLADOS DE
CÃESRESISTENTES PARA Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE)
Oliveira, ThaynaraTatielly- Graduanda da EVZ-UFG
Oliveira Filho, Jaires Gomes de- Doutorando da EVZ-UFG
Borges, Lígia Miranda Ferreira - ProfªDrª do IPTSP-UFG

RESUMO:
O Rhipicephalus sanguineus é um carrapato que parasita principalmente cães,sendo
responsável pela transmissão de uma variedade de patógenos. Sabe-se que cães da raça
Beagle apresentam maior resistência a infestações sucessivas do que cães da raça
Cocker Spaniel Inglês, isso se deve aos compostos presentes no odor desses cães, que
funcionariam como repelentes naturais ao parasita, o que justificaria sua menor carga de
parasitismo. Essa pesquisa avaliou a repelência de alguns compostos químicos extraídos
do odor de cães Beagle, além de compostos químicos sintéticos de comprovada
eficiência repelente para outros parasitas, contra o carrapato R. sanguineus. Para essa
avaliação foi usado o teste em placa de Petri. Os compostos extraídos de cães resistentes
utilizados foram o benzaldeido, 2-hexanona, undecano, nonano e decano; e os
compostos sintéticos foram o DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamida) e o β-citronelol.
Todos estes compostos foram formulados a partir de uma solução mãe de 7,2% (≈ 0,200
mg/cm²) da qual foram obtidas posteriormente outras duas concentrações (0,100 e
0,050 mg/cm²). O β-citronelol foi o único composto que apresentou repelência em todas
as concentrações etempos testados, sua porcentagem de carrapatos nas áreas não
tratadas variou de 73,33 a 93,33%. Esse teste provou que o β-citronelol é um repelente
mais eficiente que o DEET, que tem nível de repelência padrão ouro. Para os compostos
obtidos através do odor de cães resistentes, três deles apresentaram níveis de repelência
estatisticamente semelhantes ao DEET; o benzaldeido, 2-hexanona e o undecano. Com
esse estudo,foi provada a presença de repelentes naturais em cães resistentes ao
carrapato R. sanguineus.
PALAVRAS CHAVE: repelentes naturais, cães, DEET, β-citronelol, Rhipicephalus
sanguineus
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O REGIMENTO DO FÍSICO-MOR E A POLÍTICA DE SAÚDE DO REINO
(PORTUGAL, SÉC. XVI)
Thuanne Venâncio de Almeida
Universidade Federal de Goiás

Resumo
Durante o reinado de D. Manuel (1495-1521) a medicina em Portugal esteve em pauta e
várias medidas foram adotadas com vista a regulamentar a sua prática, aos responsáveis
por desempenhar as funções médicas foram destinados regimentos principalmente aos
físicos, cirurgiões e boticários. O surgimento das Universidades abriu espaço para uma
nova forma de produção do saber, incluindo-se a medicina. Nos séculos XV e XVI
houve a criação e a unificação dos hospitais que estavam em vias de se tornarem os
locais de cura dos doentes, dentro desses ambientes procuramos identificar os
profissionais da saúde, os médicos e os seus ajudantes, além dos tratamentos destinados
a eles. Esse espaço serviu de palco para novas descobertas e a revisão de métodos
utilizados contribuindo para o constante desenvolvimento da medicina. Dessa forma a
presente pesquisa, tem como principal objetivo a análise da sociedade portuguesa para
apreender o contexto no qual se deu a regulamentação da medicina considerando os
avanços propiciados pelo surgimento dos hospitais e das Universidades. Além de
compreender como as doenças e as práticas medicinais influenciaram no cotidiano da
sociedade e como as questões concernentes a saúde foram tratadas pelos governantes.
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TERAPÊUTICAS ANALGÉSICAS E ALÍVIO DA DOR CRÔNICA
AUTORREFERIDA ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS EM UMA
METRÓPOLE BRASILEIRA
Thuany Cavalcante Silva1; Layz Alves Ferreira Souza2; Daniella Pires Nunes3;
Charlise Fortunato Pedroso4; Lílian Varanda Pereira5
¹ Orientanda. Acadêmica de Enfermagem da UFG; ² Enfermeira. Doutoranda em
Enfermagem pela UFG; ³ Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela USP; 4
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela UFG; 5 Orientadora. Doutora em
Enfermagem Fundamental pela USP. Professor associado da Faculdade de Enfermagem
da UFG.
Endereço Eletrônico: thuanycs@hotmail.com; lilianvaranda7@gmail.com
Resumo
Objetivo: analisar as terapêuticas analgésicas farmacológicas e não farmacológicas
utilizadas por idosos institucionalizados e sem déficit cognitivo grave para o alívio da
dor crônica. Material e Métodos: estudo transversal, realizado nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos no município de Goiânia, Brasil. Foram incluídos os
residentes que alcançaram escores ≥ 13 no Mini Exame do Estado Mental, idade ≥ 60
anos e relato de dor crônica (existente há seis meses ou mais). O alívio, obtido mediante
a terapêutica analgésica utilizada e a intensidade da dor foram medidos por meio de
escala de 0 (zero) a 10 (dez). Resultados: dos 78 idosos que referiram dor crônica,
85,9% realizaram algum tipo de terapêutica para alívio da dor crônica; a média de idade
foi de 78,35 ± 9,134 anos. A maioria era de mulheres (61,5%), sem companheiro
(80,8%) e com baixa escolaridade (91,0%). Os locais de dor mais frequente foram a
região lombar, membros inferiores e joelhos. A maioria dos idosos tratou a dor
principalmente com analgésicos não opióides (dipirona e paracetamol) e massagem.
Conclusões: a maioria dos idosos utilizam terapias farmacológicas e não
farmacológicas para alívio da dor crônica, sendo a dipirona e a massagem as terapias
utilizadas com maior frequência. Quanto ao alívio dessa dor, o estudo mostrou
prevalência de alívio bom e regular. Os resultados apontam a necessidade da realização
de novos estudos que irão ajudar na implementação de estratégias de cuidado para
redução de danos a essa população.
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O Programa Patentes Verdes em uma abordagem teórica e jurídicocomparativista
Tiago Ducatti de Oliveira e Silva
Professor Dr. Nivaldo dos Santos

O programa Patentes Verdes foi lançado em 2012, como programa piloto
que iniciaria uma importante mudança de paradigma para a propriedade
industrial no Brasil. O exame prioritário de patentes de tecnologias sustentáveis
não se originou neste país, o que contribuí para que se indague sobre as origens
deste recurso, suas causas, seus conceitos, seus impactos e resultados.
Inicialmente, é necessário buscar definir o cenário e os fatos históricos e
políticos que contribuíram para o surgimento destes programas. Incluem-se
dentre estes a preocupação constitucionalizada com o meio ambiente, a ECO-92,
a subsequente produção da Agenda 21 e o Protocolo de Kyoto.
Além da parte histórica e política, atenta-se para a conceituação de
termos recorrentes neste meio, focando-se nos seguintes: tecnologia sustentável,
e patente verde. Consideram-se as opiniões estrangeiras, pois há mais tempo
desenvolveram este processo prioritário, e as internacionais, contidas em alguns
dos documentos citados.
Por fim, intenta-se analisar os impactos e resultados destes programas, e
especificamente do programa nacional. Buscam-se as discussões doutrinárias
sobre o acesso a estas tecnologias e os impactos ambientais. Além disto, por
meio de dados estatísticos pode-se perceber os resultados benéficos do programa
para o registro destas patentes, para o desenvolvimento da propriedade industrial
do país, e para o desenvolvimento sustentável nacional.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DE MICROBACIAS DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO POR MEIO DE PARÂMETROS FÍSICOQUÍMICOS E MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS
Aluno: Uendel Alves Pereira
Co- Autora: Karina Pinheiro dos Santos
Orientadora: Drª Katia Kopp
Resumo.
A manutenção da qualidade da água doce, em termos sanitários e ambientais, é
essencial, uma vez que, a degradação ambiental causada pelas ações antrópicas é cada
vez mais intensa. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da
água e as condições ambientais de trechos de mananciais situados em microbacias que
são utilizadas para abastecimento público das cidades de Trindade, Goianápolis,
Terezópolis e Neropólis, municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia.
Foram coletadas amostras de água e macroinvertebrados em dois pontos de cada
microbacia, duas vezes no período seco e duas vezes no período chuvoso, entre os
meses de junho de 2013 a fevereiro de 2014. Foram realizadas avaliações da qualidade
da água, por meio de parâmetros físico-químicos, da aplicação do Índice Multimétrico
Bentônico e da caracterização trófica funcional dos macroinvertebrados. Os resultados
das análises físico-químicas indicaram que três trechos não atendem aos padrões
dispostos na resolução CONAMA nº 357/2005 para rios de classe II, e não deveriam ser
empregados para o abastecimento humano. A avaliação do Índice Bentônico indicou
boa qualidade da água em todos os trechos pesquisados. A avaliação dos grupos tróficos
permitiu uma melhor compreensão de como os macroinvertebrados se organizam frente
às condições ambientais de cada região. A avaliação sazonal da comunidade de
macroinvertebrados indicou que a riqueza e abundância não variaram significativamente
entre as estações do ano.
Os resultados desta pesquisa chamam a atenção para o estado de degradação
ambiental dos mananciais que estão sendo empregados para o abastecimento público
dessas quatro cidades e destaca a importância da implantação de ações de planejamento
e gestão ambiental e territorial, nessas bacias, para que sejam garantidas condições
ambientais para a manutenção e preservação equilibrada destes ecossistemas e, para que
possa ser garantida água, em termos de qualidade e quantidade, para o abastecimento
humano atual e das futuras gerações.
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Um Conjunto de Heurísticas para Avaliação da Usabilidade de Jogos
Educacionais Digitais
Vanderlei O. da C. Júnior1, Diego Bevilaqua, Isabella de F. Nunes, Pedro H. D. Valle,Paulo
A. P. Júnior, Ana C. G. Inocêncio2
Curso de Bacharelado em Ciências da Computação - Universidade Federal de Goiás
(UFG)/Regional Jataí
Jataí - GO, Brasil
{vanderleioliveiradacosta, diego.bevilaqua86, isabelladefreitasnunes,
pedrohenriquevalle07}@gmail.com,
{paulojunior, anacarolinaufg}@ufg.br

Resumo: Os Jogos Educacionais Digitais (JEDs) podem ser usados como ferramentas que
auxiliam professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem, porém definir se o JED
em questão está apto para ser inserido em um ambiente educacional não é simples. Há
técnicas para avaliação de softwares e, dentre elas, a avaliação heurística tem obtido grande
destaque pelos seus diversos benefícios. Porém, algumas heurísticas já existentes para
avaliação dos JEDs apresentam algumas limitações, tais como: i) não contemplam
características essenciais aos JEDs, para que estes possam ser considerados de boa qualidade;
e ii) são descritas de forma subjetiva, dificultando a aplicação das heurísticas por avaliadores
com pouca experiência. Sendo assim, estudos foram realizados e se propôs um conjunto de
heurística, denominado HEDEG, que tem por intuito promover uma melhor avaliação dos
JEDs a serem inseridos em um ambiente educacional. Diante disso, o JED Carmen Sandiego
foi avaliado com o intuito de verificar a aplicabilidade e eficiência do conjunto de heurísticas
proposto. Esse jogo foi escolhido por estar disponível de forma gratuita na internet e ainda por
possuir uma grande aceitação entre usuários do mesmo, demonstrando que o mesmo possui
um nível de qualidade adequado para ser utilizado. Após a análise dos resultados, obtidos pela
avaliação, notou-se com 99% de confiança que o conjunto de heurísticas proposto foi mais
eficiente do que outro conjunto de heurísticas bem conhecido na literatura (PHEG), uma vez
que o conjunto HEDEG alcançou 71,24% de eficiência na identificação de problemas
relacionados ao JED.
1 – Orientando
2 – Orientadora
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APLICABILIDADE DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS FACIAIS PARA
ESTIMATIVA DO INCISIVO CENTRAL SUPERIOR
Victor Hugo Rocha Lima¹, Érica Miranda de Torres², Mariana Rodrigues Gil Daher³, Dhiogo
Ribeiro de Souza4
¹ Aluno da Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás,
victorocha.lima@hotmail.com
² Professora Adjunta da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás,
torresodonto@yahoo.com.br
³ Mestre pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás
4
Mestrando da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás
RESUMO
O interesse dos dentistas e dos pacientes pela estética dental aumentou rapidamente nas
últimas décadas e a criação de uma aparência natural tornou-se uma tarefa importante em
todas as áreas da Odontologia, especialmente nas especialidades de prótese e dentística. O
objetivo deste trabalho foi pesquisar correlações entre as medidas faciais e as dimensões
largura e comprimento do incisivo central superior (ICS). Foram selecionados 96 estudantes
da Universidade Federal de Goiás, 41 homens e 55 mulheres, dos quais foram obtidos
modelos de gesso e fotografias padronizadas da face em repouso e durante o sorriso. Com um
software de leitura de imagens (ImageJ, EUA) foram mensuradas nas fotografias: largura
interpupilar; largura intercantal; largura do olho; largura da face; largura interalar; largura
intercomissura; largura intercomissura durante o sorriso; comprimento da face; e largura
aparente do ICS direito e esquerdo. A partir da moldagem do arco superior dos voluntários
foram obtidos modelos de gesso nos quais foram aferidas as medidas de largura (real) e
comprimento do ICS direito e esquerdo com um paquímetro digital. Um mesmo pesquisador
realizou todas as mensurações duas vezes em momentos distintos, com intervalo de 21 dias.
Foi realizado teste de Correlação Intraclasse para verificar o grau de concordância intraexaminador, teste t de Student para comparações de medidas entre gêneros e teste de
Correlação de Pearson para pesquisar possíveis correlações entre medidas faciais e dentais.
Todos os testes estatísticos foram realizados ao nível de significância de 5% com o software
SPSS for Windows 17.0 (IBM, EUA). As medidas avaliadas apresentaram diferenças
estatisticamente significativas (p<0,001), com valores maiores para o gênero masculino,
exceto largura intercantal (p>0,05). A largura e comprimento médios do ICS (real) para
homens foram, respectivamente, 8,80 mm e 10,7 mm; e para mulheres, 8,53 mm e 10,4 mm,
com diferenças estatisticamente significantes entre os gêneros (p<0,01). Não houve diferenças
comparando-se os valores encontrados para a largura e comprimento do ICS direito com o
esquerdo. Também não houve diferenças quando se comparou a largura real obtida do modelo
de gesso e a largura aparente obtida da fotografia do ICS. Foram encontradas correlações
significativas (p<0,01), porém fracas, para homens, entre largura da face e largura do ICS
(r=0,32) e largura o olho e comprimento do ICS (r=0,41); e para mulheres entre largura e
comprimento do ICS (r=0,31) e largura intercomissura durante o sorriso e comprimento do
ICS (r=0,28). Pode-se concluir que para estimar as dimensões do ICS a partir de medidas
faciais deve-se considerar o gênero, sendo a largura do ICS = largura da face : 16,34 e o
comprimento do ICS = largura do olho : 2,67 para homens; e o comprimento do ICS = largura
intercomissura durante o sorriso : 6,23 para mulheres.
Palavras-chave: Antropometria, Face, Incisivo
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AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA DO FÍGADO DE CÃES NECROPSIADOS NO
SETOR DE PATOLOGIA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA/UFG
Autores: GARCIA, Victor Matthaus Fonseca ³; BRITO, Eric Saymom Andrade 4; SILVA, Danilo
Rezende e 5; MATOS, Moema Pacheco Chediak ²; BRITO, Luiz Augusto Batista ¹.

O fígado é um órgão que desempenha funções críticas no organismo através da síntese e
excreção de metabólitos e participa na resposta imunológica (MCGAVIN & ZACHARY, 2009). As
hepatopatias possuem diversas causas, podendo ser agudas ou crônicas (JOHNSON, 1997), deste
modo o presente estudo retrospectivo teve o intuito de avaliar as lesões macroscópicas e
microscópicas nos fígados de cães submetidos à necropsia no Setor de Patologia Animal da EVZ,
no período de agosto de 2013 a julho de 2014.
Fragmentos do fígado de 58 cães foram coletados para avaliação anatomopatológica
hepatobiliar, dos quais 32 animais apresentaram lesões hepáticas macroscópicas e/ou
microscópicas. Havendo prevalência de 56,89% de lesões hepáticas.
As lesões macroscópicas mais observadas foram: aumento de padrão lobular (28,12%),
congestão (18,75%), nodulações (neoplásicos ou fibrosos) (18,75%). As lesões microscópicas mais
observadas foram: congestão (75%), necrose hepática massiva (50%), degeneração gordurosa
microvacuolar (40,62%) e infiltrado inflamatório mononuclear linfoplasmocitário (34,37%).
Neoplasias foram observadas em quatro animais, sendo estas: um linfoma, um carcinoma
sólido, um tumor venéreo transmissível (TVT) e um plasmocitoma. A degeneração gordurosa e a
hepatite crônica foram as patologias de maior incidência, com frequências de 37,5% e 21,87%, respectivamente; já a hepatite infecciosa canina (HIC) foi observada em apenas dois animais.
Conclui-se que no universo estudado, mais da metade dos cães apresentavam algum tipo de
lesão hepática. As neoplasias observadas eram todas metastáticas ou multicêntricas, revelando que
estas são mais comuns que neoplasias primárias hepáticas. A alta prevalência de lesões hepáticas
evidenciou a necessidade de mais levantamentos e estudos quanto às causas das hepatites crônicas.
Palavras-chave: Canis familiaris, hepatopatias, cápsula de Glisson.
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Um Estudo de Caso sobre a Influência da Revisão de Código na
Segurança de Software
Vinicius Assunção Maboni e Juliano Lopes de Oliveira

A importância do software para a sociedade moderna cresce continuamente, logo a
demanda é cada vez maior. Essa demanda gera a necessidade de produzir, em escalas
crescentes, produtos de software de alta qualidade.
Neste contexto, o aspecto de segurança se torna um requisito fundamental para o software,
principalmente, quando o software precisa lidar com informações confidenciais ou
críticas para os seus usuários. A aplicação de técnicas de engenharia de software se faz
necessária diante deste problema.
O BSIMM (Building Security In Maturity Model) é um modelo de maturidade para
avaliação quantitativa da segurança de software concebido através de estudos de várias
iniciativas de segurança realizadas em mais de cinquenta grandes empresas. O modelo
descreve um arcabouço para segurança de software, denominado SSF (Software Security
Framework), que permite descrever uniformemente as iniciativas de segurança de
software a partir de um vocabulário comum para a avaliação de iniciativas de segurança.
O modelo define doze práticas, divididas em quatro domínios: Governança, Inteligência,
SSDL Touchpoints e Implantação.
O trabalho aqui apresentado, realizou um estudo a partir do domínio SSDL Touchpoints,
exatamente nas práticas de Revisão de código. A partir deste estudo, propõe um modelo
de desenvolvimento com foco em revisão de código, e voltado para métodos ágeis. Dentre
as atividades propostas estão:


Criar uma lista com os bugs detectados ordenados prioritariamente;



Realizar uma revisão específica para aplicações de alto risco;



Combinar revisão manual e automatizada de forma que a revisão estática de
código;

Capa



Tornar a revisão de código obrigatória para todos os projetos;



Centralizar reportes de bugs e usar o conhecimento para organizar treinamento;
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EFEITO DO PACLOBUTRAZOL E ADENSAMENTO DE PLANTAS NO
CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO TOMATE PARA PROCESSAMENTO
INDUSTRIAL
Gomes, Vinicius de Oliveira; Batista, Michele Neres; Benett, Cleiton Gredson Sabin;
Seleguini, Alexsander.
Escola de Agronomia - Universidade Federal de Goiás
RESUMO
O cultivo de tomate faz parte atualmente presente em várias regiões, com
uma procura de mercado sempre crescente. Os mecanismos de melhorar a produtividade
fez com que se desenvolvessem diversos estudos com a utilização de reguladores de
crescimento, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do Paclobutrazol, como
regulador de crescimento, e do adensamento de plantas no crescimento e produtividade
do tomate com finalidade de processamento industrial. O experimento foi conduzido em
uma fazenda em Anápolis com o hibrido N901 em cultivo de campo aberto. A aplicação
do regulador de crescimento ocorreu em mudas com sete dias após a emergência
combinados com os espaçamentos de 0,15 m, 0,20 m, 0,25 m, 0,30 m, 0,35 m entre
plantas e 1,0 m entre linhas, com parcela de 3,5 x 4,0 m, sendo quatro linhas por parcela
e a área útil sendo os 2 m linear das duas linhas centrais de cada parcela. As plantas que
receberam a aplicação de Paclobutrazol obtiveram em sua maioria alturas inferiores,
mostrando a eficiência na regulação das alturas das plantas e que consequentemente
alcançaram um diâmetro de caule superior, de modo geral, referente àquelas que não
receberam a aplicação do PBZ. O adensamento das plantas combinado com o
tratamento do regulador de crescimento mostrou-se eficiente para o aumento de
produtividade apenas no espaçamento de 0,30 m, sendo que o número de frutos se
manteve de forma variável para os demais espaçamentos. A não utilização do PBZ fez
com que a produtividade se desenvolvesse de forma crescente conforme o aumento do
distanciamento entre linhas e peso dos frutos foram maiores para todos os espaçamentos
exceto 0,30 m.
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PARASITOIDES ASSOCIADOS À CAPÍTULOS DE ASTERACEAE EM UMA ÁREA
DE CERRADO SENSU STRICTO: DIVERSIDADE E VARIAÇÃO TEMPORAL
Vinícius S. de Alvarenga 1*; André R. Nascimento1; Mário Almeida-Neto2
1

Laboratório de Interações Ecológicas e Biodiversidade (LIEB), Departamento de Ecologia,
Universidade Federal de Goiás (UFG), Caixa Postal 131, 74001-970 Goiânia, GO, Brasil.
1
*Email: vinicius.s.alvarenga@gmail.com. Departamento de Ecologia, Universidade Federal
de Goiás (UFG), 74001-970 Goiânia, GO, Brasil.
Insetos parasitoides constituem uma fração expressiva da biodiversidade em ecossistemas
terrestres, atuando como reguladores das populações de insetos herbívoros. Neste estudo,
buscamos compreender a variação temporal na composição taxonômica de parasitoides
associados à capítulos de Asteraceae em uma área de Cerrado sensu stricto localizada na
Reserva Biológica de Moji Guaçu (SP). Foram realizadas amostragens quinzenais entre agosto
de 2001 e julho de 2002. A composição e fenologia das espécies de Asteraceae foram
registradas em 20 transecções de 3m x 15m aleatoriamente distribuídas na área de estudo. Os
capítulos foram coletados quinzenalmente para a obtenção dos herbívoros e parasitoides. Um
total de 3.382 parasitoides adultos de 65 espécies e 10 famílias de Hymenoptera emergiram dos
capítulos. As famílias Eulophidae e Pteromalidae foram as mais comuns, representando juntas
83% da abundância e 58% da riqueza total de insetos parasitoides. A riqueza de parasitoides
variou entre 0 e 40 espécies (média=12,04; desvio padrão=11,92) entre as amostragens. Tanto
a riqueza quanto a abundância de parasitoides apresentaram picos em abril (18% da abundância
e 95% das morfoespécies registradas). Os resultados indicam que o padrão de variação temporal
encontrado para os parasitóides é semelhante aos padrões encontrados para a floração de
Asteraceae e para os herbívoros associados aos capítulos. As Asteraceae são importantes fontes
naturais de parasitoides e o conhecimento da dinâmica temporal da assembleia de parasitoides
e insetos hospedeiros pode ter importantes implicações para o desenvolvimento de técnicas de
manejo integrado de pragas agrícolas.
Palavras-chave: Hymenoptera, riqueza, sazonalidade
Apoio: CNPq (PIBIC), CAPES
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Estudo e Aplicação de uma Ferramenta para Controle e Monitoramento de
Infraestruturas para Sistemas de Computação em Nuvem
Vívian Laís Silva Barreto¹, Kleber Vieira Cardoso¹
1: Universidade Federal de Goiás (UFG) - Instituto de Informática
e-mail:{vivianbarreto,kleber}@inf.ufg.br

Resumo. Os sistemas de computação em nuvem trouxeram uma revolução na indústria de TI por
permitir otimizar a utilização de infraestrutura através da virtualização, em larga escala, de
múltiplos recursos computacionais. No entanto, apesar de diversos esforços, os centros de
processamento de dados, um dos principais componentes da computação em nuvem, ainda
apresentam níveis elevados de consumo de energia. Estudos comprovam que grande parte da
energia é gasta com refrigeração e equipamentos ociosos que permanecem ligados. Nesse
contexto, foram desenvolvidas ferramentas, ao longo do projeto de iniciação científica, com o
objetivo de contribuir para o controle e monitoramento de aspectos que sejam relevantes para a
redução do consumo de energia em centros de processamento de dados.

Palavras-chave: computação em nuvem, centro de processamento de dados, consumo de
energia, controle e monitoramento, virtualização.
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RESUMO1
O presente trabalho é resultado de pesquisas realizadas durante o desenvolvimento de
atividades ligadas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). No
desenvolvimento da pesquisa buscou-se compreender as concepções, as políticas e as ações
dos municípios goianos em relação a organização e a gestão dos sistemas municipais de
educação. Nesse sentido objetivou-se analisar o contexto educacional dos municípios de
Turvelândia e Panamá após a implementação das atuais políticas educacionais contidas no
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e no Plano de Ações Articuladas (PAR). A
análise desses dois municípios permitiu problematizar se a adesão a essas políticas configurou
mudanças no quadro geral da educação municipal. Para aprofundar as análises a respeito da
temática realizou-se revisão de literatura concernente as atuais políticas educacionais e os
processos de descentralização da educação, bem como pesquisas documentais que
possibilitaram analisar os dados oficiais da educação pública disponibilizados em sites de
órgãos governamentais, como o Ministério da Educação (MEC), o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira
(INEP). Os dados encontrados na pesquisa documental configuraram-se como importantes
fontes de análise ao revelarem informações que muito auxiliaram no decorrer do trabalho,
como: o número de escolas, matrículas e docentes; as taxas educacionais de aprovação,
reprovação, distorção, abandono; as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) alcançadas pelos munícipios nos anos de 2007, 2009 e 2011; além da síntese do
indicador do PAR que revelou informações pontuais dos municípios. Outra relevante etapa
realizada durante o processo de investigação e execução do trabalho refere-se ao
levantamento de documentos oficiais dos municípios solicitados junto aos secretários
municipais de educação, dentre eles, a Lei de criação do Sistema Municipal de Educação, o
Plano Municipal de Educação, a Lei de criação do Conselho Municipal de Educação, a
Portaria de criação do Comitê Local do Compromisso, a Lei de criação do Conselho do
Fundeb, os documentos do Conselho escolar e a Lei de criação do Plano de cargos e salários.
A existência ou ausência dessas leis permitem demonstrar a forma como é gerida a educação
nesses municípios. Verificou-se por meio desta análise que o município de Panamá apresenta
dados educacionais superiores à Turvelândia. Ao observar no PAR a dimensão da gestão
educacional foi possível verificar que ambos municípios atingiram bons resultados, assim, a
superioridade de Panamá em relação a Turvelândia não se explicaria somente pela gestão
educacional. Porém, ao analisar a dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos, a
superioridade se transfere ao município de Turvelândia. Não obstante haja essa superioridade
em infraestrutura e recursos financeiros, Turvelândia não conseguiu traduzi-la em resultados
positivos no IDEB. Ao refletir sobre essas informações nos defrontamos com questões que
ultrapassam a referência esquemática contida nas atuais políticas educacionais que
concentram suas análises em aspectos quantitativos e absolutos contidos nos grandes
esquemas estatísticos de interpretação utilizados pelo MEC. A análise do contexto
educacional dos dois municípios demonstra que outros aspectos podem interferir nos
resultados alcançados.
PALAVRAS-CHAVE
Políticas Educacionais; Gestão Municipal; Controle.
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTIGENOTÓXICA E ANTICITOTÓXICA DA
SILIMARINA E DA SILIBININA PELO ENSAIO DO COMETA EM LINFÓCITOS
HUMANOS
Wanessa Moreira Goes1; Dra. Daniela de Melo e Silva2; Flávio FV. Borges3; Dra. Lee Chen
Chen4; Dr. Clever Gomes Cardoso5
Aluna do Curso de Biotecnologia – IPTSP/UFG1 - wanessa_goes@hotmail.com; Professora do
Instituto de Ciências Biológicas – UFG2; Aluno de doutorado do programa de Pós-graduação em
Biologia – ICB/UFG3; Professora do Instituto de Ciências Biológicas – UFG4; Professor do
Instituto de Ciências Biológicas – UFG5

RESUMO
Silybum marianum (L.) Gaertner, popularmante conhecida como “cardo-mariano” ou “cardoleiteiro”, é uma das plantas medicinais mais conhecidas e usadas na medicina tradicional contra
desordens hepáticas. O composto denominado Silimarina (SM) é uma mistura de flavonóides e
flavolignanas extraída das sementes do cardo-mariano e a molécula silibilina (SB) é o principal
componente bioativo desse extrato, que contêm outros componentes tais como isosilibinina,
silicristina e silidianina. Tanto SM quanto SB se destacam por apresentarem múltiplas atividades
biologicamente benéficas para células e organismos, incluindo a proteção contra hepatotoxinas e
ação antioxidante além da ação antitumoral e anticancerígena. Apesar da relevância biológica da
SM e SB e de sua grande utilização pela população, pouco se sabe sobre sua atividade de
proteção contra danos induzidos no DNA. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial
antigenotóxico e antimutagênico da SM e SB in vitro, na presença de agente genotóxico. O
procedimento experimental utilizado para detecção da antigenotoxicidade foi ensaio cometa em
condições alcalinas, a partir do pH ˃ 13,0. Linfócitos humanos foram tratados com quatro
concentrações diferentes de SM ou SB na presença do agente genotóxico Metil Metanosulfonato
(MMS). Os resultados demonstraram que o pré-tramento efetivado com o extrato de SM e SB na
presença de agente gentotóxico, proporcionaram redução estatisticamente significante na
formação de cometas quando comparado com células tratadas com MMS, considerando três
parâmetros: % DNA na cauda (% Tail), Tamanho da cauda (Tail Length) e Momento Olive Tail
(Olive Tail Moment). A ação de proteção de genotoxicidade da SM e SB, permitem sua
utilização na prevenção contra dano molecular e/ou celular em organismos que estão em
contato com compostos potencialmente genotóxicos e/ou mutagênicos que estão presentes em
meio ambiente.

Palavras Chave: Antigenotoxicidade, Ensaio Cometa, Silimarina, Silibinina.
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RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA PANO: UMA PROPOSTA DE
PROTOFORMAS PARA AS LÍNGUAS AMAWAKA, KASHIBO, NOKAMAN, SHIPIBO,
KAPANAWA E PANOBO1

Wesley Nascimento dos SANTOS (G/PIBIC/UFG)
Gláucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
RESUMO
Este trabalho tem como foco uma família etnolinguística conhecida, tradicionalmente, como
Pano, a qual é considerada a quinta maior da América do Sul, atrás apenas das famílias TupiGuarani, Jê, Carib e Arawak. Em média, a literatura estabelece um número de 30 línguas à
família Pano (LOOS, 1999; RIBEIRO, 2006; FLECK, 2013). Os falantes dessas línguas
(aproximadamente, 40.000) estão localizados na Bolívia, no Brasil e no Peru. Em 1888, La
Grasserie realizou, a partir da metodologia histórico-comparativa, o primeiro estudo sobre
essa família, mas nele tratou apenas de sete línguas Pano. A partir daí, surgiram outros
estudos com o objetivo de se fazer a reconstrução ou a classificação das línguas Pano. Entre
os mais significativos, o trabalho de reconstrução de Shell (1975) compara dados de sete
línguas Pano faladas apenas na Bolívia, a partir do método histórico-comparativo. No entanto,
todos esses trabalhos foram considerados incompletos por apresentarem dados ou de um
único país, como o de Shell, ou de poucas línguas, como o de La Grasserie. Assim, faz-se
necessária uma proposta de reconstrução da família Pano que leve em conta dados do máximo
possível de línguas dessa família de que se têm registro e, por consequência, de todos os
países onde são faladas. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho, que faz parte de um
estudo mais amplo de reconstrução histórica da família Pano (o qual se encontra em
andamento), é apresentar uma proposta de reconstrução de protoformas fonológicas e lexicais
para um conjunto de línguas da família Pano, assumindo-se a classificação proposta por
Ribeiro (2006), a qual se pauta no método de classificação glotocronológico (ou léxicoestatística) e subdivide as línguas Pano em grupos e subgrupos, encerrando um total de 34
línguas como pertencentes a essa família. O conjunto de línguas objeto da presente proposta
de reconstrução corresponde aos grupos I e II da classificação citada, cujas línguas são o
Amawaka, o Kashibo, o Nokaman, o Shipibo, o Kapanawa e o Panobo. A partir da
comparação de 200 itens lexicais básicos (SWADESH, 1950) pertencentes a essas línguas,
pode-se reconstruir 136 itens lexicais; estabelecer os quadros fonológicos consonantal e
vocálico, que apresentam o inventário de 16 protofonemas consonantais (/*p, *t, *k, *ʔ, *m,
*n, *r, *β, *s, *ʃ, * ʂ, *h, *w, *j, *ts, *tʃ/) e quatro protofonemas vocálicos (/*a, *i, *ɨ, *o/); e
definir o padrão silábico básico, que é (C)V(C), exemplificado pelas seguintes protoformas:
*ʔi.a ‘piolho’(CV.V), *jo.hi.na ‘animal’ (CV.CV.CV), *maʂ.po ‘cabeça’ (CVC.CV) e *no.iN
‘verme’ (CV.VC).
1
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INCIDENTES NO CENTRO CIRÚRGICO: ESTUDO RETROSPECTIVO
Willyara Rodrigues Bezerra; Ana Lúcia Queiroz Bezerra; Milton Junio Cândido Bernardes;
Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá.
¹Acadêmica de Enfermagem da UFG willyara_pba@hotmail.com; 2Professor Associado da
FEN/UFG; 3Doutorando do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFG.
Financiamento CNPq - Programa de Iniciação Cientifica da FEN/ UFG
Introdução: Na atualidade, uma das preocupações é a segurança do paciente no contexto
cirúrgico. No centro cirúrgico são realizados diversos procedimentos simultaneamente, ocorre
intensa circulação de profissionais de saúde de diferentes áreas, o que favorece a ocorrência
de incidente. Incidente é uma ocorrência não intencional que pode resultar em prejuízo ao
paciente, como incapacidade, disfunção temporária ou permanente, prolongamento de
permanência hospitalar, e até mesmo o óbito (WHO, 2008). Em países desenvolvidos, cerca
de 3% a 16% cirurgias registraram complicações graves e, para cada 300 pacientes admitidos
nos hospitais, um resultou em morte em decorrência de algum procedimento cirúrgico (WHO,
2009). Em 2004, foi lançada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente tendo como
meta global “Cirurgias seguras salvam vidas”, visando à redução da morbimortalidade
decorrentes de procedimentos cirúrgicos por meio de padrões de qualidade contemplando a
prevenção de infecções de sítio cirúrgico; a anestesia segura; equipes cirúrgicas seguras; e
indicadores da assistência cirúrgica (OMS, 2009). O comprometimento profissional com
segurança na assistência à saúde é fundamental, acredita-se que seja importante diagnosticar
os incidentes para a redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Objetivos: Estimar a prevalência dos incidentes ocorridos no centro cirúrgico de um hospital.
Método: Estudo retrospectivo documental de natureza quantitativa, realizado em um hospital
universitário da região Centro-Oeste. A fonte de dados foram 300 prontuários de pacientes
internados e submetidos à cirurgia no período de 01 de setembro a 31 de outubro de 2013.
Foram investigados os incidentes registrados pelos profissionais de saúde, nos formulários de
anotações do período intraoperatório: formulário de descrição da cirurgia, de descrição da
anestesia e da evolução de enfermagem. Os dados foram estruturados no software Statistical
Package for the Social Science, versão 20,0 for windows, e analisados, descritivamente. Foi
calculada a prevalência dos incidentes e intervalo de 95% de confiança.
Resultados: Dos 300 prontuários pesquisados 26 pacientes apresentaram algum tipo de
incidente durante a internação estimando prevalência de 8,7% (36/300; IC 95% 5,9 – 12,3%).
Características, 55,4% do sexo feminino com faixa etária média entre 31 a 50 anos, 23,7%
com comorbidades destacando-se a hipertensão arterial sistêmica. A internação foi eletiva
para 66,7% dos pacientes e o tempo de internação no pré-operatório até 40 dias, e o no pósoperatório até 71 dias; 27,7% utilizaram sonda vesical; 96% cateter periférico e 43,3% tubo
orotraqueal; 25,3% foram submetidos à cirurgia ortopédica. Evidenciou-se 26 incidentes,
09(34,6%) relacionados à suspensão cirúrgica; 07(26,9%) a perfuração de luvas; 05(19,2%)
falhas técnicas durante o procedimento ocasionando dor, reação do paciente, lesão uretral,
perfuração de reto e falha no bloqueio anestésico; 05(19,2%) problemas de gestão do serviço
como falta de material durante o procedimento, perda de amostras coletadas para exames e má
qualidade de equipamentos e insumos.
Conclusão: A ocorrência de incidentes afeta a credibilidade da instituição, abalando a
confiança dos usuários do sistema de saúde. Faz-se necessário seu monitoramento e controle,
procurando investir em educação continuada para os profissionais da equipe cirúrgica como
estratégia, educativa para diminuição dos riscos e prevenção de incidentes.
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PROTÓTIPO DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO REMOTO
DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA
Yuri A. DIAS¹, Leonardo da C. BRITO¹, Cacilda de J. RIBEIRO¹, Sérgio G. de ARAÚJO¹,
Marcelo M. BERNARDES¹, André P. MARQUES², Cláudio H. B. AZEVEDO², José A. L.
dos SANTOS²
¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação – EMC / UFG
²CELG Distribuição
yuriadias@gmail.com, brito@emc.ufg.br
Resumo: Transformadores de potência são equipamentos imprescindíveis ao funcionamento
dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, necessitando de manutenção
periódica para a garantia de seu correto funcionamento e, por consequência, do fornecimento
ininterrupto de energia aos consumidores finais. Um dos principais problemas nesses
equipamentos é a ocorrência de descargas parciais, as quais devem ser detectadas quando
ainda incipientes, para evitar-se a ocorrência de avarias. Neste contexto, a técnica preditiva de
emissão acústica é uma das mais eficientes, ao permitir a detecção, mensuração e localização
de descargas parciais e, desta forma, possibilitar uma manutenção direcionada no
transformador em monitoramento. Com este trabalho, foi desenvolvido um protótipo
composto por um sistema dotado de sensor piezoelétrico ultrassônico, o qual pode ser
acoplado ao tanque de um transformador, captando sinais de emissões acústicas e enviando-os
a um estágio de amplificação. Este estágio, projetado com amplificadores operacionais de
precisão, é responsável por amplificar os sinais captados pelo sensor, os quais tipicamente
apresentam pequena amplitude, de forma a evitar a perda das informações captadas. Uma vez
amplificados, os sinais são injetados em um circuito seguidor de envoltória, cuja finalidade é
a obtenção da envoltória do sinal amplificado, com uma frequência de corte aproximadamente
igual a um décimo da maior frequência de interesse (150 kHz), facilitando assim a posterior
digitalização dos sinais captados. Essa envoltória, mesmo não sendo o sinal original, mantém
sua característica de variação em amplitude, permitindo a redução da frequência necessária
para a adequada amostragem do sinal manipulado, sem perdas significativas de informação.
Uma vez obtida, a envoltória de sinal é injetada em um circuito seguidor de tensão, que
consiste de um circuito amplificador dimensionado para a obtenção de um ganho unitário em
malha fechada. Esse circuito tem como objetivo isolar o seguidor de envoltória e aumentar a
potência do sinal inserido em sua entrada, sem alterar sua amplitude. O circuito seguidor de
envoltória, por sua vez, é conectado ao pino analógico de um microcontrolador, no qual é
feita a amostragem e digitalização do sinal submetido às etapas de tratamento anteriormente
descritas. Assim que obtidas, as amostras digitais do sinal tratado ficam disponíveis para
serem enviadas remotamente a uma unidade de controle, que faz a interpretação dos sinais,
permitindo detectar a ocorrência e definir a posição e a intensidade de eventuais descargas
parciais. Os testes do protótipo indicaram um funcionamento adequado de todas as etapas de
tratamento e processamento dos sinais, confirmando a funcionalidade e eficiência do sistema
desenvolvido.
Palavras-chave: descargas parciais, emissões acústicas, monitoramento remoto, protótipo,
sistema inteligente, transformador de potência.
Órgãos Financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).
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CRESCIMENTO INICIAL DE CINCO ESPÉCIES DE TABEBUIA spp SOB
CONDIÇÕES NUTRICIONAIS CONTRASTANTES
CRESCIMENTO INICIAL DE CINCO ESPÉCIES DE TABEBUIA spp SOB
CONDIÇÕES NUTRICIONAIS CONTRASTANTES
INITIAL GROWTH OF FIVE TABEBUIA spp SPECIES UNDER CONTRASTING
NUTRICIONAL CONDITION
INITIAL GROWTH OF FIVE TABEBUIA spp SPECIES UNDER CONTRASTING
NUTRICIONAL CONDITION
Yuri Luiz Augusto dos Santos1; Evandro Novaes2.
Yuri Luiz Augusto dos Santos1; Evandro Novaes2.
Em regiões tropicais, os fatores mais limitantes para o desenvolvimento das árvores é
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Palavras-chave: Adubação mineral NPK, ipês, Cerrado, crescimento inicial, germinação.
Palavras-chave: Adubação mineral NPK, ipês, Cerrado, crescimento inicial, germinação.
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