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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de diferentes métodos de controle 

sob alta infestação de D. saccharalis em cana-de-açúcar. Foi conduzido um experimento em 

uma fazenda no município de Mirandópolis - SP, cultivada com a variedade RB966928, 

plantada no espaçamento entrelinhas de 1,5 metros com histórico de alta infestação de D. 

saccharalis. Foram avaliados 3 tratamentos, sendo o tratamento 1, o testemunha, o tratamento 

2 aplicação de um inseticida fisiológico (Triflumuron) e liberações de Cotesia flavipes de 

acordo com levantamentos mensais realizados na área e no tratamento 3 foi a aplicado somente 

o inseticida Clorantraniliprole no sulco de plantio. O tratamento 3 apresentou intensidade de 

infestação sempre abaixo de 2,0%, sendo mais eficiente quando comparado com o tratamento 

2 que apresentou alta infestação. 

Palavras-chave: Broca da Cana, controle de infestação, intensidade de infestação, Saccharum 

officinarum. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the performance of different methods of control 

under high infestation D. saccharalis in sugarcane. An experiment was conducted on a farm in 

the municipality of Mirandópolis - SP, cultivated with RB966928 variety, planted in row 

spacing of 1.5 meters with a history of high infestation D. saccharalis. We evaluated three 

treatments, and treatment 1 the witness, treatment 2 application of a physiological insecticide 

(triflumuron) and Cotesia releases flavipes according to monthly surveys conducted in the area 

and treatment 3 was applied only Clorantraniliprole insecticide in the groove planting. 

mailto:*vitormb152@hotmail.com
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Treatment 3 presented intensity of infestation always below 2.0% and more efficient when 

compared to treatment 2 which showed high infestation. 

Keywords: Drill Rod, infestation control, infestation intensity, Saccharum 

officinarum. 

INTRODUÇÃO 

Diversos fatores podem influenciar em melhores ou piores produtividades das culturas, 

dentre os quais pode-se destacar a ação de pragas e doenças. A cultura da cana-de-açúcar forma 

um agroecossistema que abriga numerosas espécies de insetos, sendo que algumas delas, 

dependendo da época do ano e da região, podem ocasionar sérios prejuízos econômicos. Entre 

estas espécies destaca-se a broca-da-cana, tida como a mais importante praga desta cultura, por 

sua ampla distribuição e dimensão dos prejuízos que causa (MACEDO, ARAÚJO, 2000). 

A broca-da-cana, Diatraea saccharalis (Fabricius) (Lepidoptera: Crambidae) é uma 

das principais pragas de lavouras de cana-de-açúcar no Brasil (PINTOet al., 2006). Lagartas 

desta praga podem causar danos diretos nas plantas devido à alimentação das lagartas e danos 

indiretos, pela facilitação de entrada de fungos oportunistas como Colletotrichum e Fusarium, 

promovendo prejuízos econômicos à cultura (DINARDO-MIRANDA, 2008). 

Devido a sua importância na cultura, diversos métodos têm sido empregados para o 

manejo de áreas infestadas, dentre os quais se podem destacar o controle biológico pelo 

parasitoide Cotesia flavipes e aplicação de inseticidas (PINTOet al., 2006). Porém, atualmente, 

tem sido observado aumento nas infestações dessa praga, devido a mudança na colheita da cana, 

antes com queima prévia e posteriormente sendo colhida mecanicamente (DINARDO-

MIRANDA, FRACASSO, 2013). Portando, se faz necessário o desenvolvimento de trabalhos 

que explorem diferentes métodos de controle para o manejo dessa praga. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de diferentes métodos 

de controle sob alta infestação de D. saccharalis em cana-de-açúcar. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em uma fazenda no município de Mirandópolis - SP, 

cultivada com a variedade RB966928, plantada no espaçamento entrelinhas de 1,5 metros com 

histórico de alta infestação de D. saccharalis. 

Foram avaliados os seguintes tratamentos descritos a seguir: O tratamento 1 consistiu 

em uma testemunha sem aplicação de inseticida, o tratamento 2 consistiu em duas medidas de 

controle associada, a aplicação de um inseticida fisiológico (Triflumuron), na dose de 80 ml/ha 

e 5 liberações de Cotesia flavipes de acordo com levantamentos mensais realizados na área. Já 

no tratamento 3 foi a aplicado somente o inseticida Clorantraniliprole na dose de 300 g/ha no 

sulco de plantio, visando controle sistêmico da praga ao longo do desenvolvimento da cultura. 

A fim de avaliar a eficiência dos tratamentos, foram realizadas avaliações do dano da 

praga. Para tal, foram coletados 125 colmos, em cinco pontos aleatórios nos talhões com os 
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diferentes tratamentos. Em cada colmo, contou-se o número total de entrenós e os entrenós com 

furo e galeria de alimentação pela D. saccharalis. Os dados foram anotados em ficha específica 

para posterior análise. Com os dados foi calculada a porcentagem de intensidade de infestação 

expressa pela seguinte relação. 

I. I. (%)  =
Nº de entrenós brocados

Nº total de entrenós
  x 100 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Figura 1 estão apresentados os resultados obtidos na avaliação de intensidade de 

infestação (%) de D. saccharalis. Ficou evidente que ao longo das avaliações, ou seja, com o 

desenvolvimento da cana, a intensidade de infestação da praga tendeu a aumentar, mantendo-

se, no geral, acima de 5,0% em todas as datas de avaliação na testemunha e no tratamento com 

Triflumuron e liberação de C. flavipes. Esse aumento da infestação da praga é esperado na 

testemunha, pois não houve a tomada de nenhuma medida de controle para a praga. Porém, essa 

tendência ocorreu também no tratamento com Triflumuron e C. flavipes, mostrando que as 

medidas de controle adotadas não surtiram o efeito esperado. Tal fato pode ser explicado pelo 

controle ter sido realizado em situações desfavoráveis que contribuíram para sua ineficiência. 

Outra hipótese deve-se a área ter um histórico de alta infestação da praga, sendo que, nesses 

casos, outras medidas de controle mais eficazes devem ser tomadas.  

A aplicação com Clorantraniliprole no sulco de plantio foi a mais eficiente, quando 

comparada com o tratamento 2, apresentando I.I. sempre abaixo de 2,0%. Esse valor de I.I. é 

considerado abaixo do nível de controle para essa praga. Dinardo-Miranda (2008) considera 

que o limiar de dano econômico para tomada de decisão de controle de D. saccharalis é de 

3,0% de I.I.. Sendo assim, a aplicação de Clorantraniliprole no sulco de plantio, apresentou alta 

eficiência de controle de D. saccharalis, mantendo os níveis de infestação abaixo do nível 

crítico em todas as avaliações realizadas. 
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Figura 1. Índices de intensidade de infestação (% entrenós brocados) observados nos tratamentos avaliados. 
 

CONCLUSÃO 

A aplicação de Clorantraniliprole no sulco de plantio foi a mais eficiente para controle 

de D. saccharalis, pois manteve a intensidade de infestação abaixo dos níveis críticos. A 

aplicação de Triflumuron + C. flavipes não foi eficiente no controle de D. saccharalis devido à 

alta infestação que ocorreu na área do experimento. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi estimar o tamanho efetivo populacional e a diversidade 

genética de progênies de E. pellita. O teste de progênies foi instalado na região de Andradina 

em 14/06/2016, com o espaçamento de 3,0 metros x 2,0 metros, utilizou-se o delineamento em 

blocos completos casualizados, com 13 tratamentos (progênies de Eucalyptuspellita), 15 

repetições e 1 planta por parcela, como objetivo de avaliar o número efetivo populacional e a 

diversidade genética. A taxa de sobrevivência do Eucalyptuspellita foi de 99%, o tamanho 

efetivo populacional foi de 40,23 e a diversidade genética apresentou um valor de 0,94. A 

espécie apresentou uma boa adaptação ao clima regional, podendo participar de programas de 

conservação genética ex situ. 

Palavras-chave: eucalipto, melhoramento florestal, variabilidade genética. 

ABSTRACT: The aim of the study was to estimate the effective population size and genetic 

diversity of E. pellita progenies. The progeny test was installed in Andradina region 06/14/2016, 

with the spacing of 3.0 meters x 2.0 meters, it was used in a randomized complete block design 

with 13 treatments (pellita Eucalyptus progenies) 15 repetitions and 1 plant per plot and 

evaluate the effective population number and genetic diversity. The survival rate of Eucalyptus 

pellita was 99%, the effective population size was 40.23 and the genetic diversity showed a 

value of 0.94. The species showed a good adaptation to regional climate and to invest in genetic 

conservation programs ex situ. 

Keywords: Eucalipto, forest breeding, genetic variability. 

http://www.fea.br/index.php/contatos/153-ensino-superior/41-carla-renata-silva-b-guerra
mailto:nairine.ferreirasilva@gmail.com


 
 

 
 

18 
 

INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae, constituído por mais de 600 

espécies, muitas variedades e híbridos (PRYOR, 1976). Várias espécies do gênero Eucalyptus 

são de grande importância econômica, pois oferecem diversos produtos fundamentais para a 

sociedade. Além de serem amplamente utilizadas na polpação de celulose e produção de papel, 

carvão vegetal, lenha, mourões e cercas, possuem grande potencial para a indústria madeireira, 

devido ao seu rápido crescimento, à boa adaptação às condições ambientais brasileiras e à 

produção de madeira de boas propriedades físicas e mecânicas. Suas madeiras de cores 

agradáveis podem ser produzidas a baixos custos, o que contribui para destacar e valorizar 

algumas espécies desse gênero (LIMA, 1984).  

Entre as espécies do gênero Eucalyptus, o E. pellita é uma árvore de tamanho médio 

superando os 40 m de altura e 1 m de DAP. Com excelente forma do fuste. Em solos pobres 

alcança 15 a 20 m e em terrenos arenosos ao nível do mar a altura é de 5 a 10 m. Tolerante aos 

solos pobres, plantas daninhas e resistentes a cupim; sendo muitas vezes utilizado para projetos 

de recuperação de áreas degradadas. Seu bom crescimento é resultado das práticas culturais 

intensivas, seleção, procedências e melhoramento genético. Sua madeira é muito utilizada para 

construções e estruturas. (IPEF, 2004). 

O tamanho populacional (Ne) é o parâmetro mais importante quando se estima a 

viabilidade de populações na natureza, pois estas tendem a se extinguir mais rapidamente por 

eventos ao acaso (flutuações demográficas etc.) e porque perderam parte do potencial 

adaptativo devido à variabilidade genética reduzida.  

Estudos sobre a diversidade genética, vem sendo utilizado com muita frequência no 

auxílio de programas de melhoramento genético de eucalipto. Seu uso em larga escala na 

avaliação na análise de diversidade de genitores na etapa de recombinação oferece 

significativos ganhos na escolha de matérias superiores (MISSIO et al., 2007).  

Este estudo teve como objetivo estimar o tamanho efetivo populacional e a diversidade 

genética de progênies de E. pellita. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O projeto realizou-se na região de Andradina-SP em 14/06/2016, o espaçamento 

utilizado foi de 3,0 metros x 2,0 metros, com o delineamento em blocos completos casualizados, 

com 13 tratamentos (progênies de Eucalyptuspellita), 15 repetições e 1 planta por parcela.  O 

tamanho efetivo populacional (Ne) foi obtido com base em Resende (2002):

 em que: número de progênies selecionadas; : número médio 

de indivíduos selecionados por progênie;  : estimativa da variância do número de indivíduos 

selecionados por progênie. A diversidade genética (D), foi quantificada conforme Wei e 

Lindgren (1996), citados por Resende (2002): D = Nef/Nfo, em que: 0 < D ≤ 1; Nfo: número 

original de progênies, Nef : número efetivo de progênies selecionadas, dado por: 

    fkffffe kkkNN 23..4  fk
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. A taxa de sobrevivência foi avaliada atribuindo 0 para ausência de planta 

e 1 para planta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas análises estatísticas, a taxa de sobrevivência do Eucalyptuspellita foi de 

99%, obtendo boa resposta implantada na região de Andradina, não havendo mortes 

significativas. É considerada uma espécie com alto potencial de adaptabilidade em condições 

edafoclimáticas adversas. 

Os valores obtidos na sobrevivência das plantas estão associados ao tipo de solo e as 

condições climáticas, onde se constata a ocorrência de condições favoráveis ao plantio das 

mudas em campo como, por exemplo, considerável volume precipitado, sem veranico e em 

condições de insolação moderadas. Leles et al., 1998 confirmam a grande capacidade de 

adaptação de Eucalyptus em diferentes condições edafoclimáticas no Brasil, especificamente 

em regiões de menor incidência de chuvas, com ocorrência de déficit hídrico mais pronunciado. 

O tamanho efetivo populacional foi de 40,23, um número efetivo (Ne) igual a 60 é 

considerado adequado para obtenção de ganhos nos próximos ciclos seletivos (RESENDE, 

1990), maior que 30 é considerado satisfatório (PEREIRA e VENCOVSKY, 1988) e entre 50 

e 60 é o recomendado pela Embrapa. O resultado aqui obtido é altamente satisfatório para 

manutenção dos ganhos ao longo dos ciclos de seleção de progênies de Eucalyptuspellita. 

Analisando a diversidade genética nas progênies de Eucalyptuspellita, observou-se o 

valor de 0,94 o que comprova uma alta variabilidade nos genótipos da população em estudo os 

quais serão uteis em estudos de melhoramento genético. 

CONCLUSÃO 

A taxa de mortalidade de plantas não afetou a diversidade genética do teste.  

O Ne desse teste é considerado satisfatório para teste de progênies de primeira geração 

tanto para a conservação genética ex situ quanto uso.  

A espécie apresentou uma boa adaptação ao clima regional, o que foi observado através 

da taxa de sobrevivência. 
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EFEITO DA ADIÇÃO DE ADJUVANTE E DO VOLUME DE 
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EFFECT OF ADJUVANT ADDITION AND VOLUME OF 
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TREATMENTS 

 

Jeruska Azevedo Moreira Brenha1; Kauê Barbarotto Ribeiro*2; Gabriel Geminiano da 

Silva2; Marcelo da Costa Ferreira3 

 

1Professor do Curso de Agronomia, Fundação Educacional de Andradina – FEA/ Andradina 

– SP , 2Estudante de graduação em agronomia, Fundação Educacional de Andradina, 

FEA/Andradina-SP – Brasil,3Engenheiro Agrônomo, Professor Adjunto, Dep. de 

Fitossanidade, Faculdade de Ciências Agrárias e veterinárias, UNESP,Jaboticabal/SP – 

Brasil; *kaue_br@outlook.com.br 

 

RESUMO: A adição de adjuvantes às caldas fitossanitárias pode promover a eficácia contra 

pragas de difícil controle. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adição do adjuvante e o 

volume de aplicação em L.há-1 na tensão superficial de caldas fitossanitárias comumente 

utilizadas nos tratamentos fitossanitários. O delineamento experimental foi inteiramente ao 

acaso com seis tratamentos mais a testemunha, com quatro repetições. Optou-se pelo inseticida 

metomil (1,0 L p.c ha-1) + óleo mineral 0,5% v/v) e 3 volumes de aplicação (70,105 e 140 l.há-

1). Os resultados mostraram que a adição de adjuvante a calda fitossanitária estudada 

proporcionou uma relevante diminuição na tensão superficial da calda independente ao volume 

de aplicação utilizado. 

Palavras-chave: Tecnologia de aplicação, Molhamento da superfície, Controle químico 

ABSTRACT: The addition of adjuvants to phytosanitary treatments can promote efficacy 

against pests that are difficult to control. The goal of this work was to evaluate the effect of 

addition of adjuvant and volume application in L.ha-1 on the surface tension of phytosanitary 

mixes commonly used in phytosanitary treatments. The experimental design was completely 

randomized with six treatments and the control, with four replicates. The methomyl insecticide 

(1.0 L p.c ha-1) + 0.5% v / v mineral oil) and three application volumes (70.105 and 140 1.ha-1) 

were selected. The results showed that  addition of adjuvant phytosanitary syrup provided a 

significant reduction in the surface tension of the syrup independent of the application volume 

used. 

Keywords: Application technology, Surface wetting, Chemical control. 
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INTRODUÇÃO 

A tensão superficial das caldas fitossanitárias tem influência direta no espalhamento 

sobre os alvos, visto que, quanto maior a tensão superficial do líquido, a gota tenderá em 

permanecer na forma esférica, culminando em menores coberturas do alvo. Dentre os efeitos 

dos adjuvantes, destaca-se a redução da tensão superficial das gotas, causando o seu 

achatamento, o que aumenta a sua superfície de contato com o alvo biológico e melhora a sua 

cobertura (AZEVEDO, 2001). 

 A adição de adjuvantes às caldas fitossanitárias pode promover a eficácia contra pragas 

de difícil controle. Este aumento de eficiência está relacionado com o aumento da 

molhabilidade da superfície, promovida pela redução de tensão superficial e ângulo de contato 

da gota, além de aumentar a penetração cuticular (SINGH, 1993).  

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adição do adjuvante e o volume de 

aplicação em L.há-1 na tensão superficial de caldas fitossanitárias comumente utilizadas nos 

tratamentos fitossanitários. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório do Núcleo de Estudos e Desenvolvimento 

em Tecnologia de Aplicação (NEDTA), no Departamento de Fitossanidade, da UNESP, 

Câmpus de Jaboticabal, SP. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso com seis 

tratamentos mais a testemunha, com quatro repetições. Dessa forma, os parâmetros avaliados 

constituíram os tratamentos descritos na tabela 1. 

Tabela 1. Composição das caldas de pulverização avaliadas. 

Tratamento

s Volume de aplicação (l.ha-1) Caldas Fitossanitárias 

1 70 Metomil 1,0 L p.c ha-1 

2 70 Metomil 1,0 L p.c ha-1 + óleo mineral 0,5% v/v  

3 105 Metomil 1,0 L p.c ha-1 

4 105 Metomil 1,0 L p.c ha-1 + óleo mineral 0,5% v/v  

5 140 Metomil 1,0 L p.c ha-1 

6 140 Metomil 1,0 L p.c ha-1 + óleo mineral 0,5% v/v  

Testemunha   Água 
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As medições de tensão superficial das caldas utilizadas foram realizadas através de um 

tensiômetro automático, modelo OCA 15 Plus, da Dataphysics Germany onde a tensão 

superficial é determinada pelo método da gota pendente. A imagem da gota formada na 

extremidade de uma agulha em uma seringa é capturada por uma câmera e o equipamento 

analisa o formato da gota por assimetria de eixos (ADSA - Axisymmetric Drop Shape 

Analysis). Os dados das tensões superficiais foram avaliados nos tempos de 60 segundos e 

submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As gotas pendentes das seis diferentes caldas fitossanitárias mostraram-se distintas em 

comparação ao tratamento controle, de modo que as tensões superficiais foram 

significativamente menores em relação a água, mostrando os menores valores nas caldas que 

continham adição de óleo mineral, uma vez que se variou a concentração do inseticida 

fitossanitário de acordo com os diferentes volumes de calda. Tomou-se por base a média de 60 

leituras durante 1 minuto (Tabela 2). Essa redução da tensão superficial provavelmente ocorreu 

em virtude da presença do adjuvante (óleo mineral) que se baseia em moléculas com sitio de 

ligação apolar (hidrofóbica) e polar (hidrofílica), concomitantemente (SILVA et al., 2003).  

Tabela 2. Valores em mN.m-1 de tensão superficial de gotas das diferentes caldas em diferentes 

momentos variando-se entre 1 e 60 segundos. 

TRATAMENTOS MÉDIAS 1s 30s 60s 

1-) 70-INSET. 61,58 C 69,55 C 61,27 C 55,21 C 

2-) 70-INSET+ADJ. 35,98 E 38,32 D 35,88 E 34,78 D 

3-) 105-INSET. 68,80 B 72,28 B 69,03 BC 64,73 B 

4-) 105-INSET+ADJ. 38,96 D 43,86 D 38,40 D 36,89 D 

5-) 140-INSET. 68,56 B 72,96 B 68,63 B 64,30 B 

6-) 140-INSET+ADJ. 39,38 D 46,38 D 38,69 D 36,94 D 

TESTEMUNHA (água) 75,33 A 76,10 A 75,51 A 74,17 A 

CV % 5,44 2,03 4,05 5,53 

Volume: 70 L.ha-1, 105 L.ha -1, 140 L.ha -1, Caldas: inseticida e  inseticida + adjuvante. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de tukey a 5%. 

No primeiro segundo as diferenças estatísticas foram mais discriminantes entre os 

tratamentos, de modo que, igualmente, o tratamento água se diferenciou dos demais. Os 
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menores valores de tensão superficial foram aqueles com adição de óleo em mistura, ao passo 

que sem a adição e aumentando a concentração de água, o valor da tensão aumentou 

significativamente. Aos 30 segundos, os tratamentos mostraram o mesmo comportamento. 

Comparando-se a tensão superficial dinâmica nos 60 segundos avaliados, ocorreu diferenças 

significativas, de modo que no primeiro segundo, os valores foram maiores em relação ao valor 

médio, que por sua vez foi maior que os valores a 60 segundos (Tabela 2).  

Dessa forma, com a diminuição da tensão superficial, o uso do óleo mineral adicionado 

à calda, pode ser recomendado, principalmente quando se optar por volumes menores de 

pulverização, pois contribuirá para produção de gotas com um DMV maior sem que haja 

maiores perdas em função das condições climáticas. O uso de adjuvantes a base de óleo 

proporciona a formação de gotas de pulverização de tamanho mais uniforme e com menor risco 

de deriva, devido a proteção proporcionada as mesmas (CUNHA et al., 2003; YAMAUTI et 

al., 2012). 

CONCLUSÃO 

 A adição de adjuvante a calda fitossanitária estudada proporcionou uma 

relevante diminuição da tensão superficial da calda independente ao volume de aplicação 

utilizado. 
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RESUMO: A preservação da mata ciliar é fundamental para o equilíbrio ecológico, oferecendo 

proteção para água e solo, reduzindo o assoreamento dos cursos d’água e mantendo assim, a 

qualidade da água, impedindo a entrada de poluentes, atingindo hoje níveis críticos que refletem 

na deterioração do meio ambiente e reflexos danosos à economia local. O presente trabalho visa 

analisar a preservação da mata ciliar no Córrego Ribeirão Claro, que favorece a infiltração de 

água no solo e reduzsignificativamente a poluição dos cursos d’água. Foi percorrido um trecho 

em visita de campo no Córrego Ribeirão Claro, localizado no município de Mirandópolis/SP, 

analisando uma pequena área que se inicia dentro da propriedade Castelinho, comprovando que 

a interferência antrópica causa mudança nos aspectos quantitativos e qualitativos da área. A 

parte do córrego dentro da propriedade Castelinho ainda se encontra em desenvolvimento, pois, 

o proprietário está realizando o reflorestamento da nascente ao longo do sitio, com árvores 

nativas, para amenizar a erosão laminar e a voçoroca aparente em alguns trechos. A adesão a 

ideia de recuperação da área foi uma iniciativa setorial do proprietário, que está recebendo apoio 

técnico aos projetos de recuperação e conscientização do problema.Com isso conclui-se que 

com a iniciativa já observa-se o aumento da vazão da água na nascente do córrego, no dia 

11/07/2016 obteve uma vazão 3 l/m e no dia 4/09/2016 uma vazão de 5 l/m; com um aumento 

significativo no período de 2 meses. 

Palavras-chave: córrego; preservação; Mirandópolis. 

ABSTRACT: The preservation of the riparian forest is fundamental for the ecological balance, 

offering protection for water and soil, reducing the silting of the water courses and thus 

maintaining the water quality, preventing the entry of pollutants, reaching critical levels that 

reflect in the deterioration Environment and harmful effects on the local economy. The present 

work aims to analyze the preservation of the ciliary forest in Ribeirão Claro Stream, which 

favors the infiltration of water in the soil and significantly reduces the pollution of the 

watercourses. A field trip was conducted at CórregoRibeirão Claro, located in the municipality 
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of Mirandópolis / SP, analyzing a small area that starts inside the property Castelinho, proving 

that the anthropic interference causes change in the quantitative and qualitative aspects of the 

area. The part of the stream within the property Castelinho is still under development, because 

the owner is reforesting the source along the site, with native trees, to alleviate the laminar 

erosion and the apparent goring in some stretches. The adhesion to the idea of recovery of the 

area was a sectorial initiative of the owner, who is receiving technical support to the projects of 

recovery and awareness of the problem. With this, it is concluded that with the initiative the 

increase of water flow in the source of the stream is already observed, on 07/11/2016 it obtained 

a flow rate of 3 l / m and on 09/09/2016 a flow of 5 l / M; With a significant increase over the 

2-month period. 

Keywords: stream; preservation; Mirandópolis 

INTRODUÇÃO 

A preservação da mata ciliar é fundamental para o equilíbrio ecológico, oferecendo 

proteção para água e solo, reduzindo o assoreamento dos cursos d’águae mantendo assim, a 

qualidade da água, impedindo a entrada de poluentes, atingindo hoje níveis críticos que refletem 

na deterioração do meio ambiente, e reflexos danosos à economia local. 

Em razão das necessidades da manutenção dos recursos hídricos optou-se pelo estudo 

da mata ciliar,para a preservação do Córrego do Ribeirão Claroque se encontra na vertente do 

Rio Aguapeí em trechos urbanos e rural de Mirandópolis, possuindo um reservatório que 

abastece parte da cidade.  

O presente trabalho visa analisar a preservação da mata ciliar no Córrego Ribeirão Claro, 

favorecendo a infiltração de água no solo e reduzindo significativamente a poluição dos cursos 

d’água. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Foi percorrido um trecho em visita de campo no Córrego Ribeirão Claro, localizado no 

município de Mirandópolis/SP, analisando uma pequena área que se inicia dentro da 

propriedade Castelinhoque se encontra a mata ciliar relativamente nova, reflorestada com 

plantas nativas até a Ponte de Madeira Torrezan. Foi constatado que um lado da margem do 

córrego se encontra com mata e outro se encontra sem, e próximo a estrada, mata nativa local. 

Esses aspectos são decorrentes de uma urbanização local, com a inserção de mais propriedades 

próximas ao córrego, não preservando a área, provocando erosões (em alguns pontos já se vê 

voçoroca) devido o escoamento de forma incorreta da água da estrada, comprovando que a 

interferência antrópica causa mudança nos aspectos quantitativos e qualitativos da área. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A parte do córrego dentro da propriedade Castelinho ainda se encontra em 

desenvolvimento, pois, o proprietário está realizando o reflorestamento da nascente ao longo 
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do sitio, com árvores nativas, para amenizar a erosão laminar e a voçoroca aparente em alguns 

trechos. A importância de folhas mortas e galhos, é que são fontes primárias de carbono 

orgânico para as cadeias alimentares aquáticas, e sem a mata ciliar eliminará a fonte de 

nutrientes e de energia alterando a cadeia alimentar. E o aumento de sedimentos decorrentes da 

erosão (areia e argila) remove por atrito as algas, fungos e bactérias que recobrem o leito. 

CONCLUSÃO 

Conforme analisado em aula pratica, observa-se que mantendo a mata ciliar, há melhor 

infiltração menor escoamento e mais armazenamento, consideradas áreas de preservação 

permanente protegidas pelo Código Florestal. 

A adesão a ideia de recuperação da área foi uma iniciativa setorial do proprietário, que 

está recebendo apoio técnico aos projetos de recuperação e conscientização do problema. 

A nascente encontra-se muito bem conservada, circundada de árvores jovens, aflorando 

no interior de uma gruta que recebeu uma proteção. 

Com isso conclui-se que com a iniciativa já observa-se o aumento da vazão da água na 

nascente do córrego, no dia 11/07/2016 obteve uma vazão 3 l/m e no dia 4/09/2016 uma vazão 

de 5 l/m; com um aumento significativo no período de 2 meses. 
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Resumo: Face ao aquecimento global, a degradação de ambientes urbanos provoca riscos à 

saúde humana. As consequências do aquecimento afetam não só centros urbanos de grande 

porte, como também de pequeno porte. O aumento da temperatura, causa desde o desconforto 

térmico a riscos como doenças respiratórias, estresse, entre outros. O sensoriamento remoto é 

uma importante ferramenta na identificação de áreas com temperaturas mais elevadas e 

temperaturas mais baixas, através da temperatura de superfície. O objetivo deste trabalho foi 

obter valores de temperatura de superfície da cidade de Ilha Solteira, cidade de pequeno porte, 

com utilização do sensoriamento remoto. 

Palavras-chave: aquecimento global; ilhas de calor; landsat-8. 

Abstract: Faced with global warming, the degradation of urban environments cause risks to 

human health. The consequences of heating affect not only large urban centers, but also small 

ones. The increase in temperature, from the thermal discomfort to risks such as respiratory 

diseases, stress, among others. Remote sensing is an important tool in identifying areas with 

higher temperatures and lower temperatures, through surface temperature.  

The objectivethisworkwastosurfacetemperaturevalues ofthe City ofIlha Solteira, smalltown, 

usingfromremotesensing. 

Keywords: global warming; heatisland; landsat-8. 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização promove fortes impactos no clima local, pois provoca o 

aumento da temperatura do ar e consequentemente o desconforto térmico, o que resulta na 

queda da qualidade de vida da população.Segundo NAKATA-OSAKIet al. (2016), as 

temperaturas do ar e as de superfícies das áreas urbanas tendem a ser mais elevadas do que as 
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temperaturas das áreas rurais circundantes, devido a suas características da urbanização, como 

poluição do ar, calor antropogênico, superfícies impermeáveis, propriedades térmicas dos 

materiais e a geometria das superfícies, favorecendo o surgimento de Ilhas de Calor Urbana 

(ICU).  

A alta temperatura urbana pode afetar a comunidade local, desde o aumento da 

demanda de energia elétrica, até o agravamento de doenças, comprometendo assim, a qualidade 

de vida da população (EPA, 2016). 

Segundo MINAKI & AMORIM (2012), o sensoriamento remoto, é atualmente 

bastante utilizado para proporcionar uma dimensão cartográfica e numérica da temperatura de 

superfície. 

O objetivo deste trabalho foi obter a temperatura de superfície utilizando o 

sensoriamento remoto para a cidade de pequeno porte, Ilha Solteira – SP, utilizando imagem 

espacial de 06/09/2013. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Ilha Solteira está localizado a noroeste do Estado de São Paulo, na 

posição mais estratégica da Hidrovia Tietê-Paraná, apresentando área total de 661,3 km2. Desse 

total, 5,82 km2 compõem a área urbana (MIRANDA et al., 2005).  

Para obtenção da temperatura de superfície utilizou-se imagem orbital gratuita, 

disponível em United StatesGeologicalSurvey (USGS), (www.usgs.gov), através do satélite 

Landsat 8, sensor TIRS (ThermalInfrared Sensor), com a datas de passagem em 06/09/2013, de 

órbita 222 e ponto 074.  

Para a geração da imagem de temperatura, foi utilizado Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) gratuito, SPRING/INPE, onde foi aplicado a Equação 1, proposta pelo USGS 

(2015), com base nos metadados contidos no conjunto de imagem, realizou-se a conversão de 

níveis de cinza para radiância: 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿     (1) 

onde: 

𝐿𝜆     = Radiância Espectral no topo da atmosfera em Watts/(m²*sr*μm) 

𝑀𝐿    = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10 (3.3420E-04) 

𝑄𝑐𝑎𝑙=  Valor quantizado calibrado pelo pixel em DN (banda 10) 

𝐴𝐿     = Fator de redimensionamento aditivo especifico da banda 10 (0.10000) 

Após gerada a imagem de radiância, converteu-se este resultado para imagem de 

temperatura superfície, porém a imagem resultante desta conversão apresenta seus dados em 

temperatura Kelvin, desta forma, havendo a necessidade de subtrair 273,15 de seu resultado 

para a obtenção de valores em grau Celcius, assim: 

𝑇𝑠 =
𝐾2

ln(
𝐾1
𝐿𝜆

+1)
− 273,15    (2) 

 Onde: 
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Ts    = Temperatura de superfície, em grau Celcius (ºC) 

𝐾1  = Constante de calibração 1 (774.89) 

𝐾2  =Constante de calibração 2 (1.321.08) 

𝐿𝜆  = Radiância espectral em Watts/(m²*sr*μm) 

Foi realizada a classificação dos valores das temperaturas, definindo em classes com 

intervalo de 1ºC. Os valores de temperatura de superfície obtidos foram comparados com os 

valores de temperatura coletados na estação meteorológica de Ilha Solteira (CLIMA/FEIS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na imagem de 06/09/2013foi constatado um valor médio de temperatura de superfície 

de 27°C, superior ao valor médio obtido pela estação meteorológica local, 25,3°C. Essa 

diferença entre os valores de temperatura também foi observada por Weng (2003), onde a 

temperatura média de superfície apresenta normalmente valores mais elevados em relação a 

temperatura média do ar.  

As áreas com temperatura mais baixas, variando entre 23 a 25°C, dentro do perímetro 

urbano, foram as áreas verdes (maciços vegetais) denominadas Área de Lazer e Zoológico, 

corroborando com Costa et al. (2010), onde as mesmas áreas apresentaram temperatura mais 

amena, quando comparada ao restante da área urbana (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa de temperatura de superfície de Ilha Solteira – SP, em 06/09/2013 

 

As áreas de temperatura mais alta, 29 a 31°C, são áreas com pavimentação asfáltica em 

sua superfície e vegetação herbácea degradada. Os locais destinados a moradias, também 

apresentam alta temperatura, 28 a 29°, esta temperatura está relacionada com a disposição das 

casas, de maneira adensada adensadas, dificultando a circulação de ar entre as residências.  
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CONCLUSÃO 

A utilização do sensoriamento remoto, através da imagem do satélite Landsat-8, foi 

eficiente na obtenção da temperatura de superfície na cidade de Ilha Solteira. 

Os valores de temperatura de superfície obtidos estiveramcoerentes com a temperatura 

do ar, sendo assim, essa metodologia pode ser utilizada em estudos que visam a contribuição 

para o planejamento urbano, amenizando o desconforto térmico e aumentando a qualidade de 

vida da população local.  

Áreas com vegetação arbórea influenciam diretamente no efeito de arrefecimento, pela 

evapotranspiração e o sombreamento das áreas. As áreas com coberturas artificiais, como o 

asfalto, e áreas degradadas favoreceram o aumento da temperatura local. 
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RESUMO: A produção de leite vem crescendo ano a ano, sendo a agricultura familiar a grande 

responsável por esse crescimento, o presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade 

da produção de leite do ponto de vista dos consumidores e dos produtores deste importante 

alimento, para sua realização foram feitas entrevistas com produtores e consumidores finais do 

leite, quedepois de feita as entrevistas foram calculadas as porcentagens de respostas em cada 

pergunta, chegando a uma conclusão final de que o leite é uma importante fonte de renda para 

os produtores rurais sendo considerado tanto para consumidores e produtores como uma 

atividade viável.  

Palavras-chave: leite; produtor; entrevista; renda; atividade.  

ABSTRACT: Milk production is growing year by year, and family farming largely responsible 

for this growth, this study aimed to analyze the viability of milk production from the point of 

view of consumers and producers of this important food for its completion interviews were 

conducted with producers and consumers of milk, which once made the interviews the answers 

percentages were calculated for each question, coming to a final conclusion that milk is an 

important source of income for farmers being considered for both consumers and producers as 

a viable activity. 

Keywords: milk, producer; interview, income; activity. 

INTRODUÇÃO 

A produção de leite de vaca no Brasil cresceu a uma taxa relativamente constante desde 

1974 até os dias atuais. Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE), o país saiu do 

patamar de 7,1 bilhões de litros de leite produzidos naquele ano, alcançando o de 32,1 bilhões 

de litros de leite em 2011, crescimento superior a 350% no período (MAIA, 2013). 
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Além de produto indispensável na alimentação humana, o leite apresenta-se como uma 

atividade econômica de suma importância na economia do Brasil e, em especial, para um 

número significativo de agricultores familiares. O país encontra-se em sétimo lugar na produção 

mundial. No ano de 2005, foram produzidos aproximadamente 23,3 bilhões de litros, tendo, 

nos últimos anos, produção e crescimento contínuo.A produção leiteira esta presente em mais 

de 1,8 milhões de propriedades rurais, representando 52% do valor da produção do leite 

brasileiro. A atividade leiteira gera rendas mensais para os agricultores facilitando a gestão do 

capital da propriedade, evidenciando a importância da atividade para a agricultura familiar, 

apresentando-se como fonte de renda mensal da família (TROIAN, 2009). 

Mas muitas pessoas não reconhecem a importância da agricultura familiar, na produção 

do leite, principalmente nos grandes centros, aonde muitas pessoas chegam ao ponto de não 

saberem se quer como o leite é produzido nas propriedades rurais. Julgando a atividade apenas 

pelos altos valores cobrados no mercado final, valores estes que não são repassados para os 

produtores, que passam apertos para conseguir alcançar uma produção que lhe retorne algum 

lucro. 

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar o conhecimento sobre a viabilidade 

da atividade leiteira visto da realidade da comunidade rural quanto da urbana, sendo possível 

ao final, chegar a uma conclusão sobre a atual concepção sobre a atividade leiteira entre a nossa 

comunidade consumidora e produtora do leite.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada na forma de questionário, sendo abordados tanto o 

publico rural quanto o urbano, seguindo um mesmo critério de abordagem, de forma aleatória, 

sendo aplicada na zona rural e urbana das cidades de Andradina, Castilho, Murutinga do Sul e 

Lavínia, ambas as cidades situadas no estado de São Paulo. 

Para a realização da pesquisa foi apresentado aos entrevistados um questionário 

amostral para levantamento dos dados de interesse. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa foi realizada contando com a participação de um total de 36 

entrevistados sendo 12 entrevistados da zona urbana e 24 da zona rural, chegando desta forma, 

aos seguintes percentuais de respostas em cada pergunta sobre a produção leiteira sendo 

apresentados na tabela abaixo. 

1- Possui quantos membros na família, contando com o entrevistado? 

Urbano Rural 

 1-4 5-9 Mais que 9 1-4 5-9 Mais que 9 

 92% 8% 0% 79% 17% 4% 

2- Quantos membros da família consomem leite? 

Urbano Rural 

 1-4 5-9 Todos 1-4 5-9 Todos 
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 100% 0% 0% 71% 4% 25% 

3- Possui conhecimentos da dinâmica da produção do leite, até o produto final? 

Urbano Rural 

 Sim Não Razoavelmente  Sim Não Razoavelmente 

 50% 25% 25% 17% 62% 21% 

4- Em sua opinião o preço do leite é justo? 

Urbano Rural 

  Sim Não Sim Não 

 33% 67% 4% 96% 

5- Você tem conhecimento do custo de produção do leite? 

Urbano Rural 

 Sim Não Razoavelmente  Sim Não Razoavelmente 

 42% 42% 17% 58% 25% 17% 

6- Para você consumidor quem produz o leite no campo? 

Urbano Rural 

Grande Produtor 0% Grande Produtor 

 

0% 

Médio Produtor 

 

25% Médio Produtor 9% 

Pequeno Produtor 50% Pequeno Produtor 

 

37% 

Pequeno e médio 8% Pequeno e médio 

 

37% 

Todos 17% Todos 17% 

7- Quanto produz de leite em sua propriedade? 

Rural 

 Mais que 100 l Menos de 100 l Não Produz 

 

 79% 17% 4% 

8- O leite produzido garante a sustentabilidade da propriedade? 

Rural 

 Sim Não Não Produz 

 

 71% 25% 4% 

9- Tem outra fonte de renda na propriedade? 

Rural 

Sim Não 

75% 25% 

Após a analise dos percentuais de respostas, alguns tópicos chamam a atenção, apesar 

de ser produzido na zona rural a população urbana apresenta um maior conhecimento no que 

diz respeito à dinâmica de produção até o produto final, mas quando é analisado o conhecimento 

dos custos de produção os produtores possuem um maior conhecimento, devido a sua vivencia 

diária com o leite.  
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Aatividade leiteira mesmo tendo pouco retorno financeiro aos produtores rurais mostra-

se uma atividade de grande importância, pois o leite garante o sustento da família na 

propriedade, visto também que a maioria dos produtores possui uma fonte de renda auxiliar na 

propriedade, equilibrando desta sua situação financeira (ZOCCAL, 2005).  

O volume de leite produzido fica abaixo dos 100 litros mensais, fato este pode ser 

justificado pelas propriedades rurais serem quase que exclusivamente enquadradas na 

agricultura familiar, porém quando verificada a produção de médios e grandes produtores a 

produção ultrapassa a marca dos 100 litros de leite mensais. 

CONCLUSÃO 

O leite apresenta uma grande desigualdade econômica em seu valor tanto do ponto de 

vista dos consumidores que pagam caro no litro do leite quanto para produtores que recebem 

pouco no litro vendido, mas mesmo sendo uma atividade que apresenta uma desigualdade em 

seu preço,os produtores com auxilio de outras atividades econômicas em sua propriedade 

conseguem tirar seu sustento do leite sendo assim uma atividade viável para os produtores rurais 

regionais. 
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RESUMO: A política de reforma agrária possibilitou o desenvolvimento do agronegócio no 

Brasil e fortaleceu a agricultura familiar e o Assentamento Pousada Alegre localizado em Nova 

Independência/SP é um dos frutos desta ação. Este trabalho teve como objetivo identificar as 

diversas formas de obtenção de renda e uso da terra pelos assentados, além de conhecer as 

principais dificuldades para geração de renda nas propriedades através de um questionário. A 

coleta de dados mostrou o quanto a produção do assentamento é diversificada e como é grande 

a dificuldade de escoamento das matérias primas por fatores como desvalorização dos produtos, 

preço elevado de insumos. 

Palavras-chave: produtores rurais; fontes de renda; produção. 

ABSTRACT: Land reform policy has enabled the development of agribusiness in Brazil and 

strengthened family farming and the settlement Pousada Alegre is one of the fruits of this action. 

This study aimed to identify the various ways of obtaining income and land use by the settlers, 

besides knowing the main difficulties to generate income on the properties through a questionnaire. 

Data collection showed how the production of the settlement is diverse and how great the difficulty 

of disposing of raw materials by factors such as devaluation of the products and high price of inputs. 

Keywords: farmers; sources of income; production. 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com informações do INCRA (2016) os Projetos de Assentamentos (PA) 

surgiram após a implantação da política de reforma agrária no Brasil, que só começou a fluir 

verdadeiramente em janeiro de 2000. Ainda, segundo dados do INCRA (2015), o Brasil tem, 
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atualmente, aproximadamente 974.855 famílias assentadas em um total de 88.350.705 ha de 

terras reformadas. 

O Projeto de Assentamento Pousada Alegre, cadastrado sob o código SP0232000, é 

localizado no Oeste Paulista, sendo o único do município de Nova Independência/SP. Após a 

desapropriação da Fazenda Santa Amélia na data de 02/08/2005 foi criado o PA Pousada 

Alegre, onde foram assentadas 60 famílias nos 60 lotes. 

Visto que o Assentamento Pousada Alegre representa grande parcela da zona rural do 

município, além de ser fator importante para o desenvolvimento econômico da cidade, este 

estudo buscou investigar quais as principais formas de obtenção de renda e as dificuldades dos 

produtores rurais do local. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em Outubro de 2016 foi realizada uma investigação através de questionários, na qual 

foram visitados, aleatoriamente, 30 dos 60 lotes do assentamento.  

O questionário foi aplicado para cada produtor, com o levantamento de dados de cada 

propriedade e consistiu em perguntas relacionadas à sexo, idade, estado civil, produção, renda, 

benfeitorias e assistência técnica, além de um espaço para que o produtor pudesse relatar 

problemas referentes à geração de renda. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após análise da coleta de dados foi observada que a grande maioria dos proprietários 

titulares são do sexo masculino (80%) e sua faixa etária é, predominantemente, entre 60 e 70 

anos (43%). 

 Em relação à produção de animais, 20 produtores (66%) investem na criação de vacas 

leiteiras, fornecendo matéria-prima para quatro empresas da região. O assentamento conta com 

aproximadamente 330 cabeças de fêmeas produtoras de leite. 

 Há também 10 produtores de gado de corte (33%), totalizando, aproximadamente, 153 

animais; 21 proprietários (70%) de, ao menos, um equino para diferentes tipos de uso;1 criador 

de ovinos (3%), que possui 8 animais; e 1 criador de caprinos (3%), que tem 8 animais. 

 O assentamento conta também com 4 produtores de peixes (13%) de diferentes espécies 

e 27 produtores de aves (90%). 

 A agricultura também é bem diversificada, conforme a tabela 1. 

Tabela 1. Culturas, número de produtores e as respectivas porcentagens em relação às 30 

famílias do Assentamento Pousada Alegre em Nova Independência/SP. 

Culturas Número de Produtores % 

                Abóbora 2 6 
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                Cana de açúcar 8 26 

                Capim elefante 4 13 

                Eucalipto 2 6 

                Feijão de corda 2 6 

                Feijão guandu 1 3 

                Frutíferas 30 100 

                Hortaliças 19 63 

                Mandioca 19 63 

                Melancia 5 16 

                Milho 4 13 

                Quiabo 4 13 

                Seringueira 1 3 

                Urucum 4 13 

 

 Os produtores rurais também foram questionados sobre o valor da renda mensal, que 

segundo os resultados é, em grande parte, maior de R$1.800,00 (40%), porém, na grande 

maioria das vezes, esta renda é complementada com outra fonte, geralmente, a aposentadoria 

do proprietário (36%). 

 As benfeitorias de cada propriedade também foram incluídas neste estudo, sendo que 

50% dos produtores possuem poço semi-artesiano; 43% têm curral coberto e 40% curral 

descoberto, além de que 40% dos proprietários têm embarcador de animais em seus currais. A 

cerca de arame farpado predomina com presença em 93% das propriedades; 73% 

possuemgalpão para armazenamento de insumos, que geralmente é uma pequena casa de 

madeira que servia de moradia antes da construção da definitiva; 6% têm tanque de leite 

particular; 63% possuem instalações para aves; 66% têm pocilga; 63% possuem carroça; 6% 

utilizam ordenhadeira mecânica; 6% têm trator particular, sendo que estes também dispõem de 

implementos variados. 

 Em relação à assistência técnica, a Prefeitura Municipal é a principal fornecedora de 

serviços (100%), e o profissional mais requisitado é o médico veterinário (90%), seguido do 

engenheiro agrônomo (63%). Os produtores também participam de associações (26%), 

cooperativas (20%) e tem filiação com sindicatos rurais (6%). 
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 O questionário aplicado teve também o objetivo de analisar as principais dificuldades 

para o produtor permanecer na propriedade e gerar renda nela. Assim, as principais queixas 

foram: preços altos dos insumos (30%); desvalorização da matéria-prima (23%); falta de 

incentivo financeiro (16%); falta de poço particular para investir em sistema de irrigação (10%) 

e propriedade pequena (10%). Porém, 23% dos produtores disseram não possuir nenhuma 

dificuldade. 

CONCLUSÃO 

 Os produtores rurais do Assentamento Pousada Alegre mantêm uma produção 

diversificada. Mesmo com uma propriedade considerada pequena por alguns entrevistados, há 

aqueles que conseguem sobreviver com renda proveniente somente da propriedade.Uma 

característica positiva da agricultura familiar é a diversidade da produção nosassentamentos,  

porém, é importante que os produtores se mobilizem para que esta variedade de produções não 

prejudiquem a economia do assentamento em geral, visto que quanto mais individual a 

produção, maior a dificuldade para diminuir os custos de produção e buscar melhores preços 

da matéria-prima que são os dois maiores problemas enfrentados pelos proprietários até então. 
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar a qualidade da água do município de Andradina/SP, 

foram selecionadas quatro regiões da área urbana, onde 16 amostras de água foram coletadas 

em cada residência selecionada. As amostras foram submetidas a testes qualitativos presença-

ausência de coliformes totais e fecais, além de avaliação do pH e da turbidez. Foram também 

realizadas análises microbiológicas das amostras de água coletadas diretamente do hidrômetro 

e da caixa d´água das residências amostradas. Duas amostras colhidas de hidrômetro e oito de 

caixa d´água foram positivas para a análise microbiológica e nenhuma, do total de amostras 

analisadas, apresentaram alteração nos valores de pH e de turbidez. Desta forma, o consumo de 

água diretamente da torneira mostra-se seguro para a população do município, porém, cabe 

ressaltar a importância da higienização de caixas d´água e cisternas pelos usuários para que o 

tratamento realizado pelas empresas responsáveis não seja acometido.  

Palavras-chave: análise microbiológica, coliformes fecais, coliformes totais. 

ABSTRACT :Aiming at evaluating the quality of water in the city of Andradina, SP, four 

regions of the urban area were selected. Sixteen samples of water were collected from each 

household selected. The samples were submitted to qualitative tests of presence-absence of total 

coliforms and fecal coliforms, as well as evaluation of pH and cloudiness. Microbiological 

analysis were also done in water samples  collected directly from the water meter and from the 

household water reservoir. Two samples collected from water meters and eight samples 

collected from the households water reservoir were positive for the microbiological analysis 

and none of the samples showed alterations in pH values or cloudiness. Therefore, the 
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consumption of water directly from a tap is safe for the population of the city, although it’s 

important to highlight the necessity to clean the water reservoirs by the users so that the 

treatment  made by the water company is not affected. 

KEY-WORDS: microbiological analysis, fecal coliforms, total coliforms. 

INTRODUÇÃO 

Durante séculos, considerou-se que as fontes de água eram inesgotáveis, entretanto 

atualmente sabe-se que a capacidade de autodepuração das águas vem sendo prejudicado em 

consequência de vários fatores, como o grande crescimento populacional, o acelerado 

desenvolvimento tecno-industrial. Além disso, estes fatores têm contribuído para a poluição e 

contaminação dos recursos hídricos, culminando em malefícios para a qualidade e quantidade 

da água disponível ao consumo humano (BARBOSA et al., 2009).Sendo a qualidade da água 

um termo que não se restringe à determinação de pureza, mas às características desejadas para 

o seu uso diverso e que podem ser alteradas devido a poluição de diversas origens, deve ser 

realizado o controle por empresas responsáveis pelo saneamento local e monitorada pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde com ações abrangendo desde os sistemas produtores 

(mananciais, captação, tratamento) até os sistemas de distribuição (reservatório, redes) 

(BILICH, LACERDA, 2005).   Sendo assim, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade 

da água de residências da área urbana do município de Andradina-SP, proveniente de poços 

artesianos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do presente estudo foram escolhidos quatro bairros em diferentes 

regiões do município de Andradina, sendo Vila Santo Antônio (P1), Vila Mineira (P2), Bairro 

Bem Fica (P3) e Centro (P4), dos quais foram numerados os quarteirões e selecionada, ao acaso, 

uma casa em cada bairro para a colheita das amostras. Foram coletadas 16 amostras de água em 

cada residência, sendo 8 diretamente do hidrômetro e 8 de caixa d água, totalizando 64  amostras 

para o estudo. Para cada lote de amostras colhidas, três foram selecionadas para análise 

microbiológica de coliformes fecais, três para coliformes totais, uma amostra para a 

determinação do pH e uma para análise de turbidez.As amostras destinadas à análise 

microbiológica foram colhidas de acordo os padrões estabelecidos pela portaria 518/2004. 

Foram colhidas amostras com 300mL de água para análise microbiológica e 200mL para análise 

de turbidez, sendo a medição realizada pelo método nefelométrico. A verificação do pH foi 

realizada em laboratório, ambas as leituras foram realizadas utilizando-se pHâmetro (pH21-

Hanna®) e de acordo com o preconizado pela Portaria 36/90, o valor de pH recomendado para 

a água deve estar contido no intervalo entre 6,5 e 8,5(BRASIL, 1990).  

A determinação de coliformes totais e fecais foi realizada através do teste qualitativo 

presença-ausencia (P-A), uma modificação simples da técnica dos tubos múltiplos e que se 

baseia na capacidade das bactérias do grupo coliforme fermentar a lactose, produzindo ácidos 
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e gases. Neste método 100mL de amostra de água  é adicionada a 50mL de meio de 

concentração tripla de caldo Lauril Sulfato (Biolog®)  com incubação a 35°C e leitura para 

coliformes totais e fecais após 24 e 48 horas. Esta leitura é feita pela adição de meios de cultura 

caldo verde brilhante bile 2% (Biolog®) e calco EC (Biolog®). A acidificação do meio, 

evedenciada pela mudança da coloração de púrpura para amarelo, com ou sem a produção de 

gáses, foram utilizadas como parâmetros para resultado presuntivo positivo de coliformes fecais 

e coliformes totais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pela análise microbiológica, das colheitas realizadas nos hidrômetros, foram 

identificadas amostras positivas em uma das repetições nas áreas P3 e P4, resultado 

consideravelmente inferior a avaliação da qualidade bacteriológica de águas subterrâneas dos 

poços artesianos em áreas urbanas do município de Feira de Santana (BA), observaram 

percentuais elevados de contaminação, sendo 90,8% de amostras positivas para coliformes 

totais e 65,8% para coliformes fecais (SILVA, ARAÚJO, 2003). Em estudo realizado com 

amostras de água colhidas diretamente de torneiras residenciais, observou-se a presença de 

coliformes fecais em 55,5 % das amostras (FREITAS, et al., 2005). Em relação às amostras 

colhidas diretamente de caixas d´água, 8 (66,6%) foram positivas para coliformes totais e fecais, 

estando acima do limite de tolerância (2,5%) estabelecido pela Portaria 518/2004, do Ministério 

da Saúde. Resultado semelhante, onde 46,66% das amostras analisadas encontravam-se 

positivas para coliformes totais e 18,33% para coliformes fecais (AGUILA, et al., 2000).  Cabe, 

portanto, ressaltar que as redes internas de fornecimento (cisternas, caixas d’agua, torneiras e 

bebedouros), cuja manutenção higiênico-sanitária não seja adequada, pode comprometer a 

qualidade da água de consumo, sendo esta higienização parte das responsabilidades de cada 

usuário. Com amostras de águas coletadas diretamente de torneiras, não houve positividade 

tanto para coliformes totais quanto para coliformes fecais. As amostras apresentaram pH foram 

100% superior a 6,5, estando em acordo com o recomendado pela Portaria 36/90, que estabelece 

o intervalo entre 6,5 a 8,5 (BRASIL, 1990). Como também estão de acordo as amostras 

avaliadas para turbidez, tendo sido observado um valor máximo de 0,54 unidades de turbidez 

(ut), sendo o estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) valor máximo de 5ut e 

para pH entre 6,0 e 9,5.  Foram observados valores de pH de acordo com o estabelecido pela 

Portaria 518/2004, sendo 7,39 e 8,21, e 6,8, respectivamente (PEREIRA, et al., 2007).  

CONCLUSÃO 

O acompanhamento da qualidade da água pelas estações de tratamento não é suficiente 

para a compreensão global de possíveis contaminações do produto. Este acompanhamento é 

também necessário nas residências, frente à importância da manutenção local, o que foge às 

responsabilidades dos órgãos competentes.  
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Resumo: O uso racional da energia, os impactos socioambientais e a conversão de energia 

utilizando fontes renováveis são temas altamente relevantes e que tem a capacidade de 

mobilizar a sociedade para modificar hábitos e costumes que colocam em risco a 

sustentabilidade social e ambiental. Para a realização deste trabalho foi realizado um curso para 

desenvolver junto aos moradores do Assentamento Estrela da Ilha, com foco particular nas 

crianças e jovens, uma visão crítica do uso da energia elétrica e de outras formas de energia, a 

partir de experimentos simples e interativos.  

Palavras-chave: experimentos; uso racional; sustentabilidade. 

Abstract: The rational use of energy, social and environment al impact sand the conversion of 

energy using renewable sources are high lyrelevant themesand have the capacity to mobilize 

society to change habitsand customs that jeopardize social and environment al sustainability. 

In order to carry out this work, a course was developed to develop a critical view of the use of 

electric energy and other form sof energy, based on simple and interactive experiments with 

residents Estrela da Ilha Settlement, with a particular focus on children and young people, a 

critical view of the use of electrical energy and other form sof energy, from simple and 

interactive experiments. 

Keywords: experiments; rational use; sustainability. 

INTRODUÇÃO 

O consumo de bens e informações relacionados ao uso de energia, principalmente de 

energia elétrica, vem aumentando ao longo dos anos. Mesmo em áreas rurais, onde os hábitos 

diários são menos dependentes de energia, o acesso a fontes energéticas representa uma 
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possibilidade de melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade do local (FONSECA et al 

VIEIRA, 2011). 

Para Sachs (2005), sustentabilidade “constitui-se num conceito dinâmico, que leva em 

conta as necessidades crescentes das populações, num contexto internacional em constante 

expansão” (SACHS, 1990, apud ANDRADE, 2010). O autor salienta que a sustentabilidade 

social, cultural, ecológica, ambiental e econômica é a base de um sistema sustentável. 

O objetivo deste trabalho foi realizar um curso em formato de feira de ciências voltada 

à conversão de energia elétrica e ao uso racional, relacionando aspectos científicos com a 

experiência cotidiana dos moradores do assentamento, com foco nas crianças e jovens. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O assentamento Estrela da Ilha está localizado no município de Ilha Solteira – SP com 

uma área de 2.964,3356 hectares, composta por 210 parcelas para as famílias da agricultura 

familiar (INCRA, 2005). 

Para o desenvolvimento do curso, foi realizado uma parceria entre professores e alunos 

da Unesp de Ilha Solteira do departamento de Engenharia Elétrica com a Coater que é uma 

prestadora de serviço do INCRA e com os moradores do assentamento.O curso foi período 

integral, com alimentações no café da manhã, almoço e café da tarde.  

No curso, foi discutido a relação entre o consumo e o custo de energia, bem como o 

impacto que o uso da energia elétrica trás para a sociedade, seja na melhoria do conforto e do 

índice de desenvolvimento humano (IDH) com um todo, seja na degradação do ambiente. 

Alternativas energéticas foram demonstradas de forma simples, de fácil interpretação e 

com material didático de apoio apropriado para a faixa etária e educacional do público presente. 

Entre os assuntos abordados foram: A conta de energia e o consumo dos equipamentos; a 

conversão de energia na batata e no limão, onde através de trocas iônicas pôde ligar um relógio; 

placas solares (fotovoltaicas) que podem serem utilizadas nas residências, transformando em 

energia solar em elétrica; aquecedor de água feito de materiais simples, como garrafa pet, caixas 

de leite e canos de pvc, onde pode aquecer a água do banho, economizando a energia do 

chuveiro; fogão solar onde pode aquecer alimentos através da luz solar; carrinhos movidos a 

luz solar; princípio de funcionamento de motores elétricos; lâmpada LED, entre outros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado foi positivo, atendeu-se as expectativas, com um público foi de 40 pessoas, 

dentre elas as crianças, jovens e os adultos (Figura 1 e 2). O grau de satisfação foi muito bom, 

muitos elogios e o interesse da comunidade em dar continuidade em novos cursos e nas 

propostas de implantação de alguns mecanismos economicamente viáveis para a diminuição do 

consumo de energia como o aquecedor solar por garrafas PETs. 

 A interação do público foi bastante expressiva, principalmente com as crianças e os 

jovens nas experiências executadas. Os adultos também interagiram bastante, resultando uma 
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discussão no final com diversas sugestões para novos cursos. Segue algumas imagens do dia 

do curso. 

Figura 1 – Interação de crianças durante a realização do curso. 

 
 

Figura 2 – Interação de jovens e adultos durante a realização do curso 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A proposta do trabalho em realizar o curso no assentamento Estrela da Ilha foi concluído 

com uma enorme troca de conhecimento entre as partes, construindo um elo entre a população 

rural com a Unesp, onde possa ser desenvolvido novos projetos em busca de uma melhora na 

qualidade de vida e da sustentabilidade do assentamento. 

A agricultura familiar se mostrou bastante participativa e interessada em projetos no que 

tange a melhoria da qualidade ambiental. 

Sugere-se a ampliação de novos estudos promovendo a sustentabilidade ambiental em 

áreas de projetos de assentamento de reforma agrária, pelo fácil acesso aos proprietários rurais 

e a preocupação dos mesmos em manter a preservação ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

Com o decorrer dos anos a indústria vem investindo em pesquisa para métodos que 

visam a detecção de falhas em estruturas mecânicas, apresentando como objetivo evitar 

catástrofes e acidentes, assegurando assim a segurança das pessoas. Essa linha de pesquisa é 

conhecida como Sistema de Monitoramento de Integridade de Estruturas (SMIE), e para que 

um método seja classificado como tal deve satisfazer os seguintes requisitos: aquisição e 

processamento de dados, validação e análise de sinais, identificação e caracterização de falhas, 

interpretação de mudanças adversas em uma estrutura e auxiliar tomada de decisões [1]. 

 Temos que toda estrutura mecânica antes de ser colocada em uso passa por testes que 

visam avaliar a sua integridade estrutural. Para que elas sejam utilizadas após estas avaliações, 

são realizados testes não-destrutivos (NDE), como, por exemplo, inspeção ultrassônica, testes 

de emissão acústica, entre outras. Porém, embora estas técnicas apresentem uma boa 

formulação e um bom aparato experimental, muitas das vezes não satisfazem as crescentes 

necessidades da indústria.  

 Assim, novos métodos de SMIE vêm sendo estudados e com considerável expansão na 

indústria devido ao avanço de tecnologia, como sensores, materiais inteligentes e técnicas 

eficientes de processamento de dados e sinais. Além disso, o crescimento da indústria demanda 

de testes que possam ser realizados em tempo real [1].  

 Devido a esse avanço, novas técnicas inteligentes computacionais foram desenvolvidas 

e vem sendo aprimoradas, tais como: Rede Neural Artificial, Algoritmo Genético, Rede 

Multicamadas com treinamento via backpropagation e o Algoritmo de Seleção Negativa.  

 O Algaroritmo de Seleção Negativa (ASN) consiste num método computacional 

inteligente de Sistemas Imunológicos Artificiais, que visa detectar falhas em estruturas no 

estado inicial evitando assim a propagação das mesmas e é baseado na seleção negativa dos 

linfócitos T dentro do timo, que trabalha com a distinção de células próprias e não-próprias do 

corpo [1]. 

 Este algoritmo pode ser dividido em duas fases, sendo elas: censoriamento e 

monitoramento. Os fluxogramas estão expostos na Figura 01. 
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Figura 01: Fluxogramas do Algoritmo de Seleção Negativa 

 

       (a)      (b) 

Fonte: Referência [1] 

 Tem-se que a fase de censoriamento mostrada no fluxograma (a) da Figura 01 consiste 

na geração ou armazenamento de detectores padrões, ou seja, que representam a condição 

normal da estrutura e que serão utilizados para classificação dos outros sinais em próprios ou 

não-próprios. Basicamente, este conjunto será utilizado para dizer se a estrutura está em 

condição normal ou de falha com a avaliação dos sinais. A classificação dos sinais consiste na 

fase de monitoramento (representado no fluxograma (b) da Figura 01), onde os sinais são 

avaliados com o conjunto de detectores obtidos no censoriamento e um dos fatores mais 

importantes é que esta pode ser realizada em tempo real [1]. 

 Para que ocorra a classificação na fase de monitoramento e diga se o sinal avaliado é 

semelhante ao sinal da estrutura em condição normal é utilizado um critério de afinidade, mais 

comumente chamado de taxa de afinidade. Esta taxa determina se haverá o casamento parcial 

entre os sinais, determinando a semelhança entre eles. Basicamente, para que ocorra o 

casamento a porcentagem de número de pontos do sinal avaliado com intensidades iguais aos 

pontos do sinal próprio deve ser maior ou igual a taxa de afinidade, que é calculada com a 

seguinte expressão matemática [1]: 

𝑇𝐴𝑓 =
𝐴𝑛

𝐴𝑡
∗ 100,                                                         (1) 

sendoTAf a taxa de afinidade, An o número de cadeias normais do problemas (cadeias próprias) 

e At o número total de cadeias do problema (cadeias próprias e não-próprias). 

 Além disso, tem-se a equação (2) que representa a forma de quantificar a afinidade total 

entre os sinais [1]: 

𝐴𝑓𝑇 =
∑ 𝑉𝑐

𝐿
𝑖=1

𝐿
∗ 100                                                       (2) 

sendoAfT a porcentagem de afinidade entre os padrões analisados, L a quantidade total de pontos 

do sinal, VC a variável casada e ∑ 𝑉𝐶
𝐿
𝑖=1  a somatória de pontos que casaram.  

 Assim, se AfT for maior ou igual a TAfocorre o casamento entre os sinais, ou seja, são 

considerados semelhantes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi utilizado como SMIE os Sistemas Imunológicos Artificiais, mais 

especificamente o Algoritmo de Seleção Negativa, podendo este ser dividido em três partes: 

obtenção dos dados, censoriamento e monitoramento. 

Para obtenção dos dados foi utilizado o aparato experimental exposto na Figura 02. 

Figura 02: Foto do aparato experimental utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso a viga utilizada foi colocada na condição livre-livre sustentada por um apoio 

de espuma. Além disso, esta foi instrumentada com sensores piezoelétricos do tipo PZT-81, que 

foram responsáveis pela geração do sinal de excitação e captação do sinal de resposta. 

A princípio foram obtidos sinais da estrutura em condição normal e após isso obtidos 

sinais da estrutura em condição de falha, sendo que para esta representação foi adicionado um 

ímã cerâmico na estrutura (acréscimo de 5 gramas). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realização da comparação foram realizados três testes com desvio para a 

magnitude dos pontos de 3% e 450 sinais, porém com variações nos números de sinais próprios 

e não-próprios. Sendo para o primeiro 300 sinais próprios e 150 não-próprios, para o segundo 

350 próprios e 100 não-próprios e para o terceiro 400 sinais próprios e 50 não-próprios. As 

classificações obtidas, bem como os acertos representados estão expostos no Quadro 01. As 

taxas de afinidade obtidas foram 66,67%, 77,78% e 88,89%, respectivamente.  

Quadro 01: Classificações e acertos de acordo com os testes descrito nos resultados 

Número de sinais Classificações 

próprios 

Classificações não-

próprio 

Acerto (%) 

450 330 120 93,33 

450 360 90 97,78 
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450 400 50 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

CONCLUSÃO 

Pode-se perceber pela análise dos testes, que o algoritmo de seleção negativa apresenta 

uma boa eficiência de acerto, além de poder ser realizado em tempo real. Nota-se que a 

quantidade de detectores influencia diretamente no processo de diagnóstico de falhas. Logo, 

quanto maior o número de sinais da estrutura em condição normal, maior a porcentagem de 

acerto, ou seja, mais o eficiente é o algoritmo devido ao aumento da taxa de afinidade, tornando-

se mais “rígido”. 
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RESUMO: Oobjetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de acidez em águas de chuvas 

em dois locais do município de Andradina, região noroeste do Estado de São Paulo, através de 

leitura de pH. Foram coletadas três amostras de cada precipitação em cada um dos pontos 

determinados no estudo. Para tanto, foram utilizados recipientes de vidro esterilizados e 

acondicionados em suportes com 1,2m de altura. As amostras foram armazenadas em volume 

de 100mL em caixas térmicas e encaminhadas para análise no laboratório de Bioquímica, das 

Faculdades Integradas Stella Maris, Andradina de - SP, num prazo máximo de seis horas após 

a coleta. Para a verificação do valor do pH das amostras foi utilizado o aparelho pHmetro 

analógico (pH21-Hanna®). De acordo com os resultados observados, apenas uma precipitação 

amostrada caracterizou-se como levemente ácida por apresentar valor de pH 5,6 no ponto P1 e 

5,7 no ponto P2. Contudo, o acompanhamento contínuo é fundamental para o controle da 

qualidade ambiental na região e nas proximidades, visto que precipitações podem ocorrer fora 

do seu local de formação.  

Palavra Chave: combustíveis fósseis, chuvas ácidas, poluentes. 

ABSTRACT: The objective of this work, the aim of this work was to verify the occurrence of 

acidity in rain waters at two locations in the city of Andradina northwestern region of São Paulo, 

through pH reading. Three samples were collected from each precipitation in each of points in 

the study. For this, we used sterilized glass containers and placed on supports of 1.2 m high. 

The samples were stored in volume of 100 mL in coolers and sent for analysis in the 
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Biochemistry Laboratory of FaculdadesIntegradas Stella Maris, Andradina, SP, as maximum 

of six hours of collection. For the verification the pH of the samples was used pH-meter analog 

device (PH21 Hanna ®). According with the results observed only a rainfall sampled has been 

characterized by presenting slightly acid pH of 5.6 and 5.7 corresponding to P1 and P2 

respectively. However, continuous monitoring is essential for the control of environmental 

quality in the region and in the vicinity, since rainfall can occur outside their place of training. 

KEY-WORDS: acid rain, fossil fuels, pollutants. 

INTRODUÇÃO 

A chuva é um agente atmosférico constituído essencialmente pela composição química 

presente nas gotículas de água e pelos gases emitidos na atmosfera, incorporados por essas 

gotículas (OLIVEIRA et al., 2008). Apesar da água pura (20 °C) apresentar pH 7,0, sabe-se que 

a água presente na atmosfera é ligeiramente ácida, pH próximo a 6.0 e quando este valor se 

torna inferior a 5,6, a chuva passa a ser considerada  ácida (TRESMONDI et al., 2005).  

Portanto, a avaliação do pH, parâmetro que avalia o teor de íons de hidrogênio livres, 

expressando acidez (valores entre 1 e 6) ou alcalinidade de soluções (valores entre 7 e 14), 

mostra ser uma forma simples e eficaz para a determinação da ocorrência de chuvas ácidas 

(DEUS et al., 2012). Fatores relevantes para o acompanhamento de precipitações ácidas 

consistem em prejuízos causados às plantas, aos animais, a materiais, como por exemplo, 

monumentos históricos, pontes e veículos automotores, bem como à saúde humana, com 

alterações dermatológicas e danos ao aparelho respiratório (FORNARO, 2006).Neste contexto, 

o objetivo do presente trabalho foi verificar o pH das águas das chuvas em dois locais do 

município de  Andradina, localizado na região noroeste do Estado de São Paulo.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Andradina, localizado na região noroeste do Estado de São Paulo, possui 

55.317 habitantes, área equivalente a 960.095m2 e economia voltada para agroindústria(IBGE, 

2010). O clima é caracterizado como AW tropical subúmido, com chuvas no verão e inverno 

seco. Foram delimitadas duas regiões no município, escolhidas ao acaso, e determinado um 

ponto (P1 e P2) em cada uma das regiões para a realização das coletas. A coleta foi realizada 

no início da estação com maior índice de precipitação. Foram coletadas três amostras de cada 

precipitação em cada um dos pontos determinados no estudo. Para tanto, foram utilizados 

recipientes de vidro esterilizados e acondicionados em suportes com 1,2 m de altura. Os 

recipientes foram mantidos abertos, com o cuidado para que não ficassem embaixo ou muito 

próximos de vegetação ou de telhados com calhas. Dessa forma foi garantida a qualidade das 

amostras, evitando sujidades.As amostras foram armazenadas em volume de 100 mL em caixas 

térmicas e encaminhadas para análise no laboratório de Bioquímica, das Faculdades Integradas 

Stella Maris de Andradina - SP. Todas as amostras foram avaliadas num prazo máximo de seis 

horas após a coleta. Para a verificação do valor do pH das amostras foi utilizado o aparelho 

pHâmetro analógico (pH21-Hanna®). 



 
 

 
 

57 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Leve oscilação para os valores médios de pH foram observados em cada amostra de 

chuva coletadas nas áreas 1 e 2, sendo também observado concordância para os valores de pH 

entre os pontos de coleta (Tabela 1). 

Tabela 1. Relação das amostras de água de precipitações ocorridas no município de 

Andradina - SP, coletadas na área 1 e 2 , A1, A2 e A3 são repetições das análises. 

Área 1 Área 2 

Amostra 
Data da 

coleta 
A 1 A 2 A 3  

Chuva 

(mm) 
Amostra 

Data da 

coleta 
A 1 A 2 A 3  

Chuva 

(mm) 

1 16.10.2012 6,02 6,04 6,02 23,9 1 16.10.2012 6,00 6,05 6,01 23,9 

2 23.10.2012 6,78 6,70 6,77 12,3 2 23.10.2012 6,98 6,90 6,92 12,3 

3 23.10.2012 6,93 6,92 6,92 15,1 3 23.10.2012 6,78 6,78 6,79 15,1 

4 24.10.2012 6,81 6,80 6,87 65,1 4 24.10.2012 6,89 6,82 6,83 65,1 

5 08.11.2012 6,30 6,31 6,32 18,3 5 08.11.2012 6,56 6,55 6,54 18,3 

6 08.11.2012 5,35 5,40 5,38 0,5 6 08.11.2012 5,71 5,80 5,80 0,5 

7 13.11.2012 6,39 6,37 6,37 10,0 7 13.11.2012 6,26 6,30 6,27 10,0 

8 29.11.2012 7,03 7,00 7,00 38,0 8 29.11.2012 7,66 7,65 7,66 38,0 

9 13.12.2012 6,15 6,17 6,14 45,0 9 13.12.2012 7,15 6,99 6,99 45,0 

10 14.12.2012 7,60 7,62 7,61 19,5 10 14.12.2012 7,81 7,69 7,68 19,5 

11 16.12.2012 7,95 7,95 7,95 0,8 11 16.12.2012 7,70 7,82 7,77 0,8 

12 17.12.2012 6,53 6,52 6,52 27,0 12 17.12.2012 6,33 6,32 6,32 27,0 

13 26.12.2012 6,80 6,81 6,80 33,0 13 26.12.2012 6,88 6,80 6,80 33,0 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, apenas uma precipitação 

amostrada caracterizou-se como levemente ácida por apresentar valor de pH 5,6 naárea 1 e 5,7 

na área 2. Parâmetros semelhantes foram observados por Souza et al. (2006), com variação de 

pH entre 4,34 a 6,30 em Ilha Grande, situada entre os municípios do Rio de Janeiro (100 km) e 

de São Paulo (250 km), provavelmente devido à influência de poluentes atmosféricos gerados 

nestes grandes centros urbanos. Conceição et al. (2009) obtiveram para a região da bacia do 

Alto Sorocaba, SP, onde há intensa atividade agrícola, minerárias e cimenteiras, valores de pH 

entre 5,1 e 6,9, sendo os maiores valores obtidos no período chuvoso. Contudo, na maioria das 

localidades do mundo, especialmente em áreas rurais e em pequenas cidades, os níveis de 

poluição e contaminação da atmosfera são baixos e não atingem concentrações capazes de 

comprometer significativamente a qualidade da água das chuvas, que é a água natural 

disponível de melhor qualidade, salvo raras exceções (ANDRADE NETO, 2003). No presente 

estudo, apesar da ocorrência de uma precipitação com valor de pH caracterizando chuva ácida, 

a média de pH entre todas as amostras coletadas foi de 6,6 para o ponto P1 e de 6,8 para o ponto 

P2. Desta forma, as chuvas no município de Andradina atendem aos parâmetros considerados 

normais para precipitações (pH 6,0). 
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CONCLUSÃO 

O município de Andradina não apresentou chuvas ácidas no período de realização deste 

estudo, porém o monitoramento das chuvas em Andradina deve ser detalhado e contínuo, 

principalmente após os meses de estiagem. Este acompanhamento é fundamental para indicar 

a qualidade ambiental na região e nas proximidades, visto que precipitações podem ocorrer fora 

do seu local de formação.  
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RESUMO: O objetivo do estudo foiestimar a diversidade genética e o tamanho efetivo 

populacional em um teste de progênies Eucalyptuspellita. O teste foi instalado em junho de 

2016 na fazenda da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios-Apta localizada em 

Andradina-SP. Utilizou-se o delineamento de blocos completos casualizados, com 20 

tratamentos (progênies de Eucalyptuspellita), 26 repetições, uma planta por parcela, com 

espaçamento de 3,0 metros × 2,0 metros. O tamanho efetivo populacional, diversidade genética 

e taxa de sobrevivência foi avaliada aos 5 meses após o plantio. A taxa de sobrevivência foi de 

97%. O tamanho efetivo populacional foi de 67,53 e a diversidade genética apresentou o valor 

de 0,91. O teste de progênies de Eucalyptuspellitademostrou boa adaptabilidade ao sitio de 

plantio e detém uma lata diversidade genética suficiente para inicio de programa de 

melhoramento genético subsequência. 

Palavras-chave: Eucalipto, espécieflorestal, diversidade genética. 

 

ABSTRACT: The aim of the study was to estimate the genetic diversity and effective 

population size in a progeny test Eucalyptus pellita. The test in June 2016 on the farm of the 

AgênciaPaulista de Tecnologia dos Agronegócios-Apta of Technology located in Andradina-

SP. We used a randomized complete block design with 20 treatments (progenies Eucalyptus 

pellita), 26 repetitions, one plant per plot, spaced 3.0 meters x 2.0 meters. The effective 

population size, genetic diversity and survival rate was assessed 5 messes after planting. The 

http://www.fea.br/index.php/contatos/153-ensino-superior/41-carla-renata-silva-b-guerra
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survival rate was 97%. The effective population size was 67.53 and the genetic diversity in 

0.91. The test Eucalyptus pellitaprogenies demonstrated good adaptability to the site of planting 

and holds a can sufficient genetic diversity to early genetic subsequence breeding program. 

Keywords:Eucalipto, genetic diversity, forest species. 

INTRODUÇÃO 

O Eucalipto foi introduzido no Brasil no início do século passado, desde então têm-se 

experimentado significativa melhoria genética ao longo dos anos (CASTELLANO et al., 2013), 

tornou-se um dos gêneros florestais mais produtivos e representativos do Brasil. No entanto, 

com o avanço dos plantios em áreas consideradas como novas fronteiras florestais, a 

produtividade obtida ainda tem sido baixa, devido à falta de genótipos adaptados (REIS; 

PALUDZYSZYN FILHO, 2011). 

 No Brasil, as espécies E. grandis, E. urophyllae E. saligna se destacam com maior 

interesse econômico, são amplamente cultivadas pela indústria de papel e celulose, ainda assim, 

há a busca por novas espécies que possam se tornar promissoras, tendo como primeiro desafio 

nesta busca à definição de quais espécies merecem maior atenção e então realizar maiores 

estudos sobre estas e estabelecer programas de melhoramento genéticopara potencializar seu 

desenvolvimento (ZANATA et al., 2010). OEucalyptuspellitaF. Muell.,que apresenta como 

característica ser uma espéciecom excelente forma do fuste, sendo reto até meiaaltura da árvore. 

A espécie pode superar 40 m dealtura e 1 m de diâmetro à altura do peito (DAP),chegando a 

atingir uma altura entre 13 e 15m aostrês anos e meio de idade. Em regiões onde nãoocorrem 

geadas severas, às quais a espécie não éresistente, o E. pellitapode ser considerado comouma 

espécie promissora (Instituto de Pesquisas eEstudos Florestais- IPEF, 2004).Portanto, para 

contribuir com o conhecimento sobre o desenvolvimento da espécie E. pellita, este trabalho 

estimou a diversidade genética e o tamanho efetivo populacional (Ne) em um teste de progênies. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O teste foi instalado em 14 de junho de 2016 na fazenda da Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios-Apta localizada em Andradina-SP. O clima predominante na 

região é o Aw, caracterizando-se como tropical chuvoso com inverno seco. O solo da área 

experimental é classificado como Argissolo vermelho-amarelo distrófico (EMBRAPA, 2013). 

Utilizou-se o delineamento de blocos completos casualizados, com 20 tratamentos (progênies 

de Eucalyptuspellita), 26 repetições, uma planta por parcela, com espaçamento de 3,0 metros 

× 2,0 metros. 

A partir da sobrevivência foi estimado o tamanho efetivo populacional (Ne) obtido com 

base em Resende (2002): ,em que: : número de progênies 

selecionadas; : número médio de indivíduos selecionados por progênie;  : estimativa da 

variância do número de indivíduos selecionados por progênie.  

A diversidade genética (D) foi quantificada conforme Wei e Lindgren (1996), citados 
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por Resende (2002):D = Nef/Nfo,em que: 0 < D ≤ 1 ; Nfo: número original de progênies, Nef : 

númeroefetivo deprogêniesselecionadas,dadopor: . A taxa de 

sobrevivência foi avaliada foi avaliada aos 5 messes de idade,  atribuindo 0 para ausência de 

planta e 1 para planta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A taxa de sobrevivência dos indivíduos de Eucalyptuspellita neste teste foi de 97%, 

Ribeiro et al., (2010) estudando diversos eucaliptos verificaram sobrevivência de 73% para E. 

pellita no primeiro mês de plantio na região sudoeste do Paraná, também verificaram para o 

mesmo local no período de um mês índices de sobrevivência para:E. robusta (42,8%), E. 

grandis×camadulensis (44,1%) e E. exserta (46,2%), E. camaldulensis, E. pellita, clone 

GFMO27,  clone I224, E. urophylla clone floração, E. propinqua, híbrido E. 

saligna×botryoides, híbrido E. pellita×tereticornis. Portanto, a partir da taxa de sobrevivência 

desse teste pode-se inferir que o E. pellita apresentou boa adaptação inicial, sobrevivendo aos 

meses de déficit hídrico na região, já que o experimento foi instalado em junho. 

O tamanho efetivo populacional( ) foi de 67,53 e a diversidade genética ( ) foi de 0,91. O 

indicado como teto seletivo está entre 30 a 60 (LEONARDECZ-NETO et al., 2003). 

Resende (1999) relata que para manter a variabilidade genética em cada ciclo de seleção é 

importante manter um tamanho efetivo populacional ( ) em torno de 50, evitando assim 

perdas de variabilidade e aumentando a probabilidade de manutenção de alelos favoráveis ao 

longo dos ciclos de seleção e consequentemente, para que progressos genéticos em ciclos 

contínuos não fiquem comprometidos. Além disso, é necessário se trabalhar com um número 

maior de indivíduos, com o intuito de garantir uma quantidade mínima eficaz que vai permitir 

a manutenção da variabilidade nas fases seguintes da seleção (RESENDE, 2002). 

CONCLUSÃO 

A taxa de sobrevivência dos indivíduos de Eucalyptuspellitademostrou boa adaptação 

às condições climáticas da região noroeste do estado de São Paulo. 

O teste de progênies de Eucalyptuspellita tem variação diversidade genética e número 

genético populacional suficiente para avanços de ciclos de seleção subsequentes. 
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INTRODUÇÃO 

Nos animais o carcinoma de célula escamosa ocular (CCEO) é a neoplasia 

economicamente mais importante para os bovinos (MOORE, 2006). 

O carcinoma de célula escamosa vulvar (CCEV) é bem reconhecido em vacas, cabras e 

ovelhas que vivem em áreas onde há muita exposição à luz solar (FERNANDES, 2001). Os 

CCEVs caracterizam-se como aumento de volume vulvares, sangrantes e frequentemente 

associados à miíases (ROSA et al., 2012). 

A etiologia do tumor é incerta, mas sabe-se que é multifatorial. A falta de pigmentação 

em torno dos olhos e na região córneo-esclerótica, aumenta a susceptibilidade do animal, e a 

falta de pigmentação na vulva, também é associado a presença do CCEV. Alguns estudos têm 

tentado relacionar esses carcinomas com papilomavírus ou herpesvírus (FERNANDES, 2001). 

O trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de carcinoma de células escamosas 

na terceira pálpebra e na região perivulvar em uma vaca mestiça Holandesa, na qual foi 

necessária cirurgia para a remoção destes tumores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi atendida pelo setor de Grandes Animais do Hospital Veterinário da Faculdade de 

Ciências Agrárias de Andradina (FCAA) uma vaca mestiça da raça Holandesa, com 

aproximadamente seis anos, pesando aproximadamente 450 quilos (Fig. 1). O proprietário 

relatou o aparecimento de massa na região perivulvar e proliferação tecidual na terceira 

pálpebra do olho esquerdo do animal com evolução de quatro meses, sendo realizado tratamento 

prévio na região perivulvar com LepcidBRSpray®, mas não obteve melhora. A proliferação 

tecidual da terceira pálpebra tinha evolução de dois meses, e não foi realizado tratamento. 

Ao exame clínico constatou-se neoformação de aspecto granular na terceira pálpebra do 

olho esquerdo. Verificou-se irritação intensa, com presença de secreção e massa tecidual 

nodular, com aspecto ulcerativo, consistência friável e coloração esbranquiçada (Fig. 2). Na 

região perivulvar observou-se presença de massa tecidual nodular, não ulcerada que, quando 
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pressionada liberava secreção purulenta (Fig. 3).  O tratamento cirúrgico foi o recomendado 

para este animal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realização das exéreses dos tumores, foi realizado primeiro contenção física do 

animal com peia e cabresto e depois sedação com Xilazina 2% (0,02mg/kg IM). Associado à 

sedação, foi realizado bloqueio local de Peterson e epidural sacrococcígea conforme 

preconizado pela literatura (THURMAN et al., 1996). 

Para remoção do tumor da terceira pálpebra foi realizado o pinçamento da massa 

tumoral com pinça Allis e exposição da mesma, em seguida procedeu-se o pinçamento com 

pinça hemostática do tipo Kelly curva na base da terceira pálpebra e para exérese da massa 

tumoral com tesoura de Mayo romba-romba curva.  

Para remoção do tumor da região perivulvar, após previa antissepsia da região, foi 

realizado uma incisão em elipse, em seguida o tumor foi divulcionado até remoção total da 

massa. Para sutura do local, foi utilizado um fio catgut 2-0 agulhado para aproximação do tecido 

subcutâneo, sendo realizado sutura do tipo Schmiden, e em seguida foi suturada a pele com fio 

de Nylon, com ponto isolado simples. 

No pós operatório, foi realizado curativo local na região perivulvar com iodo povidine 

tópico e repelente sendo os pontos retirados com 10 dias. O olho foi limpo com solução 

fisiológica e aplicado Epitezan®. Também foi administrado oxitetraciclina LA (10mg/kg IM a 

cada 48h), totalizando três aplicações, associada à fluniximmeglumine (1,1 mg/ kg IV SID) 

durante três dias.  

Os tecidos extraídos (Fig. 4, 5 e 6) foram encaminhados ao laboratório de patologia 

veterinária da Faculdade de medicina Veterinária de Araçatuba – FMVA -- Unesp para 

avaliação histopatológica.   

 

 

  

Figura 1 – Animal mestiço da 

raça Holandesa. 

Figura 2 – Neoformação 

granulomatosa, com aspecto  

ulcerativo, consistência friável e 

coloração esbranquiçada na terceira 

pálpebra do olho esquerdo. 

Figura 3 – Massa tumoral na região 

perivulvar, acometendo o lábio 

vaginal esquerdo 
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Figura 4 – Massa tumoral 

removida da terceira 

pálpebra 

Figura 5 - Massa tumoral 

retirada da região 

perivulvar, face externa 

Figura 6 - Massa tumoral 

retirada da região 

perivulvar, face interna 

 

Após avaliação histopatológica foi diagnosticado carcinoma de células escamosas (Fig. 

08) associado ao papiloma (Fig. 7) na terceira pálpebra e carcinoma de células escamosas na 

vulva (Fig. 09). Alguns estudos têm tentado relacionar esses carcinomas com papilomavírus ou 

herpesvírus (FERNANDES, 2001). 

  

 

Figura 07- Projeções papilares 

revestidas por epitélio 

hiperplásico revestido por 

lâminas de queratina, 

caracterizando um papiloma 

escamoso, em corte histológico 

da pálpebra (10x) 

Figura 08 – Blocos de células 

epiteliais neoplásicas, 

queratinizadas, de citoplasma 

abundante, núcleos redondos e 

nucléolos múltiplos e evidentes, 

em corte histológico da pálpebra 

(20x) 

Figura 09 - Ilhas de células epiteliais 

neoplásicas, citoplasma amplo, 

núcleos redondos, por vezes 

alongados, nucléolos múltiplos e 

evidentes, em corte histológico da 

vulva (10x) 

 

O animal acima relatado, tem todos os critérios para aqueles que podem desenvolver 

CCE. Em estudo realizado por Ramos et al. (2007), onde avaliaram 175 casos de neoplasias 

diagnosticadas na Faculdade de Veterinária da Universidade de Pelotas, foram obtidos 50 CCE, 

dos quais 30 em bovinos, sete em ovinos e 13 em equinos.  Nos bovinos, a maior ocorrência foi 

em fêmeas (63,33%). A maior prevalência foi em animais da raça Holandesa (11/30). A 

localização com maior frequência foi na vulva e nos olhos, ambos apresentando sete casos. 

Assim, pode-se esperar que fêmeas bovinas da raça Holandesa possam em algum momento se 

sua vida apresentar o CCE, principalmente em área despigmentadas.  

Animais que apresentam este tipo de neoplasia devem ser operados para remoção dos 

tumores, e logo após a recuperação devem ser engordados e abatidos (FERNANDES, 2001), já 

que, associado aos tumores, os animais podem apresentar emagrecimento progressivo (ROSA 

et al.; 2012). 
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CONCLUSÃO 

O carcinoma de célula escamosa é uma doença com elevada importância econômica já 

que, há gastos com medicamentos e procedimentos cirúrgicos e principalmente o prejuízo com 

o descarte do animal. O CCE mostra-se uma doença muito disseminada, com alta incidência 

em determinados rebanhos devido a sua associação com fatores genéticos e ambientais, como 

a exposição à luz solar. Neste caso o fator ambiental esteve presente, principalmente na terceira 

pálpebra, modificando um papiloma em uma neoplasia maligna.  
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RESUMO: Segundo (RENDI. V. 2010) é comum os proprietários de gatas e cadelas fazerem 

o uso de métodos contraceptivos, injetáveis e oral no qual se torna preocupante na saúde dos 

mesmos, pois os inibidores são compostos a base de hormônios que agem como inibidores de 

estro e se tornando causadores de doenças reprodutivas em animais. Para (GROOTERS. M. A. 

2003) uma ovipatia quando acomete cães e gatos é incomum, por causar cistos ovarianos e 

neoplasias. Visando a preocupação com os animais e proprietários, realizamos uma pesquisa 

nas cidades de Ilha Solteira e Andradina, em bairros da cidade, clinicas veterinárias, 

agropecuárias e pet –shops, na qual foi realizado um questionário com 113 pessoas, onde se 

dividiam entre proprietários de cães e gatos nos quais utilizam métodos de contraceptivos 

injetáveis, foram avaliados 113 animais, sendo eles 81 cadelas e 32 gatas, constituindo todas 

fêmeas. Sendo que 11 animais não fazem o uso dos métodos pois são esterilizados (castrados), 

duas cadelas apresentaram piometra e tumor de mama na primeira aplicação, 12 gatas 

apresentaram neoplasias em partes diferentes do corpo, 35 cadelas apresentou piometra, 20 

cadelas nódulos mamários, 10 cadelas abortaram, 10 animais apresentaram adelgaçamento de 

pele e alterações de pigmentação, 6 cadelas não apresentaram nada e 7 gatas também não 

apresentaram nenhuma alteração após a administração do contraceptivo. Contudo foi possível 

concluir que a maioria das pessoas conhecem os efeitos colaterais dos contraceptivos, porém 

optam por ser um método de baixo custo e fácil acesso. 

Palavras-chave: Contraceptivos, hormônios, doenças, cadelas, gatas 

 

ABSTRACT: According to (RENDI V. 2010) it is common for owners of cats and dogs to use 

contraceptive, injectable and oral methods in which it is of concern to their health, since the 

inhibitors are compounds based on hormones that act as inhibitors of Estrus and becoming 

causative of reproductive diseases in animals. For (GROOTERS, M.A., 2003) an ovipatia when 

it affects dogs and cats is uncommon, because it causes ovarian cysts and neoplasias. Aiming 

at the concern with the animals and owners, we conducted a survey in the cities of Ilha Solteira 

and Andradina, in neighborhoods of the city, veterinary clinics, farming and pet shops, in which 

a questionnaire was conducted with 113 people, where they were divided among owners of 

dogs and cats using injectable contraceptive methods, 113 animals were evaluated, being 81 
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bitches and 32 cats, constituting all females. Since 11 animals do not use the methods because 

they are sterilized (castrated), two bitches presented pyometra and breast tumor in the first 

application, 12 cats presented neoplasms in different parts of the body, 35 bitches had pyometra, 

20 bitches, 10 breast nodules, 10 Bitches aborted, 10 animals presented skin thinning and 

pigmentation alterations, 6 bitches did not present anything and 7 cats also did not present any 

alteration after the administration of the contraceptive. However, it was possible to conclude 

that most people know the side effects of contraceptives, but choose to be a low-cost and easy-

to-access method. 

Keywords: Contraceptives, hormones, diseases, bitches, cats 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje a relação entre homem e animal é simbiótica, os animais fornecem a companhia 

alegre para as pessoas e em troca o homem atende as necessidades do animal, não é incomum 

os animais de companhia serem considerados parte essencial da família (ZAGO, 2013). 

Por esta razão de acordo com (CARDING, 1969; CARTER, 1990; CIAMPI e GARCIA, 

1996); o descontrole da população de cães e gatos representa um problema em centros urbanos, 

comprometendo o bem-estar humano e animal. Cães e gatos nas ruas trazem riscos de zoonoses, 

e estão sujeitos a acidentes de trânsito, fome, frio, abusos e maus tratos. Tais problemas tornam-

se essenciais algumas medidas de controle populacional de cães e gatos.  

 A esterilização cirúrgica de cães e gatos é um dos procedimentos mais comumente 

realizados na medicina veterinária, e é feito como um método de contracepção no problema de 

superpopulação de cães e gatos e na prevenção de doenças relacionadas ao sistema reprodutor 

(HOWE,2006). 

Outro método para o controle da população recorre ao uso de fármacos contraceptivos, 

administrados por via oral ou injetável, que nas fêmeas previnem ou adiam o estro. Esses 

fármacos estão concentrados de hormônios sintéticos derivados da progesterona, como o 

acetato de megestrol, acetato de medroxiprogesterona e poligestona (ENGLAND,1998). 

Progestágenos administrados exogenamente resultam em alterações endometriais, que 

se tornam intensas especialmente em casos de administração de doses elevadas e prolongadas 

(GROOTERS,2003). 

Por consistir em um método de fácil acesso, baixo custo e muito utilizado, foi realizado 

um estudo visando a preocupação com animais e proprietários no qual realizou-se um 

questionário levando em consideração o índice de pessoas que tinham conhecimento sobre os 

efeitos dos contraceptivos. Assim orientando e conscientizando a população dos riscos da 

utilização dos fármacos anticoncepcionais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados ao todo 113 questionários, no qual os proprietários responderam sob 

termo de consentimento livre e esclarecido, aceitando, portanto, a contribuir com a 
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pesquisarealizada no período do ano de 2015 a 2016, nas cidades de Andradina e Ilha Solteira, 

localizadas no interior do estado de São Paulo. O estudo foi feito em bairros das cidades, 

clinicas veterinárias e pets-shop, os animais foram divididos em grupos que utilizaram ou não 

método contraceptivo e animais que apresentaram ou não efeitos colaterais como o 

aparecimento de neoplasias e outras afecções após tais aplicações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 113 animais, sendo eles 81cadelas e 32 gatas, constituindo todas 

fêmeas.Sendo que 11 animais não fazem o uso dos métodos pois são esterilizados (castrados), 

duas cadelas apresentarampiometra e tumor de mama na primeira aplicação, 12 gatas 

apresentaram neoplasias em partes diferentes do corpo, 35 cadelas apresentou piometra, 20 

cadelas nódulos mamários, 10 cadelas abortaram, 10 animais apresentaram adelgaçamento de 

pele e alterações de pigmentação, 6 cadelas não apresentaram nada e 7 gatas também não 

apresentaram nenhuma alteração após a administração do contraceptivo.  

Dentre os animais que utilizavam o método anticoncepcional exógenos, os proprietários 

não souberam responder o nome do medicamento, porém afirmaram que a frequência de uso 

era semestral. Além disso, a maior parte dos proprietários desconhece os riscos e fazem uso 

indiscriminado da medicação.Diante a orientação dada aos proprietários sobre os riscos dos 

anticoncepcionais, os mesmos se propuseram a submeter o animal á castração, alegando não 

optar pelo método atualmente por questões financeiras. 

A supressão de cio em cadelas émuitas vezes um desejo do proprietário, seja pelo 

incômodo que suas manifestações causam, ou simplesmente porque não há como evitar um 

cruzamento indesejado e os filhotes advindos (VALLE e MARQUES JR., 1999). 

De acordo com LOPES a contracepção pode ser estudada de duas maneiras: de forma 

permanente ou cirúrgica, em que a ováriosalpingo histerectomia (OSH) é a opção mais obvia e 

conhecida, e a contracepção temporária ou farmacológica, que previne ou retarda o estro sem 

prejuízo da fertilidade futura. 

A prevenção farmacológica é fundamental para regular as atividades funcionais do 

sistema reprodutivo dos animais, sendo de fácil acesso e baixo custo, comercializado com 

finalidade de controle farmacológico do ciclo estral, impedindo desta forma gestações 

indesejadas (MONTANHA et al., 2012). 

De acordo com NEVES et al., (2003), os progestágenos e estrógenos são os 

contraceptivos mais utilizados e aplicados por profissionais não qualificados (funcionários de 

casas agropecuárias) favorecendo assim os inúmeros efeitos adversos. De acordo com Lopes 

(2002) os efeitos adversos são provavelmente causados por dosagem excessiva e/ou 

administrados durante estágios do ciclo estral que não o anestro. 

Segundo Santos (2004) em cadelas e gatas, a progesterona exógena pode causar efeitos 

colaterais que incluem: inibição da imunidade uterina, proliferação das glândulas endometriais 

com formação de hiperplasia cística do endométrio, sendo esses efeitos que contribuem para o 

surgimento da piometra. Podendo ser citado ainda um efeito diabetogênico e teratogênico dos 
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progestágenos. Estudos indicam um aumento de formação de tumores mamários benignos em 

cadelas, em gatas a administração regular dos progestágenosesta relacionada com um risco 

maior no aparecimento de tumores mamários benignos e malignos. 

Tendo em vista os efeitos colaterais que os anticoncepcionais podem causar, ações 

efetivas de controle da reprodução devem ser implantadas associadas a programas de controle 

de populações, sendo recomendável o emprego de esterilização cirúrgica. Cabe também 

desenvolver ações de controle dos animais associadas com programas educativos a fim de evitar 

a aquisição de animais por impulso, o que contribuem para o aumento de crias indesejadas 

(VIEIRA,2008). 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram que há um uso indiscriminado de contraceptivos em cadelas 

e gatas devido ao fácil acesso dos proprietários através de pet shops e casas agropecuárias que 

comercializam o medicamento com preço acessível, diferentemente do valor de esterilização 

cirúrgica que nas maiorias das vezes oferece valores mais altos e o uso indiscriminado dos 

contraceptivos sem orientação do médico veterinário resulta em quadros patológicos nos 

animais submetidos ao uso do método.As informações levadas aos proprietários através desta 

pesquisa possibilitarama orientação e conscientização em relação ao uso dos anticoncepcionais, 

nos quais os mesmos se propuseram submeter o animal á castração a fim de evitar maiores 

problemas futuramente. 
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RESUMO: Estudo se passou  na cidade de Castilho- SP, em um cadáver de cadela da raça 

Pitbull, alojada em gaiola metálica onde poderia sofrer influências ambientais. Dados foram 

coletados pontualmente as 16:00 horas todos os dias, afim de observar o estágio cadavérico e a 

ação de agentes necrófagos. Notou- se que vários fatores influenciam na decomposição de um 

cadáver como clima, temperatura, idade, ambiente, contudo, a fauna cadavérica desta cidade, 

vem sendo degradada devido a longos períodos de monocultura. 

Palavras- chave: agentes necrófagos, ambientais, cadáver, degradada, monocultura. 

ABSTRACT: A study was conducted in the city of Castilho-SP, in a Pitbull bitch corpse 

housed in a metal cage where it could suffer environmental influences. Data were collected 

punctually at 4:00 pm every day, in order to observe the cadaveric stage and the action of 

ghoulish agents. It wasnotedthatseveralfactorsinfluencethedecompositionof a corpsesuch as 

climate, temperature, age, environment, however, thecadaverous fauna ofthiscity, 

hasbeendegradedduetolongperiodsofmonoculture. 

Keywords: scavengers agents, environmental, body, degraded, monoculture. 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento das alterações cadavéricas possibilita diferenciar e interpretar os 

fenômenos decorrentes da morte, coletar dados indispensáveis (MIRANDA et al., 1986). 

Embora decomposição seja dominada pela ação de micro-organismos (GOFF, 2000), a fauna 

cadavérica é atraída imediatamente após a morte, devido a liberação de gases e odores (SMITH, 

1986), agentes necrófagos representam papel fundamental, pelo fato de realizarem seu ciclo de 

vida exclusivamente nesse ambiente (CATTS & GOFF, 1992). 
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OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi de aperfeiçoar o conhecimento adquirido em sala de aula, na 

disciplina de anatomia patológica, levando em conta as fases cadavéricas e sua fauna. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo de campo foi desenvolvido na cidade de Castilho- SP, em propriedade de 306 

mil m² (-20° 53’ 09.6” S, -51° 30’ 17.2” W), destinada a criação de bovinos de corte, rodeada 

por antigo cultivo de cana- de- açúcar, teve inicio em 19 de Agosto do ano de 2015 (D- 0), 

perdurando até 18de Novembro (D- 92) do mesmo.Utilizou uma cadela adulta da raça Pitbull 

pesando 41Kg, cedido pelo CCZ, destinada a eutanásia por ser portadora de Leishmaniose 

visceral. Carcaça foi alojada, em gaiola de tela metálica medindo: 1,0 m de comprimento X 0,5 

m de largura X 0,5 m de altura, estrutura deposta em hastes de ferro de 5 cmdo solo, permitindo 

a ação de insetos e fatores climáticos, no entanto, impedindo o acesso de predadores de grande 

porte.Coletas de dados foram realizadas diariamente as 16:00 horas durante o decorrer do 

estudo, a partir do procedimento de eutanásia (D- 0), as 09:30 h, aferindo as condições do 

cadáver, diversidade de agentes cadavéricos, índice pluviométrico e temperatura.A duração do 

estudo foi determinada pelo tempo da decomposição do cadáver. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

D- 0 notou-se total resfriamento do cadáver, com inicio de rigor mortis nas regiões de 

cervical e mandíbula, tendo contato com os primeiros agentes cadavéricos as formigas “lava 

pé” (Solenopsissaevissima).D- 01 rigor mortis totalmente instalado, dando inicio ao processo 

coliquativo com extravasamento de liquido pelas narinas, e desaparecimento das formigas e 

presença de moscas “varejeiras” (Dermatobiahominis).A presença de livores foi notada no D- 

02 nas regiões abdominais e torácicas, com abaulamento do cadáver, acumulo abundante de 

ovos de larva no assoalho da gaiola.D- 05 após chuva de 22 mm propiciou liberação de liquido 

por todos os orifícios pré-formados, eclosão dos ovos originando as miíases, perca total da 

pelagem em contato com a superfície.D- 06 aumento do tamanho das larvas, e perca parcial do 

volume cadavérico.D- 07 extravasamento de liquido pela região hipogástrica.D- 08 se deu por 

um período de chuva com incidência de 34 mm, seguido de estiagem, já D- 09 a temperatura 

teve pico de 39°C. No período do D- 20 á D- 26 incidente de chuva constante que totalizou 140 

mm, praticamente total perda de partes moles.D- 38 inicio de perda de pele na região de cabeça 

e de pelagem nas extremidades dos membros, inseto grilo (Achetadomesticus) na região 

cervical.D- 55 ausência total de partes moles e inexistência de pele em algumas regiões expondo 

ossos. Por fim no D- 91 exposição total da estrutura óssea, nenhum agente cadavérico 

encontrado. 

Estudos mostram que as “varejeiras” (Dermatobiahominis)  são as primeiras a localizar 

o cadáver (SMITH, 1986), diferentemente do que foi encontrado no nosso trabalho, que as 

primeiras  a chegar foram as formigas “lava pé” (Solenopsissaevissima), somente após foi 
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colonizada por moscas varejeiras. Nossotestemunhou evidencias químicas, físicas e biológicas, 

da mesma forma Smith (1986) observou que em cada fase atrai diferentes espécies da fauna 

cadavérica.Ovoposição feita por Dermatobiahominisiniciou- se pelo assoalho da gaiola 

metálica,  que desacorda com Norris (1965) que diz que a fêmea começa a ovipor nos orifícios 

naturais da carcaça. 

Segundo Hanski (1987) o pico de população de insetos e sua maior atividade dão- se no 

verão, sendo menor durante a primavera, outono e inverno, sendo confirmada sua veracidade 

em nosso estudo, por ter iniciado no inverno e encerrado na primavera, tendo sua diversidade 

faunística limitada devida estação do ano e utilização de insumos agrícolas. Payne (1965) 

denotou que altas temperaturas promovem intensa atividade, reduzindo rapidamente partes 

moles, enquanto que baixas temperaturas a decomposição é lenta. 

CONCLUSÃO 

Dados obtidos sugerem que a decomposição de um cadáver, sofre interferência 

por vários fatores como idade do animal, clima, temperatura, ambiente que se encontra e sua 

fauna cadavérica, contudo, notou-se que a fauna cadavérica da região de Castilho- SP, esta um 

tanto quanto influenciada devido ao longo período de monocultura de cana- de- açúcar, e seus 

respectivos tratos culturais. 
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão, sem raça definida, de 5 

anosde idade e pesando 12,800 Kg, atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências 

Agráriasde Andradina (HV-FCAA), vítima de atropelamento. O animal apresentava uma ferida 

lacero contusa, na região de metacarpo em membro anterior esquerdo. O tratamento da ferida 

em questão foi realizado com antibiótico, anti-inflamatório, antiparasitário e pomada 

homeopáticacom nome comercial CMR®. Contudo foi possível verificar a eficiência da 

pomada no tratamento de feridas. 

Palavras Chave: pomada CMR®, cão, ferida. 

ABSTRACT: The study aims to report the case of a dog, mixed breed, 5 years old and weighing 

12,800 kg, the Veterinary Hospital of the Faculty of Agricultural Sciences of Andradina (HV-

FCAA), victim of trampling. The animal had a lacerum contusion in the metacarpal region in 

the left forelimb. The wound treatment in question was performed with antibiotics, anti-

inflammatory, antiparasitic and homeopathic ointment tradename CMR®. However, it was 

possible to verify the efficiency of the ointment in the treatment of wounds. 

Keywords: CMR® ointment, dog, wound. 

INTRODUÇÃO 

A homeopatia surgiu entre os séculos XVII e XVIII, na busca da construção de novo 

sistema, ou nova visão sobre enfermidade e abordagemterapêutica, baseada no princípio da 

semelhança (TYLER 1992; STORACE, 2001; TOLOZA, 2007). A Homeopatia por ser 

utilizada como medicamento altamente diluído e dinamizados a possibilidade de gerar o risco 

de intoxicação e/ou causar efeitos colaterais é baixíssimo (REAL, 2008). A ruptura da pele nos 

animais vertebrados, leva ao início de um processo de reparação, que compreende uma 

sequência de eventos moleculares objetivando a restauração do tecido lesado (MARTIN, et 

al,.2005). Segundo Remy (1994), qualquer ruptura na continuidade da pele é denominada de 

feridas ou ferimentos, que podem ser classificadas em: acidentais ou propositais. Os primeiros 

são causados por agentes físicos do meio exterior de forma acidental e as propositais são as de 

cunho cirúrgico independente de sua profundidade e extensão.Existem três formas pelas quais 
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as feridas podem cicatrizar, e essa escolha poderá ser realizada pelo médico veterinário, 

dependendo das características, particulares de cada lesão, da quantidade de tecido perdido ou 

danificado e da presença ou não de infecção (WILLIANS, 1999).O objetivo do trabalho foi 

relatar o caso de um cão vitima de atropelamento, aspresentado ferida lacero contusa na região 

do metacarpo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão, sem raça definida, de cinco anos de 

idade, pesando 12,800 Kg, foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências 

Agrárias de Andradina (HV-FCAA), vítima de atropelamento. O animal apresentava uma ferida 

lacero contusa, na região do metacarpo. O mesmo foi submetido a um tratamento à base da 

pomada homeopática, com nome comercial CMR®, com duração total de 60 dias e auxilio de 

analgésico, antibiótico, anti-inflamatório não esteróide e antiparasitário, devido à laceração ter 

sido profunda com exposição de músculo, inervações e ossos. 

No atendimento ambulatorial a proprietária relatou que cão havia sido atropelado. Ao 

exame físico, o animal apresentava temperatura retal de 38ºC, claudicação do membro em 

questão e uma ferida lacero contusa com perda substancial de tecido na região medial do 

metacarpo, em membro anterior esquerdo. Foi realizado um exame radiográfico, que não 

revelou alterações na região e um “swab” da lesão, que foi enviado para laboratório de 

microbiologia, posteriormente apresentando crescimento bacteriano de Streptococcus spp. A 

ferida encontrava-se com miíase.  

O diagnóstico clínico foi de ferida lacero contusa infectada, com perda substancial de 

tecido. Optou-se pela limpeza e curetagem da ferida para remoção de tecido necrosado e 

retirada da miíase. Lavagem da mesma com solução de clorexidina esolução fisiológica 0,9%. 

Em seguida, aplicou-se uma camada de pomada cicatrizante homeopática CMR® 

(Bellisperennis10 -14, Calendulaofficinalis 10 -14, Myristicasebifera 10 -14, Veiculo qsp1000g 

), recobrindo a ferida com gases e enfaixando. Foi administrado como analgésicocloridrato de 

tramadol (0,25 mL, via intra muscular), antibiótico injetável enrofloxacino2,5% (1,2 mL, via 

subcutânea), anti inflamatório não-esteroidalmeloxicam (1,2 mL, via subcutânea) e 

antiparasitário injetávelivermectina (0,5 mL, via subcutânea) respectivamente. Para 

continuidade do tratamento em casa foi receitado meloxicam2,5mg (via oral, uma vez ao dia 

durante cinco dias) cefalexina7,0mL (via oral, BID, 10 dias).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

E para que haja uma ótima cicatrização, Mandelabaum (2003) diz que “além dos tipos 

de cicatrização, fatores gerais podeminterferir no processo e tempo de cicatrização, tais como: 

idade, estado de nutrição, diabetes, alterações cardiocirculatórias, de coagulação, 

arteriosclerose, disfunção renal e quadros infecciosos e/ou uso de drogas sistêmicas.O uso local 

de antibióticos, corticóides e antifúngicos interferem atrasando a cicatrização quando 

comparadas a feridas não tratadas (FAZIO, 2000). 
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Finalmente, foi realizado um penso compressivo e recomendou-se a proprietária 

retornar todos os dias para prosseguir com o tratamento local. Durante o tratamento à base da 

pomada CMR®, apresentou-se tecido de granulação e com cobertura parcial do primeiro 

metacarpo. Após 54 dias, a ferida cicatrizousem apresentar nenhuma complicação, mas com 

uma ligeira presença de tecido cicatricial.  

Com o intuito de se verificar a presença de fratura, foi realizado um exame radiográfico 

do membro, sem se verificar quaisquer alterações. O “swab” foi realizado para verificar a 

presença de contaminação e também para servir de controle durante o tratamento com a pomada 

homeopática CMR®. 

CONCLUSÃO 

Durante todo o tratamento foi analisado a eficiência da pomada homeopática CMR®. 

Aos de 50 dias do tratamento, o paciente começou a registrar melhorias, com o aparecimento 

do tecido de granulação, e ao fim de 54 dias, a ferida encontrava-se totalmente cicatrizada, sem 

sinais clínicos de inflamação e infecção.  
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RESUMO: A malasseziose é uma infecção causada por leveduras do gênero Malassezia 

comumente observada em cães e gatos. O objetivo do presente estudo foi realizar um 

levantamento do número casos de infecções causadas por fungos do gênero Malassezia em 

gatos atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, Estado de São Paulo.Os dados coletados 

para realização do presente estudo foram extraídos de prontuários de gatos atendidos no 

Hospital Veterinário de Andradina, no período de janeiro a julho de 2016. Foi identificado o 

número de casos positivos de malasseziose em gatos neste período e a prevalência da doença 

em relação às raças dos gatos. Foram diagnosticados 3,39% dos gatos com infecções causadas 

por Malassezia sp. A região do corpo afetada em 100% dos casos foi o meato acústico externo. 

Não houve prevalência das infecções em relação às raças. 

Palavras-chave: malasseziose; leveduras; otite. 

ABSTRACT: The malasseziose is an infection caused by yeasts of the Malassezia commonly 

seen in dogs and cats. The aim of this study was to survey the number cases of infections caused 

by genus fungus Malassezia in cats treated at the Veterinary Hospital of Andradina, State of 

Sao Paulo. Data collected to carry out this study were extracted from medical records of cats 

treated at the Veterinary Hospital of Andradina, from January to July 2016. It identified the 

number of positive cases of malasseziose in cats during this period and the prevalence of the 

disease in relation the breeds of cats. They were diagnosed 3.39% of cats with infections caused 

by Malassezia sp. The region of the body affected in 100% of cases 

wastheexternalauditorymeatus. There was not prevalence of infections in relation to the breeds. 

Keywords: malasseziose; yeast; otitis. 
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INTRODUÇÃO 

O termo Malasseziose é utilizado para descrever as doenças cutâneas em animais 

domésticos associadas ao aumento populacional de fungos do gênero Malassezia sp. nas regiões 

afetadas, ou em condições que respondam a tratamento antifúngico (BOND; LLOYD, 1997). 

As leveduras do gênero Malassezia pertencem a microbiota natural dos cães e gatos, no 

entanto, podem agir como patógenos oportunistas do meato acústico externo, tegumento 

cutâneo, reto, pele interdigital, sacos anais e vagina causando dermatites e otite externa (BOND 

et al., 1995; CRESPO; ABARCA; CABAÑES, 2000). 

O prognóstico de malasseziose é valido quando a causa é identificada e corrigida, sendo 

que a doença apenas é contagiosa em indivíduos imunossuprimidos, não ocorrendo transmissão 

para animais ou seres humanos sadios (RHODES, 2005). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foirealizar um levantamento do número casos de 

infecções causadas por fungos do gênero Malassezia em gatos atendidos no Hospital 

Veterinário de Andradina, Estado de São Paulo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados coletados para realização do presente estudo foram extraídos de prontuários 

de gatos atendidosno Hospital Veterinário de Andradina, no período de janeiro a julho de 2016. 

Foi identificado o número de casos positivos de malasseziose em gatos neste período e a 

prevalência da doença em relação às raças dos gatos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o período de janeiro a julho de 2016 foram atendidos 59 gatos no Hospital 

Veterinário de Andradina. Foram diagnosticados 3,39% dos gatos com infecções causadas por 

leveduras do gênero Malassezia. A região do corpo afetada em 100% dos casos foi o meato 

acústico externo. Não houve prevalência das infecções em relação às raças (Tabela 1), sendo 

que siamês foi a raça acometida por malasseziose. 

 

Tabela 1. Prevalência de infecções provocadas por leveduras do gênero Malassezia em gatos 

atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, no período de janeiro a julho de 2016. 

Raça Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sem Raça Definida 1 50 

Com Raça Definida 1 50 

CONCLUSÃO 

 A porcentagem de infecções causadas por fungos do gênero Malassezia em gatos no 

primeiro semestre de 2016 do Hospital Veterinário de Andradina foi baixa e não houve relação 

com a raça dos animais. 
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INTRODUÇÃO 

Diarréia em bezerros é uma doença multifatorial, resultante da interação entreos agentes 

etiológicos (LANGONI et al., 2004), estado imunológico e manejo do rebanho (BENESI, 

1999), especialmente em ambientes com superlotação de animais (CARNEIRO et al., 1988). 

Entre estes agentes, o gênero Cryptosporidium se destaca nas infecções gastrointestinais, sendo 

referido como uma das principais causas de distúrbios gastrointestinais em bovinos jovens 

(FILHO et al., 2007). 

MATERIAL E MÉTODOS 

As fezes foram coletadas diretamente do reto de 356 bezerros machos e fêmeas de 

diferentes raças, com até um ano de idade. Estes animais foram provenientes de diferentes 

fazendas localizadas nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

Brasil. Foi utilizada a flotação numa solução de sacarose (gravidade específica de 1,20 g / mL) 

como um método de concentração e o Kinyoun modificado como um método de coloração. As 

amostras de fezes foram classificadas de acordo com a consistência diarreicas. As variáveis 

foram analisadas usando o qui-quadrado, adotando um nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Oocistos de Cryptosporidiumspp. foram observadas em 7,58% (27/356) dos animais 

sendo, 2,07% (4/193) em bezerros criados extensivamente, destinados a produção de carne e 

14,11% (23/163) em bezerros criados intensivamente destinados a exploração leiteira. 

Prevalência mais alta de oocistos foi observada em animais com idade inferior a 15 dias e com 

manifestação diarreia, com diferenças estatisticamente significativas (Gráfico. 1). Não foi 

observada diferença estatistica significativa entre sexo e padrões raciais na prevalência de 

Cryptosporidiumspp. (P≥ 0,05). A maior porcentagem de animais positivos para este parasito 

foi observada em gado Holandês (Tabela.1). 

mailto:*silvaparasempre_123@hotmail.com
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Gráfico1. Distribuição dos 27 bezerros positivos para o Cryptosporidiumspp. de acordo 

com a idade e consistência das amostras de fezes. 

 

Tabela 1. Prevalência de Cryptosporidiumspp. em bezerros de corte e de leite, 

de acordo com o tipo de criação e padrões raciais. 

 

Valores de prevalência mais altos (ALMEIDA et al. 2008)e mais baixos (CARDOSO 

et al., 2008) aos observados neste estudo foram relatados em bezerros bovinos provenientes dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil, com 61% (61 / 100) e 0,6% (5/849) das amostras 

positivas para Cryptosporidiumspp. No estudo de ALMEIDA et al. (2008), não houve 

diferenças significativas entre os sistemas de criação extensivos e semi-intensivos. Este mesmo 

evento foi relatado por GARCIA; LIMA (1994) no rebanho bovino leiteiro no estado de Minas 

Gerais, Brasil. Em contraste, os resultados observados em nosso estudo sugerem prevalência 

mais alta, em sistemas intensivas de criação de gado exploração leiteira, nos quais é constante 

superlotação de pastagens, em comparação com o gado criado extensivamente, que apenas é 

recolhido a pontos de aglomeração, em determinados momentos do manejo da cultura nas 

propriedades.  

Em nosso estudo, a maioria dos animais infectados com Cryptosporidiumspp. 

apresentou sinais clínicos de enterite. Da mesma forma, FILHO et al. (2007) observaram que, 

o maior número de casos de diarréia em bezerros da raça Nelore criados extensivamente ocorreu 

principalmente devido à infecção por Cryptosporidium spp. Em desacordo com os nossos 

resultados, na obra de CARDOSO et al. (2008) não foi observado a manifestação clínica da 

diarreia em bezerros, embora tenham sido positivos para Cryptosporidiumspp. Foi expedido em 

nosso estudo que o pico da infecção por Cryptosporidiumspp. ocorreram em animais com até 

15 dias de vida, diminuindo gradualmente com o avançar da idade. Corroborando nossos 
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achados, LANGONI et al. (2004) observaram maior incidência de Cryptosporidium spp. em 

bezerros com idade entre oito e 14 dias. Desta forma animais com idade inferior a dois meses 

de idade foram mais susceptíveis à infecção por Cryptosporidiumspp. (MALDONADO-

CAMARGO et al, 1998;.CASTRO-HERMIDA et al., 2002). 

CONCLUSÃO 

Os resultados, sugerem que o sistema de criação dos animais é um fator 

importante para a ocorrência de Cryptosporidiumspp. Sendo a infecção favorecida pelo sistema 

de criação intensiva adotada na pecuária leiteira, ocorrendo predominantemente em animais 

com idade inferior a 15 dias e com manifestações clínicas de diarreia. 
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RESUMO: A candidíase é uma dermatomicose que frequentementeacomete cães 

imunosuprimidos. O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de infecções 

causadas por leveduras do gênero Candida de acordo com as raças de cães atendidos no 

Hospital Veterinário de Andradina. Os dados para realização do estudo foram extraídos de 

prontuários de cães atendidos no período janeiro a junho de 2016, no Hospital Veterinário de 

Andradina. Foi identificado o número de casos de candidíase neste período no município e a 

prevalência da doença em relação às raças caninas. As infecções causadas por leveduras do 

gênero Candida foram mais frequentes em cães com raça definida (63,63%). A prevalência de 

candidíase ocorreu em raças que apresentam orelhas longas, pendulares e com pelos excessivos 

como Poodle e Shih-tzu. 

Palavras-chave: candidíase; leveduras; dermatomicoses. 

ABSTRACT: Candidiasis is a dermatomycosis of ten affects immunosuppressed dogs. The 

aim of this study was to determine the prevalence of infections caused by Candida yeast 

saccording to the dog breed streatedat theVeterinary Hospital of Andradina. Data for the study 

were extracted from medical records dogsattended in the period January to June 2016, the 

Veterinary Hospital of Andradina. The number of cases of candidiasis in this period in the city 

and the prevalence of the disease in relation to dogbreeds was identified. Infections caused by 

Candida yeasts were more common in purebred (63.63%). The prevalence of candidiasis 

occurred in breeds that have long ears, pendulo us and the excessive hair as Poodle and Shih-

tzu. 

Keywords: candidiasis; yeast; dermatomycoses. 
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INTRODUÇÃO 

As leveduras do gênero Candida vivem como comensais na microbiota dos seres 

humanos e animais. Geralmente, não causam danos aos seus hospedeiros, no entanto, em 

virtude de desequilíbrios na defesa química, física e imunológica, esses microrganismos podem 

ser tornar patogênicos e causar dermatomicoses conhecidas como candidíase (MUELLER et 

al., 2002; MORETTI et al., 2004; BRITO et al., 2009). 

Segundo Hirsh e Zee (2003), na maioria das vezes a candidíase acomete as superfícies 

mucosas sobre as quais o agente é geralmente encontrado. Pode também ser encontrada no trato 

digestivo, áreas do epitélio escamoso, trato genital, pele e unhas. Eventualmente ocorrem 

infecções respiratórias, intestinais e septicêmicas. 

A candidíase forma placas esbranquiçadas a amarelas ou cinza, com áreas de ulceração 

demarcadas por inflamação de intensidade nas superfícies epiteliais. Pode haver a formação de 

membranas diftéricas no intestino e no trato respiratório (HIRSH; ZEE, 2003). 

 O objetivo do presente trabalho foi verificar a prevalência de infecções causadas por 

leveduras do gênero Candida de acordo com a raça dos cães atendidos no Hospital Veterinário 

de Andradina. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para realização do presente estudo foram extraídos de prontuários de cães 

atendidos no período de janeiro a junho de 2016, no Hospital Veterinário de Andradina.  Foi 

identificado o número de casos de candidíase em cães neste período no município e a 

prevalência da doença em relação às raças caninas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de janeiro a junho de 2016 foram atendidos 459 cães no Hospital 

Veterinário de Andradina, sendo que 2,4% foram diagnosticados como positivos para a 

levedura do gênero Candida.  

A prevalência das infecções ocorreu em cães com raça definida (63,63%), sendo que as 

raças mais acometidas foram Poodle e Shih-tzu (Tabela 1). Segundo Marques (2002),a 

anatomia do pavilhão auricular contribui na prevalência de infecções, especialmente devido ao 

fato deste pavilhão auricular se comportar como um megafone invertido. O problema é quando 

esse canal possui muitos pelos, produz muita cera, ganha umidade ou é mal arejado devido ao 

formato “caído” da orelha. Todos estes fatores contribuem para um ambiente quente, úmido e 

nutritivo, ideal para o desenvolvimento de ácaros, bactérias ou leveduras que são os principais 

microrganismos causadores de infecções no ouvido. 
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Tabela 1. Prevalência de infecções provocadas por leveduras do gênero Candida em relação às 

raças de cães atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, no período de janeiro a junho de 

2016. 

Raça Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Sem Raça Definida 4 36,37% 

Com Raça Definida 7 63,63% 

Poodle 2 18,18% 

Shih-tzu 2 18,18% 

Pit bull 1 9,09% 

Chow-chow 1 9,09% 

Pastor-alemão 1 9,09% 

 

CONCLUSÃO 

As infecções causadas por leveduras do gênero Candida foram mais frequentes em cães 

com raça definida. A prevalência de candidíase ocorreu em raças que apresentam orelhas 

longas, pendulares e com pelos excessivos como Poodle e Shih-tzu. 
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RESUMO: A malasseziose é uma dermatite comumente observada em cães e gatos 

encaminhados à clínica veterinária. O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de 

infecções causadas por leveduras do gênero Malassezia de acordo com as raças de cães 

atendidos no Hospital Veterinário de Andradina. Os dados para realização do estudo foram 

extraídos de prontuários de cães atendidos no período de janeiro a junho de 2015, no Hospital 

Veterinário de Andradina. Foi identificado o número de casos de malasseziose neste período 

no município e a prevalência da doença em relação à raça dos animais. As infecções causadas 

por leveduras do gênero Malassezia foram mais frequentes em cães com raça definida (70%). 

A prevalência de Malasseziose ocorreu em raças que apresentam orelhas pendulares como 

Lhasa Apso, Americano, Laborador e Boxer. 

Palavras-chave: malasseziose; leveduras; dermatite. 

ABSTRACT: The malassezioseis a dermatitis commonlyseen in dog sand cats sent to the 

veterinary clinic. The aim of this study was to determine the prevalence of infections caused by 

Malassezia yeasts according to the dog breedstreatedat the Veterinary Hospital of Andradina. 

Data for thestudy were obtained from medical records of dogsserved from January to Junho  

2015 at theVeterinary Hospital of Andradina. The number of cases ofmalasseziose this period 

in the city and the prevalence of the disease in relation to the breed of animals was identified. 

Infections caused by the Malassezia yeasts were more common in purebred (70%). The 

prevalence of Malasseziose occurred in breeds that have pendulo usears like LhasaApso, 

American, Laboradorand Boxer. 

Keywords: malasseziose; yeast; dermatitis. 
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INTRODUÇÃO 

Os fungos do gênero Malassezia pertencem a microbiota natural dos cães e gatos podem 

agir como patógenos oportunistas do meato acústico externo, tegumento cutâneo, reto, pele 

interdigital, sacos anais e vagina causando dermatites e otite externa (BOND et al., 1995; 

CRESPO; ABARCA; CABAÑES, 2000). 

As regiões do corpo do animal que correspondem às zonas de dobras cutâneas e são 

ricas em glândulas sebáceas propiciam condições favoráveis à sobrevivência e à multiplicação 

desse tipo de levedura lipofílica (SCOTT; MILLER; GRIFFIN, 2001). Em cães, as lesões 

cutâneas podem ser localizadas, disseminadas ou generalizadas e estão associadas a um eritema 

variável, frequente descamação gordurosa amarela/acinzentada ou amarronzada, 

hiperpigmentação e alopecia (WILKINSON; HARVEY, 1996).  

Assim, diante da magnitude de ocorrência de malasseziose canina e do agravamento de 

inúmeras dermatites e otite, o objetivo do presente trabalho foi verificara prevalência de 

infecções causadas por leveduras do gênero Malassezia de acordo com a raça dos cães atendidos 

no Hospital Veterinário de Andradina. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para realização do presente estudo foram extraídos de prontuários de cães 

atendidos no período de janeiro a julho de 2015, no Hospital Veterinário de Andradina.  Foi 

identificado o número de casos de malasseziose em cães neste período no município e a 

prevalência da doença em relação às raças caninas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o período de janeiro a junho de 2015 foram atendidos 402 cães no Hospital 

Veterinário de Andradina, sendo que 2,5% foram diagnosticados como positivos para a 

levedura do gênero Malassezia.O meato acústico externo foi a região do corpo afetada em 100% 

dos casos. 

A prevalência das infecções ocorreu em cães com raça definida (70%), sendo que as 

raças mais acometidas foram Lhasa Apso e Pastor Belga (Tabela 1). A maioria das raças 

acometidas por Malasseziose apresentam orelha pendular. De acordo com White (1999) e 

Harvey, Harari e Delauche (2004), a anatomia do pavilhão auricular de algumas raças, pelos 

em excesso no meato acústico externo, orelhas pendulares e umidade aumentam o risco dos 

animais desenvolverem Malasseziose. 
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Tabela 1. Prevalência de infecções provocadas por leveduras do gênero Malasseziaem relação 

às raças de cães atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, no período de janeiro a junho 

de 2015. 

Raça Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sem Raça Definida 3 30 

Com Raça Definida 7 70 

Lhasa Apso 2 20 

Pastor Belga 2 20 

Americano 1 10 

Labrador 1 10 

Boxer 1 10 

 

CONCLUSÃO 

 As infecções causadas por leveduras do gênero Malassezia foram mais frequentes em 

cães com raça definida. A prevalência de Malasseziose ocorreu em raças que apresentam 

orelhas pendulares como Lhasa Apso, Americano, Laborador e Boxer. 
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RESUMO: A demodicose é uma doença inflamatória da pele comum em cães causada por 

Demodex canis. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de infecções por 

Demodex canisde acordo com as raças de cães atendidos no Hospital Veterinário de 

Andradina, Estado de São Paulo. Os dados para elaboração do presente trabalho foram obtidos 

de prontuários de cães atendidos no hospital, no período de julho a dezembro de 2015.  Foi 

identificado o número de casos de infecções por Demodex canis em cães neste período no 

município e a prevalência da doença em relação às raças caninas. A prevalência das infecções 

ocorreu em cães com raça definida (70%)de médio e grande porte sendo que a raça mais 

acometida foi Boxer (40%). 

Palavras-chave: demodicose; parasitos; lesões cutâneas. 

ABSTRACT: The demodicosisis a common inflammatory skindi sease in dogs caused by 

Demodex canis. The aim of this study was to evaluate the prevalence of infection by Demodex 

canis according to the breeds of dogstreate dat theVeterinary Hospital of Andradina, State of 

Sao Paulo. The data for the preparation of this study were obtained from medical records of 

dogs treatedatthe hospital, in the period from July to December 2015. It identified the number 

of cases of infection by Demodex canis in dogs in this period in the city and the prevalence of 

disease compared to canine breeds. The prevalence of infections occurred in purebred (70%) of 

medium and large stature being the most affected breedwas Boxer (40%). 

Keywords: demodicoses; parasites; cutaneous lesions. 

INTRODUÇÃO 

Os ácaros do gênero Demodex são ectoparasitas das glândulas sudoríparas e sebáceas, e 

secundariamente, dos nódulos linfáticos e sistema circulatório de mamíferos (GUIMARÃES; 

TUCCI; BARROS-BATTESTI, 2001). 
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Esses ácaros considerados componente habitual da microbiota de cães sadios podem 

causar a doença conhecida como demodicose ou sarna demodécica que ocorre quando o número 

de parasitos excede o tolerado pelo sistema imune do animal levando ao desenvolvimento de 

lesões cutâneas (GOTHE, 1989; BARRIGA et al. 1992; RHODES, 2003). 

Os sinais clínicos associados à doença são variáveis e incluem perda de pelos, 

vermelhidão da pele e recidivas de infecções cutâneas bacterianas (DeMANUELLE, 2004). O 

diagnóstico da doença é realizado por obtenção de raspados cutâneos profundos e observação 

dos ácaros em microscopia ótica. A presença de um único ácaro em raspado de pele, não 

caracteriza a doença (GREINER, 1999; DeMANUELLE, 2004).  

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de infecções por Demodex 

canis de acordo com as raças de cães atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, Estado 

de São Paulo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para elaboração do presente trabalho foram obtidos de prontuários de cães 

atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, no período de julho a dezembro de 2015. 

Foram identificados os números de casos de infecções por Demodex canis e a prevalência da 

doença em relação às raças caninas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram atendidos 407 cães no Hospital Veterinário de Andradina, no período de julho a 

dezembro de 2015, sendo que 1,4% foram diagnosticados como positivos para infecção pelo 

ácaro Demodex canis. 

A prevalência das infecções ocorreu em cães com raça definida (70%), sendo que a raça 

mais acometida foi Boxer (Tabela 1). Segundo Toledo (2008), a demodicose ocorre 

frequentemente em cães de raças puras de médio e grande porte, como registrado no presente 

estudo. 

 

Tabela 1. Prevalência de infecções provocadasDemodex canisem relação às raças de cães 

atendidos no Hospital Veterinário de Andradina, no período de julho a dezembro de 2015. 

Raça Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sem Raça Definida 3 30 

Com Raça Definida 7 70 

Boxer 4 40 

Pug 1 10 

Pit bull 1 10 

Pastor alemão 1 10 

 

CONCLUSÃO 
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 A prevalência das infecções causadas por Demodex canis ocorreu em cães de raça pura 

de médio e grande porte. 
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RESUMO: O uso de agrotóxicos tem se intensificado nas propriedades agrícolas. Objetivou-

se avaliar o uso de agrotóxicos e de EPIs no Assentamento Estrela da Ilha, Ilha Solteira – SP, 

bem como identificar as formas de destinação das embalagens vazias de agrotóxicos pelos 

assentados. Formulou-se um questionário sobre a utilização e recomendação dos agrotóxicos, 

uso de EPIs, tríplice lavagem, descarte das embalagens e casos de contaminação de pessoas. Os 

questionários foram aplicados em 27 propriedades de julho a outubro de 2016. A maioria dos 

assentados (66,7%) utiliza agrotóxico. Desses proprietários, 50% usam as dosagens dos 

produtos que acham ser necessárias às culturas agrícolas sem recomendação de um profissional 

da área. Em relação ao uso de EPIs, 50% dos assentados afirmou utilizar esse tipo de 

equipamento. A tríplice lavagem das embalagens vazias dos agrotóxicos é realizada por 44,4% 

dos proprietários, sendo que nenhum produtor reutiliza as embalagens para outros fins. A 

ocorrência de contaminação de pessoas por agrotóxicos foi relatada em 22,2% das propriedades. 

Esse tipo de contaminação pode estar associado a não utilização de EPIs durante a aplicação de 

agrotóxicos na lavoura.Verificou-se que 27,8% dos assentados entregam suas embalagens 

vazias em postos de recolhimento especializado, que é a forma correta de destinação desses 

resíduos. É necessário que se realize um projeto de conscientização ambiental nesse 

assentamento a fim de expor aos assentados os problemas ambientais e de saúde associados ao 

uso incorreto e descarte inadequado das embalagens dos agrotóxicos. 

Palavras-chave: assentados; embalagens vazias; produtos químicos. 

ABSTRACT: The use of pesticides has intensified on farms. This study aimed to evaluate the 

use of pesticides and IPE in Estrela da Ilha land settlement, Ilha Solteira - SP, as well as identify 

ways of disposal of empty containers of pesticides by the settlers. Formulated a questionnaire 

on the use and recommendation of pesticides, use of IPE, triple washing, packaging disposal 

and cases of contamination of people. The questionnaires were applied in 27 properties from 

July to October 2016. Most of the settlers (66.7%) use pesticides. These owners, 50% use 
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dosages of the products they think is necessary to agricultural crops without the 

recommendation of a professional. Regarding the use of IPE, 50% of the settlers said using 

such equipment.The triplewashingofempty containers pesticidesiscarried out by 44.4% of the 

owners, and no settler reuses container for other purposes. The occurrence of contamination of 

people by pesticides was reported in 22.2% of the properties. This type of contamination maybe 

associated with no use of IPEduring application of pesticides in agriculture. It was found that 

27.8% of thesettlers give their empty containers in specialized collection stations, whichis the 

correct way of disposal of such waste. It   is necessary to conductan environmental a ware ness 

project in this settlement in order to expose thesettlers environment al and health problems 

associated with the misuse and improper disposal of pesticide containers.  

Keywords: settlers; empty containers; chemicals.  

INTRODUÇÃO 

A produção agrícola baseia-se no uso intensivo de produtos químicos com a finalidade 

de se obter maiores valores de produtividade por meio do controle de pragas que afetam as 

culturas. O uso destes produtos químicos denominados de agrotóxicos é visto como parte 

fundamental no sucesso da cadeia produtiva agrícola (AMÉRICO et al., 2015).  

Independentemente do tamanho da propriedade e da cultura agrícola a aplicação de 

agrotóxicos tem se intensificado. Na maioria das vezes esses produtos químicos são 

manipulados e aplicados inadequadamente pelos produtores rurais e dessa forma prejudicam 

sua saúde e do meio ambiente, além de aumentar os custos da produção devido ao uso de 

elevadas dosagens.  

O emprego de equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a aplicação de 

agrotóxicos, apesar de não desejado, deve ser considerado como tecnologia de proteção 

disponível dentro de uma visão integrada e sistêmica de abordagem dos problemas 

ocupacionais (ILO, 2001). Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o uso de 

agrotóxicos e de EPIs no Assentamento Estrela da Ilha, município de Ilha Solteira – SP, bem 

como identificar as formas de destinação das embalagens vazias de agrotóxicos pelos 

assentados. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Ilha Solteira está localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo 

na zona 22K, entre as coordenadas geográficas 20°24’44,8’’S e 51°17’06,5’’O e 20°30’16,4’’S 

e 51°22’16,2’’O Datum SIRGAS 2000. De acordo com IBGE (2015), Ilha Solteira apresenta 

uma população estimada de 26.344 habitantes e uma área de unidade de 654,641 Km2.A área 

do município escolhida para o desenvolvimento do trabalho foio Assentamento Estrela da Ilha 

que apresenta 29,0400 Km2. 

Para avaliar o uso de agrotóxicos no assentamento, a exposição ocupacional dos 

assentados e a contaminação proveniente de embalagens de agrotóxicos formulou-se um 
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questionário constituído de perguntas abertas e de múltipla escolha sobre a utilização e 

recomendação dos agrotóxicos, uso de EPIs, tríplice lavagem, descarte das embalagens e casos 

de contaminação de pessoas nas propriedades.Os questionários foram aplicados em 27 

propriedades de julho a outubro de 2016. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados obtidos nos questionários aplicados no assentamento, a 

maioria dos assentados (66,7%) utiliza agrotóxicos em seu lote. Desses proprietários que 

utilizam agrotóxicos, 50% disseram que usam as dosagens dos produtos químicos que acham 

ser necessárias às culturas agrícolas sem prévia consulta ou recomendação de um profissional 

da área (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Tipo de recomendação seguida pelos proprietários dos lotes do Assentamento Estrela 

da Ilha, Ilha Solteira - SP, para utilização de dosagens de agrotóxicos, 2016. 

Tipo de recomendação Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Dosagem que acha ser necessária* 9 50 

Recomendação do agrônomo 6 33,3 

Recomendação do vendedor* 3 16,7 

Recomendação de outro produtor 1 5,5 

*1 produtor utiliza a dosagem que achar se necessária e algumas vezes segue a recomendação 

do vendedor do produto. 

 

 Em relação ao uso de EPIs, 50% dos assentados afirmou utilizar esse tipo de 

equipamento. Atríplice lavagem das embalagens vazias dos agrotóxicos é realizada por 44,4% 

dos proprietários, sendo que nenhum produtor reutiliza as embalagens para outros fins na 

propriedade.A ocorrência de contaminação de pessoas por agrotóxicos foi relatada em 22,2% 

das propriedades. Esse tipo de contaminação pode estar associado a não utilização de EPIs 

durante a aplicação de agrotóxicos na lavoura. 

Um aspecto importante associado à contaminação ambiental e a exposição dos 

assentados a resíduos de produtos químicosé a destinação das embalagens vazias dos 

agrotóxicos nas propriedades. Nos lotes estudados verificou-se que apenas 27,8% dos 

assentados entregam suas embalagens vazias em postos de recolhimento especializado (Tabela 

2), que é a forma correta de destinação desses resíduos. Ressalta-se que os assentados 

mencionaram mais de uma forma de descarte na propriedade. 

 

 

 

Tabela 2. Destinação das embalagens vazias de agrotóxicos no Assentamento Estrela da Ilha, 

município de Ilha Solteira – SP, 2016. 
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Destinação das embalagens vazias Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Queima 18 100 

Postos de recolhimento especializados 5 27,8 

Lixo comum 4 22,2 

 

CONCLUSÃO 

A maioria dos assentados da área de estudo utilizam agrotóxicos em suas propriedades 

de forma incorreta sem recomendação e acompanhamento de um profissional da área. O 

descarte das embalagens vazias desses produtos também é feito na maioria das vezes 

inadequadamente o que pode causar uma contaminação ambiental na propriedade e exposição 

dos assentados e suas famílias a resíduos desses defensivos agrícolas. Dessa forma, é necessário 

que se realize um projeto de conscientização ambiental nesse assentamento a fim de expor aos 

assentados os problemas ambientais e de saúde associados ao uso incorreto e descarte 

inadequado das embalagens dos agrotóxicos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar características sobre o 

envelhecimento no contexto brasileiro, através da utilização de pesquisa documental e 

bibliográfica. Conclui-se que é preciso ampliar a discussão da proteção social dessa população.  

Palavras-chave: Política Social; Idoso; Proteção Social.  

ABSTRACT: The present work has as main objective to present characteristics about the aging 

in the Brazilian context, through the use of documentary and bibliographical research. It is 

concluded that the discussion of the social protection of this population needs to be expanded. 

Keywords: Social Policy; Old man; Social Protection. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar características sobre o 

envelhecimento existente no Brasil e resgata algumas das legislações e normativas sociais 

promulgadas em defesa dos direitos sociais desse segmento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração desse trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica e documental.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, a expectativa de vida no início do século XX era pequena em virtude, 

principalmente, das péssimas condições sanitárias e precárias condições de saúde, da falta de 

saneamento básico, do atraso da medicina, da desinformação, da falta de planejamento familiar 

e das altíssimas taxas de natalidade.  

Nas últimas décadas houve uma mudança neste cenário. Dados estatísticos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE mostra que, em 40 anos, a população idosa vai 

triplicar no país e passará de 19,6 milhões (10% da população brasileira), em 2010, para 66,5 

milhões de pessoas, em 2050 (29,3%). Em virtude desse fenômeno, várias políticas já existentes 

implementadas por instituições públicas e privadas, procuram enfatizar os direitos dos idosos 

com o objetivo de garantir o atendimento de suas necessidades sociais, os direitos 

constitucionais e preservar sua identidade. Por outro lado, essas ações vêm ocorrendo 
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simultaneamente com o crescimento das demandas sociais decorrente das mudanças societárias 

que têm aumentado o desemprego, a pobreza, a desigualdade social e mudado a estrutura e as 

funções da família num quadro de diminuição da proteção social pública.  

Em relação à pessoa idosa, a Constituição Federal de 1988 não defende apenas a 

concessão de mínimos sociais, mas direitos de cidadania. Esses direitos foram reforçados na 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, na Lei Orgânica da Saúde e, em seguida, na 

Política Nacional do Idoso – PNI. O artigo 230 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu a 

proteção jurídica do idoso, a qual impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar 

os idosos, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar, 

e garantindo-lhes o direito à vida. 

A Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, institucionalizada como Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), regulamenta os preceitos constitucionais ao estabelecer normas e 

critérios para a organização da assistência social, que é direito de toda população. Representa 

um marco na história da assistência e da justiça social no país, fruto das lutas sociais de setores 

organizados da sociedade brasileira, pois tal texto trata os assistidos como titulares de direitos 

e sujeitos do processo jurídico-político.A Política Nacional do Idoso foi estabelecida em 1994 

através da Lei número 8.842, criando normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo 

autonomia, integração e participação efetiva como instrumento de cidadania, além de ampliar 

significativamente os direitos, já que, desde a LOAS, as prerrogativas de atenção a este 

segmento haviam sido garantidas de forma restrita.O Estatuto do Idoso, regulamentado pela Lei 

n° 10.741, de 01 de outubro de 2003, considera a idade cronológica igual ou superior a 60 anos, 

explicita direitos fundamentais, bem como garante a assistência judiciária. O estatuto é 

caracterizado como forma legal de proteção e regulamentação dos direitos da pessoa idosa, 

resultado de uma grande conquista para essa camada da população e para a sociedade. 

Veras (2003) salienta que num país como o nosso, com um vasto contingente de 

pobres, com uma política de saúde caótica, com benefícios previdenciários ínfimos e uma 

assistência social praticamente inerte com preconceito contra os idosos, não é difícil presumir 

as dificuldades que estes, principalmente os mais pobres, vivenciam. Na mesma linha, Neri 

(2005) ressalta que políticas de proteção social baseadas em suposições, podem contribuir para 

o desenvolvimento ou a intensificação de preconceitos e ocorrência de práticas sociais 

discriminatórias em relação aos idosos. No entanto, algumas mudanças significativas quanto ao 

desenvolvimento de ações direcionadas aos idosos vêm ocorrendo, tendo como prerrogativa a 

ampliação da discussão sobre as políticas sociais. 

No atual cenário da sociedade brasileira, vários fatores relacionados à questão dos 

idosos têm conduzido estudos e pesquisas sobre o fenônemo do envelhecimento e sua 

complexidade. Entre outras importantes questões investigadas, destaca-se o aumento da 

expectativa de vida da população brasileira e sua extensão e implicação para a vida social.  

A questão sobre a velhice é revestida de complexidades. A própria gerontologia 

brasileira ainda não conseguiu desenvolver uma noção clara do que é ser velho em um país tão 

diverso econômica, étnica e culturalmente (NERI, 2006). O envelhecimento possui múltiplas 
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dimensões, as quais abordam vários aspectos de ordem social, política, cultural e econômica. 

Em vista disso, tais questões tem se tornado tema apreciável, uma vez que a expectativa de vida 

das pessoas tem aumentado significavelmente.  

O processo de envelhicmento é marcado por uma fase que modifica e acarreta 

importantes transformações nas pessoas. Esse processo é bem complexo e acoplado de muitas 

pluralidades. Ainda que seja uma etapa da vida onde as mudanças são comuns, os sujeitos 

envelhecem de formas diferentes e questões como modo de vida, situação econômica, 

autonomia, acolhimento familiar, acesso a políticas sociais e ao mercado de serviços podem 

tornar o envelhecimento um processo contraditório, na medida em que o cotidiano do idoso é 

influenciado pelas relações sociais na qual está inserido. Enquanto fenômeno social, a 

longevidade deveria ser comemorada no país, entretanto tornou-se um tema preocupante para 

a sociedade, na medida que a mesma não está preparada para tais transformações. O processo 

de envelhecimento é natural e ocorre de forma diferente em cada indivíduo, sendo a 

comunidade um apoio fundamental ao idoso. Nessa perspectiva, devemos reconhecer que as 

políticas, os serviços, as instituições de longa permanência e os agentes de proteção social não 

estão correspondendo adequadamente a essa nova situação apresentada, fazendo-se necessária 

uma avaliação de procedimentos voltados quanto às necessidades e direitos sociais e humanos 

desta parcela da população, tanto por parte do Estado quanto da sociedade.  

Essa realidade tende a declinar para a institucionalização, o abandono e a negligência, 

sendo os idosos vítimas de crimes e atos violentos, muitas vezes no próprio âmbito familiar. 

Isso implica na necessidade de formulação de políticas públicas adequadas aos idosos e 

investimentos nas áreas de saúde, moradia e previdência social, considerando, sempre, as 

transformações que podem ocorrer no âmbito demográfico, econômico, cultural e social.  

CONCLUSÃO 

É notável que envelhecer nos dias de hoje torna-se doloroso e uma etapa nada fácil 

devido aos padrões estabelecidos pela sociedade do lucro e do consumo, principalmente se 

relacionarmos aos de beleza e juventude. Há uma luta constante pela manutenção e restauração 

da juventude, imposições sociais que oneram os idosos como pessoas e como grupo. É assim 

que as categorias “aposentados” e “terceira idade” mascaram diferenças de idade e de classe 

social. A terceira idade tornou-se sinônimo de um envelhecimento dinâmico e independente, 

pois as pessoas com mais de 60 anos passaram a reinventar o seu cotidiano para melhor 

preencher o tempo livre e essas mudanças estruturais se refletem no crescimento da participação 

na vida associativa, na reformulação de seus hábitos e na reorganização de seu modo de vida 

(PEIXOTO, 2005). 
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RESUMO: A partir deste estudo, buscamos esclarecer o que é estratificação e mobilidade 

social, como cada uma se desenvolve perante a sociedade. Aprofundandoem determinadas 

classes sociais, mostrando suas particularidades, em especial a Castas, segmento de grande 

importância na Índia, considerada uma sociedade estratificada.Logo após discutiremos as 

questões sociais segundo Karl Marx, e a sociedade estamental. Neste sentido observaremos  ao 

decorrer, do trabalho  o quanto a pobreza ainda é incômoda, além de nos depararmos atualmente 

com preconceitos em relação as classes sociais. 

Palavras-chave: Castas; estratificada; estamental. 

ABSTRACT: From this study, we sought to clarify what is social stratification and mobility, 

as each develops in society. Deepening in certain social classes, showing its peculiarities, 

especially Castas, social class mainly in Índia, considered a stratified society, starting for social 

classes to Karl Marx, estate society. Observe the course, how much poverty is still 

uncomfortable in our reality, we still encounter prejudice to this social class.  

Keywords: Castas; stratified; state.  

INTRODUÇÃO 

A partir dos estudos e pesquisas, podemos concluir que ouve uma grande mudança  

nas estruturas sociais desde a época do sistema feudal até os dias de hoje, se antes a base era a 

troca, isto não inviabilizava a questão das disputas sociais. 

Marx ao analisar os impactos do capitalismo nos traz a ideia de que o capital,  parte do 

principio em que  o proletariado vende sua força de trabalho para a burguesia (donos dos meios 

de produção) ,  por salários baixos enquanto o burguês lucra com a mão de obra barata,  com a 

mais valia e com o exercito de reserva, alimentando assim a pobreza crescente. O burguês está 

cada vez mais rico e o proletariado cada vez mais pobre assim gerando o desemprego, exclusão 

dos mais pobres, e  o sistema  maquinário substituindo os homens 

MATERIAS E MÉTODOS 
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Os materiais e métodos utilizados para elaboração deste resumo expandido têm como 

objetivo, apresentar de forma teóricaa ideia de estratificação e mobilidade social. Neste sentido 

a pesquisa teve o seu desenvolvimento a partir de bibliografia específica utilizando método de 

leitura e análise dos textos a fim de compreender o problema proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De imediato vamos para um breve conceito sobre estratificação e mobilidade para que 

fique mais claro o entendimento do estudo. Entendemos como mobilidade, (Costa, 2010) 

mudanças, algo que se move, ao pensarmos em mobilidade social, compreendeu que é uma 

mudança de posição social, ou seja, uma mudança de classe social, essa mobilidade pode ser 

tanto vertical, no sentido de subir e descer na hierarquia social, ou horizontal, indicando uma 

mudança dentro da mesma camada social. E quando falamos em estratificação, estamos falando 

em camadas sociais, e essas camadas são classificadas através de graus diferentes de poder, 

riqueza e prestígios. A estratificação (Costa, 2010) pode ser do tipo: econômica, que se baseia 

na posse de bens materiais, política, que é a situação de mando hierárquico de cada indivíduo, 

e profissional, que se dá através do grau de importância de cada profissional. 

Um exemplo típico de sociedade estratificada em estamentos ocorreu ser na Europa 

ocidental durante a Idade Média (476-1453), sob a vigilância do modo de produção feudal. Para 

o sociólogo alemão Max Weber, o conceito de estamento está ligado a certos valores, como 

honra e prestigio social, que por sua vez expressam determinados estilos de vida. Na sociedade 

medieval europeia, por exemplo, a nobreza representava um estamento cuja principal 

característica eram os privilégios atribuídos a ela em razão do nascimento e dos laços de 

parentescos que ligavam cada pessoa desse grupo a uma ou mais famílias pertencentes ao 

estamento. O estamento é uma camada social semifechada, parecidas em alguns aspectos com 

as castas. Assim como na sociedade de castas, a posição social de uma pessoa em uma sociedade 

estamental é atribuída desde o nascimento, entretanto, o estamento é mais aberto que as castas, 

na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil mas não é impossível, ao contrário do que 

ocorre na sociedade estratificada em castas. A sociedade estamental era composta da seguinte 

maneira: usando como analogia uma pirâmide, no topo encontravam-se a nobreza e o alto clero, 

que eram os donos das terras, e obtinham lucro explorando o trabalho dos servos. Já os nobres, 

dedicavam-se à guerra e a à caça, além de cuidar da administração do feudo, aonde exerciam 

também eram os juízes , o que culminava em uma reunião de poderes atribuídos a um único 

estamento, sendo eles, o poder político, judiciário e o poder econômico. A segunda parte da 

pirâmide era formada pelos grandes comerciantes, apesar de serem ricos, não tinham os mesmos 

privilégios da nobreza. E mais abaixo, estavam os artesãos, os camponeses livres e o baixo 

clero, e na base da pirâmide,  estavam os servos, que trabalhavam a terra para si e para seus 

senhores sendo a maioria da população e sustentando os outros estamento da sociedade. Hoje, 

esse tipo de classe social já não existe mais.  

Já em relação às castas, podemos dizer que são grupos sociais fechados, e os seus 

integrantes devem se comportar de acordo com normas preestabelecidas de origem religiosa. 
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Um indivíduonascido em determinada casta deve permanecer nela por toda sua vida, sua 

posição social é definida ao nascer, não há mobilidade social. Neste sentido a sociedade de 

castas, são grupos hereditários, que se hierarquizavam em razão de princípios étnicos, religiosos 

e profissionais, a religião predominante entre eles, é o hinduísmo, muitos sofriam preconceitos, 

descriminação por ser das castas mais baixas, buscaram então refúgio no budismo. Somente em 

1950, com a Constituição Indiana, foi posto fim ao sistema de castas. 

Karl Marx irá nos trazer a ideia de apenas duas classes sociais, a burguesia e o 

proletariado sendo: o burguês, aquele que detém os meios de produção, dono das terras, das 

maquinas; e o proletariado, aquele que vende sua força de trabalho. 

CONCLUSÃO 

A atual sociedade capitalista nada mais é que uma utopia, pois idealizamosuma 

sociedade igualitária, em que todos são iguais, perante a lei e as oportunidades, porém, a mesma 

nos exclui. Assim nos mostra que temos os mesmos direitos, mas nem todos tem os  benefícios, 

que os direitos trazem,  pois ter o direito não  significa o seu acesso, sendo assim aqueles que 

têm os meios de produção são em sua maioria  beneficiários de direitos e privilégios outorgados 

pelo Estado. Essa ação de uns terem acesso e outros não a benefícios e bens produzidos é o que 

motiva e gera as lutas de classes.  

REFERÊNCIAS 

 

COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. 4° ed. Moderna, 

1997. 

MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades 

complexas. Petrópolis: Vozes, 2001. P. 143. 

OLIVEIRA, Pérsio, Santos de. Introdução a Sociologia: Ensino Médio, volume único. 

2ª ed. São Paulo, Ática, 2001.  Petrópolis: Vozes, 2001. P. 143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

108 
 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS 

 

SOCIAL INSTITUTIONS 

 

Emerson André de Godoy*¹; Debora Nayara Barboza dos Santos¹; Katia Fernanda 

Lima Coelho¹; Natalia Cristina da Silva¹ 

 

¹Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina – Fundação Educacional de Andradina; 

*emersonandredegodoy@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente trabalho trata das questões ligadas às instituições sociais, a partir dos 

estudos dos seguintes filósofos: Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu e Émile Durkheim. 

Entendese por instituições sociais: Família, Religião, Escola e o Estado.  Cada uma 

interdependente da outra, porém, com características próprias. Os filósofos acima buscam 

aprofundar as discussões de cada uma dessas instituições além de contextualiza-las.   

Palavras-chave: Estado, Instituições sociais, Família, Religião, Escola, Estado.  

ABSTRACT: The present work deals with the questions related to social institutions, from the 

studies of the philosophers mentioned Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu and Émile 

Durkheim. In this sense it is understood by social institutions: Family, Religion, School and 

State. Each one interdependent of the other, however, with its own characteristics. The above 

philosophers seek to deepen the discussions of each of these institutions in addition to 

contextualizing them. 

Keywords: State, Social institutions, Family, Religion, School, State. 

INTRODUÇÃO 

      O presente resumo expandido tem como objeto as instituições sociais, sendo definidas como 

formasou estrutura social criada, inserida, formada, e acumulada na sociedade e com natureza 

normativa. Tem papel fundamental no funcionamento da sociedade e da democracia.  

      Sua implantação visa satisfazer as necessidades da sociedade, além deservir de ferramenta 

de manutenção social. As principais intuições que se destacam na sociedade são 

respectivamente: Família, Religião, Escola e Estado, que será discutida nesse trabalho através 

dos pensamentos dos seguintes filósofos: Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu e Émile 

Durkheim.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica a partir de livros, 

artigos, revistas e dissertações.Percebe se que há divergências entre as linhas de estudos dos 

mailto:emersonandredegodoy@hotmail.com


 
 

 
 

109 
 

filósofos, neste sentido, ressalto que as instituições sociais são fundamentais na organização da 

sociedade, e que cada uma delas possui suas próprias características e aspectos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Instituição Família 

A família segundo Marx (apud, Oliveira, 2011) é uma instituição econômica,o casamento pode 

ocorrer por motivos afetivos, mas com o passar do tempoà união torna se um elemento que visa 

os bens que foram construídos, o amor cede lugar ao interesse financeiro. 

Para Max Weber (apud, Oliveira, 2011)a família e a educação têm responsabilidades iguais, a 

de formar o indivíduo, sendo a família que prepara o homem para viver em ordem dentro da 

sociedade, transmitindo valores, crenças, impondo regras, mas também dando o afeto. Porém a 

educação é um treinamento para capacitar o individuo a realização de cada tarefa especifica. 

Ainda sobre família, (apud, Oliveira, 2011) Bourdieu argumenta que essa instituiçãoseria 

responsável pelas nossas competências culturais ou gostos culturais, ele chama a atenção para 

o aprendizado precoce e insensível, efetuado desde a primeira infância, no seio da família, e 

prolongado e completado por um aprendizado escolar.  

Finalizando a temática família, Émile Durkheim (apud, Oliveira, 2011) considera á como uma 

parte da estrutura social, é uma das mais importantes instituições sociais, pois, através dela 

produz um conjunto de regras, moral e condutas, organizando seu grupo por ideias geralmente 

aceita pela sociedade. 

A Instituição Religião 

Para Karl Marx, (apud, Oliveira, 2011) a religião é alienação, ou seja, a falta de consciência.  

O homem busca a religião como um ópio de que ele precisa para suportar a sua miséria real.  

Max Weber (apud, Oliveira, 2011) compreende religião como um estilo de vida próprio, 

construída pelo individuo, com isso torna-se influencia para outras pessoas, a partir dai surge 

grupos e uma coletividade que são determinados pelo mesmo ideal. 

Bourdieu (apud, Oliveira, 2011) ao falar sobre religião traz a tona questões ligadas à oposição 

entre religião/magia, sagrado/profano, manipulação legitima/ manipulação profana do sagrado, 

dissimula a oposição entre á estrutura da distribuição do capital cultural. 

Religião segundo Durkheim (apud, Oliveira, 2011) é enfatizado pelos aspectos cognitivos das 

representações sociais e emocionais. A religião são representações coletivas, um grupo de 

pessoas sustenta uma crença em comum e participa de rituais, simbologias e efeitos, que são 

organizadas socialmente na denominada Igreja. 

A Instituição Educação 

A educação segundo Marx (apud, Oliveira, 2011) é a oportunidade de transformarem as 

circunstâncias, portanto é necessário que os homens mudem sua consciência, para isso precisam 

adquirir conhecimento na escola para enxergar arealidade do meio social em que está inserido.   
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A perspectiva critica de Pierre Bourdieu (apud, Oliveira, 2011) sobre a educação é a produção 

do gosto cultural nas sociedades capitalistas e tem por principio que todas as relações educativas 

e socializadoras são relações de comunicação. 

Educação para Émile Durkheim (apud, Oliveira, 2011) é de natureza socializadora, insere o 

indivíduo no espaço público, trabalha com as regras, condutas e com o comportamento que se 

espera que a massa jovem se comporte diante o contato social, com o intuito de se formar 

cidadãos disciplinados e organizados.  

A Instituição Estado 

Na concepção de Karl Marx, (apud, Oliveira, 2011)o Estado é uma instituição a serviço da 

classe dominante (Burguesia), para manter, validar e proteger seus interesses que nada mais são 

que o lucro, a propriedade e a exploração do trabalho assalariado e da classe trabalhadora 

(Proletariado). Max Weber trabalha (apud, Oliveira) com a ideia de que o Estado é uma relação 

de homens dominando homens, mantida por meio da violência legitima quepressupõe que o 

Estado tem o direito de recorrer á força sempre que for necessário, e que esse direito é 

reconhecido pela sociedade. 

 O Estado para Bourdieu (apud, Oliveira, 2011) é como uma instancia oficial, reconhecida como 

legitima. Isto é, como detentora do monopólio da violência simbólica exercida pelo corpo sem 

força física, mas, causa danos morais e psicológicos. 

Estado para Émile Durkheim, (apud, Oliveira, 2011) é um agente moral, que determina 

condutas, regras, permitindo ou proibindo algum ato. O Estado tem o controle das 

instituiçõessociais e invoca o homem para estar dentro dessa moral determinada, caso não esteja 

utiliza seu poder, é considerado um organizador da vida social e está acima do indivíduo  e por 

isso pode atuar sobre ele.  

CONCLUSÃO 

Portanto podemos concluir que as instituições sociais são estrutura social estabelecidae 

constituída na sociedade, e pela sociedade, ou seja, ela define regras e normas e exerce formas 

de controle social.  

É formada para atender a necessidade social, além de servir de instrumento de 

regulamentação e controle das relações sociais e atividades dos membros da comunidade. 

A final vê que as instituições existem como apoio, alicerce, psicológico, moral, cultural 

na formação do individuo, mais ao mesmo tempo ela também controla o individuo.  
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RESUMO: O atualgovernode Michel Temer propõe a instituição de um novo regime fiscal, 

que tem por intermédio a proposta de emenda constitucional, na redução de gastos públicos em 

despesas primárias, que afligem os direitos e garantias da população vedando seu retrocesso 

social e a violação da democracia. Cabem articular as pretensões de mudanças onde seu plano 

é pagar a dívida pública, reorganizar as contas da união e alavancar a economia brasileira, 

contudo lançar propostas que fere a dignidade dos direitos não é o caminho para a solução, é 

cabível uma revisão radical tantotributária como política. 

Palavras-chave: Neoliberalismo, Direitos, Trabalhadores. 

ABSTRACT: The current government of Michel Temer proposes the introduction of a new 

fiscal regime, which has through the proposal of constitutional amendment, in the reduction of 

public expenses in primary expenses, hat afflict the rights and guarantees of the population, 

prohibiting their social retrogression and the violation of the democracy. It is possible to 

articulate the pretensions of changes where its plan is to pay the public debt, to reorganize the 

union accounts and to leverage the Brazilian economy, but to launch proposals that hurt the 

dignity of the rights is not the way to the solution, it is possible a radical tax review As politics. 

Keywords:Neoliberalism, Rights, Workers. 

INTRODUÇÃO 

Em busca de melhor desempenho no âmbito da administração pública, o Estado Brasileiro lança 

medidas alternativas de longo prazo para a reestruturação econômica. O presente resumo vem 

apresentar quais são as mudanças que impactarão nas garantias de direito do povo brasileiro 

bem como a escassez dos recursos sociais afetando os mais vulneráveis da sociedade. O 

objetivo desde trabalho é conhecer a atuação do governo, por intermédio de suas propostas que 

altera as disposições constitucionais, e a maneira como a sociedade se manifesta.Conclui-se  

que não será através de corte de gastos, e nem a redução das despesas em politicas sociais que 

resolverá o problema financeiro do pais, a reforma principal deve se embasar  em reforma 

politica e tributária.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração desse trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica e documental, em 

consulta em livros, revistas, jornais, projetos de leis e entre muitos outros.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mudanças políticas que vivenciamos na atual conjuntura brasileira, apresentam 

ações do Presidente Michel Temer, que propõe ataques visíveis com a retratação dos direitos 

sociais afetando diretamente os recursos da educação, saúde, previdência e assistência socialna 

qual, através da apresentação de medidas provisórias trará grandes retrocessos com 

contrarreformas que se apresentam de maneira ainda mais drástica no governo atual.  

Como exemplo a PEC 241 hoje no senado a PEC 55 que propõe uma emenda 

constitucional que vem congelar por 20 anos os investimentos federais, no corte de gastos 

primários,desmontando as políticas sociais e deixando o Brasil vulnerável e submisso ao avanço 

do caráter destruidor do capital.Argumenta-se que a causa do desastre foram às políticas 

praticadas no governo anterior, quando houve uma pequena melhora nas condições de vida da 

maioria e que agora para nos livrarmos do pior, será necessário um período de sacrifícios, no 

qual as políticas anteriores serão revertidas. Ao final, garante-se, o País estará saneado e 

novamente pronto para crescer e gerar empregos. 

Também a Medida Provisória 746 que prevê a flexibilização do currículo no ensino 

médio, reduzindo o conteúdo obrigatório, afetando toda a atividade educacional brasileira, sem 

realizar um debate amplo com agentes pedagógicos, estudantes secundaristas e entidades 

estudantis, professores, pais e mães, sem o real envolvimento da sociedade, é expediente 

autoritário e antidemocrático. Trata-se de um meio absolutamente inadequado ao Estado 

Democrático de Direito que, infelizmente, tem sido empregado de forma frequente, 

desnecessária e, portanto, abusiva, no Brasil.  

O movimento protesta contra a PEC 55, que congelará os investimentos públicos,e a 

mudança do ensino médio, contra a chamada lei da mordaça e a proposta de Escola Sem Partido, 

estudantes não se conformam com as medidas anunciadas pelo governo e se mobilizam em 

ocupações nas escolas publicas que tomou conta do Brasil como forma de demonstrar a 

inconformidade nos direitos da sociedade. Um movimento apartidário, que se preocupa com as 

gerações futuras e com o futuro do país. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, fica evidente que a verdadeira mudança deve se basear na revisão 

radical da política de isenções fiscais para setores econômicos e famílias de alta renda, combater 

a sonegações de impostos, gerar uma reforma tributária e política, porém tal reajuste fiscal do 

governo Temer atinge a classe mais empobrecida e para defender a barbárie de um estado 

neoliberal.  

http://cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/educacao-nao-e-201creforma201d-e-mais-um-golpe
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Posto isso, os trabalhadores devem manifesta-se, resistir ao retorno de velhas e novas 

práticas conservadoras, lutando na defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, pois a única 

certeza que se advém é que terão que trabalhar ainda mais para sustentar o capital especulativo. 

Não se deve permitir que um governo opressor, alienante e explorador materializem a ordem a 

seu favor, entretanto, cabe o enfrentamento, visando a emancipação política e humana, na 

perspectiva de que não devemos recuar na luta por tempos melhores, pois conforme Karl Marx: 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado.” 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil dos Idosos atendidos pelo 

CREAS no município de Andradina-SP. Para a realização do presente trabalho foi realizado 

pesquisa documental nos prontuários familiares.  

Palavras-chave: Assistência Social; CREAS; Prontuário. 

ABSTRACT: The present study aims to describe the profile of elderly people assisted by 

CREAS in the city of Andradina-SP. For the accomplishment of the present work a 

documentary research was done in the familiar medical records. 

Keywords: Social assistance; CREAS; Record. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o levantamento de dados 

realizados junto ao trabalho socioassistencial com pessoas idosas junto ao CREAS - Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social do município de Andradina – SP.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração desse trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica e documental 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em função de atender uma demanda advinda da Diretoria de Proteção Social 

Especial, a equipe técnica do respectivo serviço elaborou matriz de levantamento do perfil dos 

usuários do segmento apresentado, com o objetivo de apresentar dados quanti-qualitativos, a 

fim de analisar os resultados e propor um planejamento de atividades.  Sendo assim, é 

imprescindível destacar que os dados obtidos e analisados são referentes aos acompanhamentos 

realizados desde o mês de Janeiro de 2016 até a presente data. 

Dos acompanhamentos nota-se que em relação à pessoa idosa, 6% advieram de 

denuncias anônimas, 6% da DDM, 11% do DISQUE 100, 16% do Poder Judiciário, 11% do 

CRAS, 32% do NASF/Saúde, 6% de familiares e 6% do próprio usuário. Por outro lado a pessoa 

com deficiência originaram-se 12% do DISQUE 100, 49% do NASF/Saúde, 13% do Conselho 
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Tutelar, 13% da comunidade e 1% do Serviço de Acolhimento.Diante da pesquisa verifica-se 

que 50% da pessoa idosa tem idade de 81 à 90 anos, enquanto que a pessoa com deficiência 

possui de 41 à 59 representando 62% do total dos atendidos. Em relação ao gênero a pessoa 

idosa o sexo masculino representa 47% e o feminino 53%, já na pessoa com deficiência ambos 

possuem 50%.Já no que se refere à raça dos idosos 64% são brancos, 12% são negros e 24% 

pardos, por outro lado a pessoa com deficiência 25% são brancos, 25% são negros e 50% 

pardos. 

Os idosos residem 94% na zona urbana e 6% na zona rural, já as pessoas com 

deficiência 100% dos atendidos residem na zona urbana. O serviço abrange em todo o 

município. Os dados mostram que os idosos atendidos residem 6% no bairro Benfica, 12% no 

Centro, 17% no Jardim Alvorada, 17% no Jardim Europa, 6% no Santa Cecília, 6% no Stella 

Maris, 12% na Vila Passarelli, 12% no Pereira Jordão, 6% no Assentamento e 6% estão em 

Situação de rua. Por outro lado, as pessoas com deficiência residem 13% no Jardim Europa, 

24% na Quinta das Castanheiras, 13% no bairro Piscina, 13% na Vila Mineira, 13% no Pereira 

Jordão e 24% também estão em situação de rua.Em relação ao grau de escolaridade, a pessoa 

idosa 47% são analfabetos, 41% possuem 1º incompleto do ensino fundamental e 12% possuem 

ensino superior, já a pessoa com deficiência 87% são analfabetos, 13% concluíram o 2º grau do 

ensino médio. 

No que diz respeito ao estado civil, 18% são solteiros, 29% casados, 18% 

amasiados, 6% divorciados e 29% viúvos, porém as pessoas com deficiência 87% são solteiras 

e 13% os dados são desconhecidos.A respeito da religião dos idosos 47% são católicos, 35% 

protestantistas, 6% espíritas e 12% não possuem religião, por outro lado a pessoa com 

deficiência, 25% são católicos, 25% são protestantistas e 50% não possuem religião. 

No que tange aos benefícios previdenciários os idosos possuem aposentadoria por 

idade equivalente a 46%, aposentadoria por tempo de contribuição 6%, aposentadoria por 

invalidez 6%, aposentadoria por pensão por morte 12%, ainda 24% recebem o BPC/LOAS e 

6% não recebem nenhum beneficio previdenciário. Ademais as pessoas com deficiência, 13% 

possuem aposentadoria por invalidez, 38% BPC/LOAS e 49% não recebem beneficio 

previdenciário. Todavia a população idosa e as pessoas com deficiência pouco tem acesso a 

programas de transferência de renda, pois 6% dos idosos apenas possuem Bolsa Família, e 

100% da pessoa com deficiência não possui nenhum acesso a tais programas.Quanto à 

composição familiar verifica-se que 35% dos idosos residem sozinhos e ao contrario 65% 

residem com familiares, sendo que 18% possuem curador e 82% não possuem. Já as pessoas 

com deficiência 25% residem sozinhas, e 75% com a famílias, sendo que 25% possuem curatela 

e 75% não possuem. 

Imprescindível mencionarmos sobre as vulnerabilidades e os riscos identificados 

das pessoas com deficiência, sendo que 4% encontram-se em situações de isolamento, 4% em 

atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, 30% falta de cuidados adequados 

por parte do cuidador, 26% com alto grau de estresse do cuidador, 17% em desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, 17% em abandono, 30% em negligencia, 22% sofrendo 
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violência física, psicológica, sexual, financeira e moral, 22% abusos, ameaças, violência e/ou 

exploração sexual, 22% em situações de pobreza e miserabilidade, 4% estão intitucionalizados, 

26% há fragilização de vínculos familiares e 9% com ruptura dos vínculos familiares, quanto à 

fragilização da capacidade protetiva da família consta 22% e aos comunitários são 22%, os 

conflitos com a lei baseiam-se em 4%, este numero também refere-se à ausência da rede 

social/comunitária de apoio, 30% da vivência em território com incidência de extrema 

violência, 30% limitações decorrentes de deficiência física, mental, sensorial e de transtorno 

mental e ausência de condições de sustentabilidade, 22% sobre discriminações decorrentes de 

questões étnico-racial, cultural, etária, gênero, orientação sexual, deficiência e outras, 17% 

sobre ausência de documentação civil, 26% uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas 

e ausência de condições de sustentabilidade, 13% de ausência de acesso a direitos básicos de 

cidadania. Devemos relacionar também os riscos e vulnerabilidades referentes aos idosos, que 

baseiam-se em 8% em atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, 54% na 

falta de cuidados adequados por parte do cuidados, 38% com alto grau de estresse do cuidador, 

50% com desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, 38% em abandono, 42% em 

negligencia, 54% sofrendo violência física, psicológica, sexual, financeira e moral, 25% em 

situação de probreza e miserabilidade, 4% institucionalizados, 71% com fragilização de 

vínculos familiares, 8% com ruptura de vínculos familiares, 50% com fragilização  da 

capacidade protetiva da família; 38% fragilização de vínculos comunitários; 25% ruptura dos 

vínculos comunitários; 12% ausência de rede social/comunitária de apoio; 29% Vivência em 

território com incidência de extrema violência; 21% Limitações decorrentes de deficiência 

física, mental, sensorial e de transtorno mental e ausência de condições de sustentabilidade; 4% 

Vivência em território com rede pública de serviços ausente ou insuficiente; 17% Precário ou 

nulo acesso à rede pública de serviços; 4% Ausência de documentação civil; 4% Uso, abuso e 

dependência de álcool e outras drogas e ausência de condições de sustentabilidade; 4% Risco 

por exclusão sociocultural; 8% Risco por vivência em territórios degradados. Diante do 

levantamento dessas vulnerabilidades e riscos, os idosos foram encaminhados para os seguintes 

serviços das diversas políticas publicas, destacando-se: CCI- 18%, Saúde Mental 35%, CAPS 

ad 6% e nenhum serviço destes especificados 41%, no que tange a pessoa com deficiência 73% 

para a Saúde Mental e 27% para o CAPS ad. 

Contudo, em relação ao tempo médio de acompanhamento neste serviço verifica-

se- que dos idosos 76% estão de 01 mês à 01 ano, 6% de 01 ano à 02 anos, 12% de 03 anos à 

04 anos e 6% de 05 anos a mais. Já a pessoa com deficiência, 74% estão de 01 mês à 01 ano, 

13% de 03 à 04 anos e 13% de 05 anos a mais.  

CONCLUSÃO 

Por fim, diante do levantamento ocorrido pela presente pesquisa, verifica-se que 

mesmo diante de toda a complexidade que é a questão do envelhecimento e da pessoa com 

deficiência, é imprescindível que o serviço em epigrafe realize um planejamento de atividades 
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em prol de possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente 

convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. 
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OS IMPACTOS DA MÍDIA NA SOCIEDADE 
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RESUMO: O objetivo deste resumo expandido é refletir sobre a influência da mídia na 

sociedade. Quais são seus impactos no dia- a dia e os principais pensadores. Buscando uma 

reflexão a cerca dos elementos que levam a massificação e manipulação da sociedade em 

especial a capitalista. Outro fator de relevância neste trabalho é a construção da sociedade 

midiática e a indústria cultural uma vez que, a mesma age no intuito de alienar, manipular e 

construir ideologias segundo seus interesses comerciais. Para dar suporte teórico buscou se em 

Horkheimer, Adorno e Marcuse e Benjamim, os principais pensadores da teoria Critica. 

Palavras-chave: mídia; sociedade; consumo, alienação, ideologia, teoria critica.  

ABSTRACT: The purpose of this extended abstract is to reflect on the influence of media on 

society. What are their impacts on the day- to-day and leading thinkers.Seeking a reflection 

about the elements that lead to overcrowding and manipulation of society especially the 

capitalist.Another important factor in this work is the construction of the media society and the 

cultural industry since the same acts in order to sell, manipulate and construct ideologies 

according to their commercial interests. To give theoretical support sought in Horkheimer, 

Adorno and Marcuse and Benjamin, the leading thinkers of Critical Theory. 

Keywords: media; society; consumption, alienation, ideology, critical theory. 

INTRODUÇÃO 

A questão da sociedade midiática hoje é um desafio que se coloca a todos os cidadãos, 

pois, gera uma grande influência social, cultural, econômica, ética. Enfim a mídia tem o poder 

de construir, desconstruir, manipular elucidar a informação e, portanto a forma de ver o mundo. 

Este trabalho estabelece como objeto, o início da sociedade midiática do século XX, a 

cultura de massa, e as estratégias da mídia para a massificação de interesses, alémdos impactos 

da mídia na sociedade.  

Faz se necessário compreender que à mídia não é boa nem má em si mesma, mas ela 

pode torna-se uma coisa ou outra, dependendo, de como é utilizada, ou, a serviço de quem esta, 

neste sentido THOMPSON, 1998, p, 23 diz que “compreender sua ação no interior da sociedade 

capitalista é tratar a questão dentro de interesses políticos e econômicos específicos”, deixando 

claro que a mídia esta a serviço de interesses particulares e não coletivo.  

mailto:emersonandredegodoy@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS 

.A pesquisa partiu de um breve histórico da mídia, tratou dos meios de comunicação 

de massa e os impactos da mídia na sociedade, e teve o seu desenvolvimento a partir de 

bibliografia específica utilizando método de leitura e análise dos textos a fim de chegar à 

conclusão sobre o problema proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Horkheimer,Adorno e Marcuse e Benjamim, estão entre os principais pensadores da 

teoria Critica, sendo considerada a primeira geração da Escola de Frankfurt.Tinham como 

objeto de estudo questões ligadas à razão científica, a dupla face da cultura, dentre outros temas, 

consolidando-se como ideologia de dominação justificadora da sociedade capitalista.Os 

primeiros pensadores de Frankfurt realizaram pesquisas junto aos trabalhadores, eidentificaram 

o papel da ideologia como instrumento demanipulação e convencimento da massa,segundo 

Oliveira, 2011, p.205, “(...) nas sociedades modernas os sistemas de controle social são quase 

totalmente institucionalizados (...)”, o que converge numa aceitação passiva da maioria, por 

meio da internalização psíquica de valores, ideias e culturas produzidos pela elite dominante e 

propagada pela mídia. 

No século XX, existiam dois tipos de culturas de mídias, á popular e erudita. 

Por cultura popular, entende sealgo do povo para o povo, sendo retratada a cultura do 

dia a dia do trabalho dos indivíduos. Já a cultura erudita, por sua vez, era algo mais acadêmica, 

sendo mais elitizado, embasado em assuntos com material acadêmico, filosófico. 

Buscando construir um momento em que a cultura popular e erudita pudesse serexposta 

nas mídias com a finalidade de massificação a partir de interesses econômicos, algo que foi 

visto como vantajoso por diversas empresas e gestores públicos. Entra em cena a ciência, por 

meio de aparelhos técnicos, podendo transmitir a informação para as maisdiversas localidades 

e com  isso manipular opiniões. 

Além dos jornais, também se seguiram o radio, a televisão, e o cinema que funcionavam 

como agente social de manipulação da massa. 

Na década de 1940, Theodor Adorno e Max Horkheimer estabelecem uma critica do 

termo “cultura de massa”, pois, para ambos pensadores ela oferta a seu consumidor algo que 

este deseja, mas ao mesmo tempo induz a desejar certo tipo de cultura. O objetivo da cultura de 

massa é induzir o individuo a adquirir bens que não necessita. Promovendo assim a alienação, 

a falsa ideiade que a felicidade que se encontra em determinado bem ou produto. 

Nopós-guerra, com a invenção da televisão, muitas empresas televisivas passaram a 

trabalhar de forma globalizada, na atualidade, com o advento do computador, da internet surge 

as chamadas categoria de mídias sociais, e/ou, redes sociais, houve uma maior democratização 

da informação, que não é mais privilegio de emissoras de rádios e tevê, e sim uma mídia que às 

vezes vem na contra mão, partindo do povo para as emissoras. 
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Em meio a esse desenvolvimento, a ciência avançou, gerando novos elementos capazes 

de alcançar lugares inimagináveis. A partir dai podemos perceber o quanto a mídia tem poder 

de atingir e influenciar a massa. 

 Meios de comunicação é uma espécie de poder, os grandes conglomerados tornam se 

elementos decisivos nas relações sociais, políticos, éticas e estéticas ditando os rumos de uma 

nação nos mais diversos quesitos, mas sem perder de vista os elementos econômicos, ou seja,  

estão a disposição do capitalismo. 

CONCLUSÃO 

De acordo com a pesquisa realizada, conclui-se que a sociedade contemporânea é 

midiática, e esta, é algo que move o mundo, criando uma sociedade deconsumo. Os meios de 

comunicação agem de forma a manipular e criar ou recriar a cultura e seus valores  massificados 

e empobrecidos, a fim de atender interesses empresariais, políticos e econômicos. Sendo assim, 

estudando as estratégias da mídia é possível compreender de que maneira ela atua em relação a 

indivíduo e a massa. Essa pesquisa abre um grande debate sobre os impactos da mídia na 

sociedade, levando-nos a pensar erepensar em especial sobre a influência dos meios de 

comunicação de massa, no nosso dia- a dia.  
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RESUMO: O consumo de bens e serviço, é uma das características mais marcantes da 

sociedade contemporânea, em que pode ser destacada a crescente importância da atribuição à 

posse de bens materiais, e ao poder de atribuir-lhes características imateriais, neste sentido, 

criando as condições necessárias para uma vida pautada na existência a partir dos bens de 

consumo. 

Palavras-chave: abstratas; capitalista; distinção; fetichismo; moda; massificação; status bens 

de consumo. 

ABSTRACT: The consumer goods and service, is one of the most striking features of 

contemporary society, which can be highlighted the growing importance of granting the 

possession of material goods, and power to give them immaterial characteristics in this direction 

by creating the necessary conditions for a life guided by the existence from consumer goods. 

Keywords: abstrac; capitalist; distinction; fetishism, fashion; massification; consumer goods. 

INTRODUÇÃO 

A oferta da variedade de consumo de bens e serviços cresceu de uma maneira 

acelerada, assim as pessoas começaram a buscarmais e mais formas de consumir, porém as 

mercadorias e os bens de consumo são produzidos na contemporaneidade de forma a ser 

descartadas rapidamente, pois, logo as tornam obsoletas. O consumo foi e é, preocupação de 

vários estudiosos e filósofos, que buscavam entender qual é o estimulo capaz de gerar essa 

grande circulação de mercadorias, fonte de todas as riquezas e mazelas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais e métodos utilizados para elaboração deste resumo expandido têm como 

objetivo, apresentar as teorias dos principais filósofos sobre o consumo a partir do século XVIII 

do até a presente data. Neste sentido a pesquisa teve o seu desenvolvimento a partir de 

bibliografia específica utilizando método de leitura e análise dos textos a fim de chegar à 

conclusão sobre o problema proposto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As discussões resultaram apresentar as diversas e divergentes teorias dos principais 

filósofos, que tiveram a intenção de desmistificar o consumo ligado ao caráter e moral dos 

indivíduos, pois segundo Costa, 2010, p, 430, “o consumo é uma das características mais 

marcantes da sociedade contemporânea”. Neste sentido a autora apoiada em Marx vai construir 

a ideia da mercadoria fetichizada, ou seja, atribui ao produto elementos que estão além do 

próprio produto. 

Para Costa, 2010, p 431, “essa alienação, que se opera no mercado entre o valor dos 

objetos e o envolvimento de sua origem humana é chamada por Marx de fetichismo de 

mercadoria”. Os meios de comunicação de massa encarrega se de vender a ideia, fetichista de 

mercadoria que nasce dentro das indústrias.  

É importante ressaltar que a sociedade de consumo também pode ser considerada uma 

sociedade de produção uma vez que consumo gera a necessidade de produzir e ao faze los,  cria 

a necessidade de consumir.  

CONCLUSÃO 

As mercadoriastem seu valor, mas essa relação não passa apenas pelas questões 

materiais, ou seja, seu fundamento na materialidade do produto, o elemento determinante do 

valor das mercadorias se faz em especial no julgamento que os indivíduos fazem dela. 

O valor da mercadoria depende, em especial, dos nossos desejos, de quanto estamos 

dispostos a conquista-los, mesmo que isso exija sacrifício para serem obtidos. Portanto o valor 

do mercado deve-se a sua procura, ainda que a oferta seja volumosa há que se criar a 

necessidade da mercadoria diária. 

Ao criar a necessidade de determinado produto também se cria outro conceito, o das 

características abstratas das mercadorias sendo este conceito o real motivo do consumo 

presentes em nosso dia-a-dia.  
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RESUMO: Com os avanços tecnológicos, temos inúmeras ferramentas que ao serem 

combinadas podem nos fornecer resultados surpreendentes. O objetivo do presente trabalho é 

associar as técnicas de programação computacional às práticas agrícolas, para tanto foi proposto 

o AgroIno, um protótipo de estação meteorológica para contribuir com as análises na área 

agronômica das Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina. 

Palavras-chave: Arduíno, Estação Meteorológica, Programação. 

ABSTRACT: With the technological advances, we have numerous tools that when combined 

can give us surprising results. The objective of the present work is to associate computational 

programming techniques with agricultural practices, for which AgroIno, a prototype of a 

meteorological station was proposed to contribute to the agronomic analysis of 

FaculdadesIntegradasStella Maris de Andradina. 

Keywords: Arduino, Weather station, Programming. 

 

INTRODUÇÃO 

É comum encontrarmos instituições de ensino que possibilitam ao aluno trabalhar com 

tecnologias avançadas, aplicando as mesmas em seus currículos escolares. No entanto muitas 

dessas tecnologias possuem um elevado custo, dificultando assim o acesso a mesma.Pensando 

nisso e analisando a FISMA - Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina, foi possível 

notar a necessidade ampliar a tecnologia aplicada no meio escolar. Fazendo breve analise, foi 

constatado que na área agrônoma existe a falta de tecnologias que podem auxiliar nos estudos, 

e como exemplo é a utilização de uma Central Meteorologia.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Usando como base centrais meteorológicas disponíveis no mercado, notamos um custo 

elevado, que dificulta a utilização dessas nas instituições. Pensando nisso foi iniciado o projeto 

AgroIno, que consiste em criar uma central meteorológica acessível.  
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Utilizando equipamentos Open Hardware que consiste nos seguintes equipamentos: 

Arduino UNO, ArduinoMega, DHT11, FC-28-D, Pluviômetro de Báscula, SIM900 Quadband 

GSM/GPRS, Módulo SD Card, RTC DS 1307 e um software desenvolvido para esse fim e 

distribuído de forma gratuita, a instituição poderá de forma rápida, eficiente e barata, coletar 

informações referentes ao clima local que poderãoauxiliaros alunos do curso de Agronomia em 

seus estudos. 

O software Desenvolvido na IDE Delphi 2010 utilizando da linguagem Object Pascal, 

proporcionou criar um gerenciador para o Arduino. O programa em si consiste em uma interface 

amigável, que facilita a comunicação com o Arduino, permitindo ao o usuário ter informação 

meteorológica de maneira rápida e sem complicações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De uma forma geral, espera-se que o sistema consiga atender usuários do curso de 

Agronomia e áreas afins dispondo em tempo real e por meio online informações sobre o clima 

através de relatórios gerados. Com o avanço e crescimento de instituições onde o projeto for 

implantado, será possível ter uma maior integridade das previsões geradas pela Central 

Meteorológica – AgroIno com os projetos agrícolas que necessitam desse tipo de informação. 

Para isso, as informações estarão disponíveis através de um website, que concentrará todas as 

centrais já registradas, facilitando assim o acesso aos dados por pequenos agricultores, 

melhorando assim o cultivo. 

CONCLUSÃO 

É de grande importância esse sistema integrado de hardware e software tanto para professores 

e alunos de instituições de ensino na área agrícola quanto para pequenos agricultores, que pelo 

baixo custo poderá ter acesso à às informações climáticas específicas da própria localidade, 

possibilitando um plantio correto e em períodos certos, evitando prejuízos. 
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O Silício é um micronutriente necessário para o desenvolvimento das plantas, além de atuar no 

aumento e enrijecimento da lamela média da parede celular, fazendo com que a planta se torne 

mais resistente ao ataque de pragas .O objetivo do trabalho foi o de avaliar o efeito da aplicação 

de silício em Alface (Lactuca sativa) na cidade de Andradina-SP. Foram feitas duas aplicações 

de silício (32g)com um intervalo de 16 dias .o experimento contou com aplicação em canteiro 

com tratamento e uma  testemunha(sem aplicação) .Com o acompanhamento e análise visual 

foi possível verificar que no canteiro com silício o ataque de pragas , foi bem menor do que o 

canteiro sem silício(testemunha). Após colheita, foi possível verificar que o alface com silício  

apresentou maior crescimento radicular e foliar .Conclui-se que  o Silício tem um papel 

importante na fertilidade do solo ,pois o mesmo se mostrou  eficiente para aumento de 

produtividade, além de favorecer o crescimento radicular e foliar , dispensou o uso de 

defensivos agrícolas que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana . 
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A Área de Preservação Permanente (APP) é de grande importância nos sistemas agrícolas 

atuais, pois é a área da propriedade delimitada, na qual tem função ambiental, mantendo o 

mínimo da biodiversidade local. Com o aumento das degradações ambientais, atualmente tem 

se tornado maior a preocupação com a preservação das APPs. A geotecnologia oferece várias 

técnicas para o gerenciamento e monitoramento destas áreas ambientais, como visualização por 

imagens de satélites.Sendo assim, o objetivo deste trabalho, foi realizar o acompanhamento de 

uma porção de área de APP em um projeto de assentamento rural de reforma agrária, Timboré, 

no município de Andradina-SP, através de imagens de satélites disponível no programa gratuito 

Google Earth. Foi realizada uma análise multitemporal através das imagens de alta resolução 

espacial, do satélite Digital Globe, disponíveis gratuitamente para visualização. As datas 

analisadas foram 2002, 2003, 2013 e 2016. Analisando as imagens de 2002 e 2003, não houve 

grande modificações nas áreas de APP da área de estudo, pois a área apresentava sua maior 

parte coberta com vegetação destinada a pastagem, e menor parte com espécies arbóreas. Nas 

imagens de 2013 e 2016 foi possível identificar o aumento expressivo da vegetação arbórea, 

devido ao processo de recuperação natural ocorrido na área. A ferramenta disponível na 

geotecnologia teve grande representação no trabalho realizado, pois foi possível verificar o 

aumento das áreas com cobertura vegetal de espécies arbóreas dentro da área analisada, sendo 

assim diagnosticando melhorias em seu processo de recuperação e aumento da preservação 

ambiental local, restaurando não só a paisagem, como o aumento da biodiversidade na área. 

Palavras-chave: Geotecnologia; Meio Ambiente; Imagem de Satélite. 
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A mata ciliar tem como importância manter a preservação e conservação dos recursos naturais, 

serve também para evitar que grandes enxurradas carreguem o solo, evitando a erosão e 

lixiviação de resíduos agrícolas. O presente trabalho visa realizar uma análise multitemporal 

através das imagens disponíveis no Google Earth, que é um programa de computador cuja 

função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, para avaliar as mudanças da 

área de mata ciliar ao passar dos anos. Foram selecionadas fotos do ano de 2001, onde a 

presença de mata ciliar ao longo do córrego Ribeirão Claro é um pouco extinta, concentrando-

se em grande parte em apenas um local e em um dos lados da margem. Já no ano de 2010, a 

mata ciliar continua concentrada em grande parte no mesmo local, porém ao decorrer do 

córrego a mesma vem crescendo, mas observou-se que esta permanece em apenas um lado da 

margem. No ano de 2014, podemos observar pela coloração e o volume do açude em 

determinada propriedade que houve grandes chuvas na época. Recentemente no ano de 2016, a 

mata ciliar continua em estado crescente, porém concentrada em grande parte apenas em um 

local e ao longo do córrego há presença de mata apenas em um lado da margem do mesmo. 

Notou-se também o aumento do açude na propriedade descrita acima. Conclui-se que, onde foi 

observado várias mudanças cronológicas na área e ao decorrer dos anos a mata ciliar presente 

na análise continua crescente, no entanto a outra margem do córrego que não possui mata ciliar 

e não foi reflorestada ao longo dos anos. 

Palavras-chave: Mata Ciliar; Preservação; Satélite. 
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O plantio da cultura da alfac e (Lactuca sativaL.) pode ser feito durante o ano todo em diversas 

condições climáticas dependendo do manejo utilizado. A alface prefere solos argilo-arenosos e 

ricos em matéria orgânica. Foi realizado na Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina, 

pelo curso de Agronomia o plantio da alfacecom o objetivo de avaliar e comparar o 

desenvolvimento da cultura com o uso de esterco bovino, ovino, e EGPR (Esterco de galinha 

processado +RIBUMIM), além da testemunha. As mudas foram transplantadas para o canteiro 

com 3 folhas e com 8cm de comprimento, os canteiros foram devidamente adubados e as plantas 

ficaram com o colo acima do nível do solo, tendo um espaçamento entre elas de 16x16cm de 

forma adensada, visando a maior produção e um menor número de tratos culturais. Após a 

adubação dos canteiros, o mesmo permaneceu em repouso, para que não houvesse toxidade dos 

adubos em relação as mudas, e irrigados 2 vezes ao dia, após o plantio das mudas, foram feitos 

os tratos culturais e irrigação dos canteiros e periodicamente o recolhimento de plantas 

daninhas. Após o período de 35 dias foi possível concluir, que, com o esterco de ovinos, 

proporcionou um maior crescimento foliar e principalmente radicular em relação aos demais 

adubos utilizados. 
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O cultivo de milho verde orgânico está em fase de expansão, visando produzir um alimento 

sustentável, estando associado à agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento social e 

econômico, sendo o levantamento dos custos de produção essencial aos agricultores para 

tomadas de decisão. O objetivo do trabalho foi avaliar os custos de produção na cultura do 

milho verde orgânico irrigado inoculado com Azospirillum brasilense em trêsmateriais de 

milho. O experimento foi conduzido no campo experimental do Polo Regional do Extremo 

Oeste em Andradina – SP, em um Latossolo Vermelho distrófico de textura arenosa. Utilizou-

se o delineamento de blocos casualizados com quatro repetições e um esquema fatorial 3 x 3, 

ou seja, com três formas de inoculação das sementes com Azospirillum brasilense (sem 

inoculação, inoculação via semente e inoculação via foliar), e três materiais de milho (Híbrido 

AG 1051, Variedade Cati Verde e Crioulo Pixorum). O espaçamento foi de 0,9 m, com 5 plantas 

por metro, utilizando-se a população de 55 mil plantas ha-1. A adubação de semeadura foi com 

esterco bovino na dose de 3 t ha-1. Foram estimados o custo operacional total (COT), receita 

bruta (RB), lucro operacional (LO) e índice de lucratividade (IL) na área de 1 hectare 

(MATSUNAGA et al, IEA, 23: 123-140, 1976). O COT foi de R$ 2.300,80, apresentando 

menores custos quando comparado com o sistema convencional, isso ocorre devido à 

diminuição nos gastos com insumos. A receita bruta foi de R$ 11.110,80, o LO foi de R$ 

8.810,00 e o IL de 79%, indicando aos agricultores uma excelente oportunidade de negócio. O 

maior custo foi nas operações manuais, pois no sistema de produção orgânica utiliza mais mão 

de obra e o menor custo foi nos insumos, pois utiliza-se materiais naturais e orgânicos 

disponíveis da propriedade. Conclui-se que o sistema de produção de milho verde orgânico, 

associadoà inoculação das sementes, promoveu LO e IL positivos, sendo favorável o uso destas 

práticas, pelos agricultores. 
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Nos últimos anos, tem crescido a implantação de sistemas agroflorestais em pequenas e 

grandes propriedades rurais, que integram atividades agrícolas, lavoura e floresta, embora 

vários tipos de plantios associados entre culturas anuais e culturas perenes ou entre frutíferas. 

OEucalyptus é tido como uma espécie que produz substâncias alelopáticas, portanto este pode 

interferir na germinação, crescimento e desenvolvimento das culturas implantadas nesta 

integração. Objetivo do trabalho foi avaliar o efeito alelopático do extrato das folhas de 

eucalipto sobre a germinação das sementes e desenvolvimento inicias das plântulas de feijão 

(Phaseolusvulgaris) e milho (Zeamays). Foram utilizados três tratamentos de cada espécie: o 

tratamento 1 (T1) onde as sementes foram irrigadas apenas uma vez com 5 mL do extrato de 

eucalipto, o tratamento 2 (T2) foi irrigado duas vezes com 5 mL do extrato e a testemunha (T0) 

foi irrigada apenas com água. Para obtenção do extrato aquoso, foram utilizadas folhas jovens 

de eucalipto retiradas das extremidades dos galhos, coletadas no viveiro de mudas da empresa 

Eldorado. Triturou-se por um minuto 100 g de folhas com 1000 mL de água destilada, o extrato 

foi filtrado e utilizado para irrigação.Não foram observadas diferenças significativas quando 

comparados os tratamentos e a testemunha. O efeito alelopáticodo Eucaliptusgrandisnão se 

expressou em nenhum dos tratamentos nem do milho nem do feijão. Serão necessários estudos 

mais pormenores utilizando diferentes concentrações para verificar a existente do efeito 

aleloático do eucalipto sobre essas culturas. 

Palavras-chave: Alelopatia; Phaseolusvulgaris, Zeamays. 
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As plantas alimentícias não convencionais são facilmente encontradas na natureza e podem 

trazer a biodiversidade de volta ao prato dos brasileiros. Muitas são consideras plantas 

daninhas, porém através de pesquisas pode-se identificar que elas possuem um valor nutricional 

igual ou maior que vários alimentos como carnes, hortaliças, frutos e raízes presentes 

comumente na alimentação humana. O objetivo do trabalho foi avaliar e identificar plantas que 

apresentam estas características demonstrando suas finalidades. O estudo foi realizado para 

identificar a morfologia e aparência externa, para definir a diferença entre plantas não 

comestíveis e PANC. As plantas foram identificadas durante visita de campo a propriedade 

rural Castelinho em Mirandópolis-SP. Foram identificadas a Taioba (Xanthosomasagittifolium) 

e Capuchinha (Tropaeolummajus) produzidas no local de estudo. A Capuchinha é uma planta 

suculenta, com folhas arredondadas e nervuras bem marcadas, saindo da parte central da folha 

onde se insere o talo, possuindo flores com coloração amarelo-avermelhadas. Todas as partes 

da planta Capuchinha são comestíveis, onde folhas e flores podem ser consumidas em forma 

de saladas, patês, sopas e refogados. A planta é rica em Vitamina C. A Taioba é uma erva ou 

arbusto ereto, de rizomas tuberosos, pecíolo com mais ou menos 1m de comprimento, verde, 

inserido na superfície da folha. Os rizomas, talos e folhas da Taioba são comestíveis. Os rizomas 

da planta são ricos em energia e carotenóides, as folhas são ricas em fibras, cálcio, magnésio, 

entre outros. Pode ser utilizada como planta medicinal, contra febre, inflamações. A 

identificação foi realizada visualmente e com pesquisas sobre a planta para saber se a mesma é 

comestível e possui propriedades nutricionais. Após a identificação das plantas podemos 

concluir que as PANC estão em grande expansão no mercado, sendo necessário mais atenção 

relacionada a pesquisas para verificar seus potenciais nutricionais e medicinais. 

Palavra-chave: PANC, Taioba, Capuchinha. 
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A rotação de culturas nas áreas de plantio direto criou uma questão técnica em relação às 

culturas utilizadas para obtenção de palhada serem hospedeiras de nematóides.As forrageiras 

do gênero Panicum e Brachiariasão promissoras fontes de palhadasdevido à produção de 

matériaseca e à capacidade de suprimir osnematóides das galhas e o reniforme, porém pouco 

se conhece sobre a reação delas ao P.brachyurus(Inomoto et al, Fitopatologia Brasileira, 

32:341-344, 2007). O objetivo desse trabalho foi avaliar a infestação deP.brachyurusna cultura 

da soja durante 3 safras. O experimento foi conduzido na Fazenda Periquitos - Três Lagoas 

numa área de 145 ha.Na 1ª safra em 2013, utilizando palhada de U. ruzizienses, a produtividade 

foi de 15 sc/ha, observando reboleiras, com hipótese de pulverização mal realizada. Na 2ª safra 

em 2014, empregando milheto e C. uchroleuca, a produtividade foi de 28 sc/ha, as reboleiras 

aumentaram, com hipótese de infestação de nematóides. A análise revelou 40 nematóides/cm3 

de solo e 5720 nematóides/10g de raízes. Na 3ª safra em 2015, utilizando milheto ADRe C 

spectabilise o tratamento de sementes de soja com abamectina, houve redução populacional 

deP. Brachyurus para 64 nematóides/100 g de raízes e zerando a infestação sobre solo, com 

aumento da produtividade para 37 sc/ha. Concluiu-se que a rotação de culturas milheto e C. 

spectabilis e o tratamento de sementes de soja com abamectina, proporcionaram a redução 

dainfestação de P. brachyurus. 

Palavras-chave: Nematóide; Rotação de Culturas; Cobertura Vegetal. 
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O algodão (Gossipiumssp.) exerce um papel importante na economia do país,porém para se 

obter um a boa produtividade, são necessários o uso de adubos e defensivos em grande escala, 

devido à grande necessidade nutricional da planta e por ser uma cultura suscetível ao ataque de 

pragas. Porém, existem métodos demanejo que tornam possível a produção do algodão sem 

adubação química ou uso de defensivos e com o manejo integrado de pragas tornando a cultura 

viável àprodução na agricultura familiar.O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o efeito da 

adubação orgânicae a taxa de germinação em uma área degradada.Primeiramente foi realizada 

a limpeza da área,retirando-se areia e pedrasque se encontravam no local eem seguida foi feita 

a correção do solo com aplicaçãode 5kg de calcário em área total de 45m². A adubação foi com 

esterco bovino(80kg/m linear ) e torta de filtro(100 kg/ m linear), bem como a adição de 

substrato vegetal(20 kg distribuídos na área total ).O algodão foi plantado consorciado com 

Feijão de porco(Canavaliaensiformis) no espaçamento de 0,40m x 0,55m e com duas linhas 

laterais de Crotalária (Crotaláriajuncea), onde aconsorciação destas leguminosas visa a 

melhora na fertilidade do solo, pois fornecem nitrogênio, além deproduzirem grande quantidade 

de biomassa em curto espaço de tempo. Pôde-se verificar que as plantas apresentaram 76,07% 

de germinação, onde, as que não germinaram, acredita-se que foi devido ao problema em se 

estabelecer o sistema de irrigação.Sendo assim, foi possível concluir que a consorciação e a 

adubaçãoem conjunto com métodos de manejo, é possível a produção de algodão em áreas 

degradadas emque praticam agricultura familiar. 

 

Palavras-chave: Gossipiumssp; Adubação Orgânica, Leguminosas. 
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O setor florestal brasileiro tem demonstrado ganhos expressivos em produtividade quando 

comparado a outros países, com base silvicultural massiva e consolidada e vem se mostrando 

cada vez mais eficiente, com materiais adaptáveis aos diversos ambientes graças ao avanço do 

melhoramento genético. Dentre as técnicas que auxilia no programa de melhoramento florestal 

está a enxertia, que é utilizada para a propagação das matrizes superiores selecionadas. No 

entanto, é comum a rejeição do material enxertado. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

sobrevivência de 50 enxertos em 5 progênies diferentes de E pellita. O experimento foi 

conduzido no viveiro da Eldorado Brasil - Andradina, com sistema de irrigação por 

gotejamento. Em 03/2016 foi semeado sementes de progênies puras em tubetes contendo 

substrato comercial (45% de fibra de coco, 45% de casca de pinos e 10% de vermiculita), sendo 

as mudas transplantadas para vasos em 07/2016. A enxertia foi realizada em 09/2016. Após 40 

dias observou-se uma taxa de sobrevivência de 94%, resultado superior ao obtido por Moraes 

et al (Circular Técnica do IPEF, 206: 1-18, 2013), que ao avaliar a sobrevivência com utilização 

de enxertia por garfagem em E.dunnii, E. urophylla e o híbrido de E. urophylla x E. 

grandisconstataram pegamento de 74%, 55% e 62%, respectivamente. O método de enxertia 

de garfagem em E. pellita mostrou-se promissor para a confecção de mudas enxertadas das 

matrizes para os programas de melhoramento genético, assim como para compor os pomares 

para a produção de pólen e sementes.  

Palavras-chave: Eucalipto; Melhoramento Florestal; Propagação. 
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As variações no regime hídrico e climático são os fatores que mais atuam na limitação da 

produção de eucalipto (agrícola). É de suma importância o conhecimento histórico das 

condições climáticas para efetuar o planejamento dos cultivos e o manejo a ser realizado durante 

o ciclo da cultura, mas ela em excesso associada a alta umidade pode aumentar a incidência de 

fungos. Com base de dados de infecção natural avaliou-se incidência de várias espécies de 

fungos em 7 clones de eucalipto spp. Em relação as condições climáticas predominantes em um 

viveiro clonal localizado em Andradina – São Paulo. A temperatura máxima mínima e media, 

precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar foram coletadas entre 2015 e 2016. A 

incidência da doença foi avaliada mensalmente em toda a fase de produção de mudas clonais 

de eucalipto. A presença do patógeno foi avaliada em matrizes do processo de produção do 

viveiro. A incidência dos fungos correlacionou-se melhor e negativamente com a temperatura 

máxima. Os resultados indicaram que a temperatura máxima é a variável a ser monitorada para 

fins de previsão de doenças, a qual apresenta alto risco de incidência quando a temperatura 

máxima registrada for inferior da 27°C. Dentre os 7 clones propagados em 2015, o clone I-144 

(hibrido de Eucalyptusurophylla) apresentou menor incidência da doença, sob condições de 

infecção natural. Observou-se que o fungo se encontra comumente associado a mudas de 

eucalipto e que o desenvolvimento da epidemia é regulado por temperatura amenas, uma vez 

que, condições de alta umidade relativa e presença de agua livre no hospedeiro ocorrem 

constantemente, em virtude das frequentes irrigações requeridas para produção de mudas. De 

acordo com a base de dados histórica das condições climáticas onde foi realizado o 

levantamento ficou evidenciado que a temperatura média anual máxima e mínima, e umidade 

relativa do ar foram de, 27°C, e de 88% respectivamente. 
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A erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rochas de uma superfície que pode 

ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou atividades antrópicas. Grande parte é promovida 

pela ação do homem, onde ao retirar a cobertura vegetal do solo, este perde sua consistência, 

pois a água, que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas, passa a infiltrar 

diretamente no solo, causando processos erosivos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 

análise multitemporal utilizando o sensoriamento remoto, no acompanhamento do processo 

erosivo de uma área rural em Lavínia-SP. A identificação da área erodida foi feita através da 

visualização de imagens de satélite Digital Globe, de alta resolução espacial (0,60m), pelo 

programa Google Earth. As imagens analisadas foram 28/07/2010, 20/04/2014 e 11/07/2016. 

Em 2010 pode-se verificar que a área erodida estava em maior parte com solo exposto, obtendo 

um comprimento de aproximadamente 637m, e a vegetação que se encontrava na área estava 

em condições degradadas. Em 2014 observou-se uma mudança no uso do solo, devido ao 

manejo, a área erodida diminuiu para 594m de comprimento, havendo maior presença de 

vegetação ao seu entorno. Em 2016 a área continuou sendo manejada corretamente, diminuindo 

para 577m de comprimento. O sensoriamento remoto foi totalmente favorável na identificação 

e monitoramento do processoerosivo, e através da análise multitemporal foi possível 

diagnosticar a diminuição de aproximadamente 60m de comprimento na área erodida ao longo 

de 2010 a 2016. Através das imagens de satélite foi possível diagnosticar que o manejo da área 

está sendo favorável na contenção do processo erosivo. 

Palavras-chave: Erosão; Sensoriamento Remoto, Imagem de Satélite 
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O ipê rosa (Tabebuia impetiginosa) é nativo das florestas tropicais da América do Sul e Central 

(Lourenço et al, Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 12:414-420, 2010) e pertence à 

família bignoniaceae. Possui madeira de qualidade para diversos fins, potencial ornamentale 

uso na medicina popular. A propagação ocorre por sementes e o substrato utilizado para testar 

a germinação pode influenciá-ladevido à sua estrutura, aeração e capacidade de retenção de 

água. O objetivo deste trabalho foi identificar o substrato mais favorável à germinação das 

sementes de ipê rosa. O experimento foi conduzido na Horta Urbana Orgânica da Fundação 

Educacional de Andradina. As síliquas abertas foram colhidas diretamente das árvores na Etec 

de Andradina no dia 29/08/2016. No dia 09/09/2016 foi realizada a semeadura em vasos 

plásticos contendo 12 sementes cada, utilizando os tratamentos: T1: terra; T2: substrato 

comercial (fibra de coco, casca de pinus e vermiculita); T3: areia; T4: terra + esterco bovino na 

proporção 2:1; T5: terra + torta de filtro na proporção 2:1; T6: substrato comercial + torta de 

filtro na proporção 2:1; T7: substrato comercial + esterco bovino na proporção 2:1; e T8: 

substrato comercial + torta de filtro + esterco na proporção 1:1:1. Os vasos permaneceram no 

interior da horta que possui cobertura de sombrite de 50% e irrigados diariamente. Após 30 dias 

verificou-se as porcentagens de germinação: T1 (75%); T2 (42%); T3 (42%); T4 (8,5%); T5 

(33,5%); T6 (0%); T7 (17%); e T8 (0%). A terra como substrato mostrou-se mais favorável à 

germinação de sementes de ipê rosa. 

 

Palavras-chave: Tabebuia impetiginosa; Bignoniaceae; Síliqua. 
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As árvores desempenham um papel fundamental dentro do perímetro urbano, principalmente 

no que tange a temperatura local e conforto térmico. A vegetação tem a função de absorver 

água pelas raízes, emitindo o vapor através das folhas, processo chamado de 

evapotransipiração. Uma área verde dentro da cidade promove o arrefecimento da temperatura 

de suas áreas adjacentes, aumento de ventilação e também abafa ruídos causados por ações 

antrópicas, assim, diminuindo os impactos sonoros. O sensoriamento remoto é uma ferramenta 

que fornece a opção de identificação de florestas urbanas e praças, de fácil acesso e baixo custo. 

O objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças das áreas verdes dentro da cidade de 

Andradina-SP em duas datas, utilizando imagem de satélite de alta resolução espacial. A 

identificação das áreas foi feita com utilização do programa Google Earth, com imagens de 

satélite de alta resolução espacial, satélite Digital Globe. As datas analisadas foram: 14/01/2001 

e 13/03/2016, onde foi vetorizado manualmente as áreas com fragmentos arbóreos em cada 

imagem. Em 2001 foi possível identificar 16 áreas com fragmentos vegetais, distribuídas dentro 

da área urbana, e quinze anos após, foram identificadas 21 áreas. Não houve supressão de 

nenhuma das áreas identificadas em 2001, apenas o aumento de 05 áreas com maciço vegetal 

identificadas em 2016, dispostos ao longo de toda a cidade, acompanhando o processo de 

urbanização. De acordo com a análise realizada, pode concluir que o sensoriamento remoto foi 

muito importante e eficaz na identificação dos fragmentos vegetais urbanos, pois não 

apresentou custos para o levantamento, devido a utilização de programa gratuito. Este estudo 

contribui no planejamento urbanístico, pois facilita o monitoramento e a orientação sobre a 

necessidade de áreas verdes em determinados pontos da área urbana.   
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Atualmente o crescimento espacial das áreas urbanas ocasionam modificações da cobertura do 

solo. No processo de urbanização as áreas naturais são removidas e substituídas por materiais 

sintéticos, como pavimentação asfáltica, telhados e materiais de cobertura. Essa transição da 

paisagem rural para o cenário urbano, tange diretamente na qualidade de vida da população 

local, pois a remoção da vegetação pode acarretar diversos fatores negativos, como aumento da 

temperatura local, desconforto térmico e ocorrência do fenômeno denominado ilhas de calor. 

Entretanto, um método de monitoramento desta modificação no cenário local, é a utilização de 

geotecnologias, com a técnica de sensoriamento remoto, com baixo custo operacional, é 

possível identificar os indivíduos arbóreos e realizar o acompanhamento dos mesmos ao longo 

dos anos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise multitemporal, com utilização do 

sensoriamento remoto, acompanhando o número de espécies arbóreas em uma área destinada 

ao residencial Alto dos Ipês, Andradina-SP. Para a análise, utilizou-se o programa Google 

Earth, com imagens de satélite de alta resolução espacial (0,60m), do Satélite Digital Globe. O 

acompanhamento foi feito com as datas das imagens espaciais 14/01/2001 e 18/10/2013. 

Identificou-se todos os indivíduos contidos no limite espacial da área destinada ao residencial, 

sendo contabilizados 50 árvores plantadas no local em 2001 e 31 indivíduos arbóreos em 2013. 

Em 2001 a área de estudo era apenas destinada a pastagem, sem construções ou benfeitorias, 

posteriormente, em 2013, com o processo de loteamento na área, foi constado a retirada de 19 

árvores contidas no espaço destinado ao loteamento. O sensoriamento remoto se mostrou um 

método válido na identificação e monitoramento dos indivíduos arbóreos plantados na área 

destinada ao Residencial dos Ipês, sendo possível a quantificação das árvores, acompanhando 

em duas datas distintas, em um espaço de tempo de aproximadamente 12 anos. 
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Envelhecer é processo inerente à vida, ocorre uma diversidade de perdas, gerando uma 

diminuição da satisfação com o próprio corpo, fato que pode estar relacionado às perdas físicas, 

funcionais e sociais, influenciando negativamente a percepção da autoimagem e da autoestima. 

É cada vez mais crescente em nossa sociedade o número de idosos com alguma limitação física 

ou motora deixados de lado pela própria família em casas de custodia. A relação entre atividade 

física, saúde, qualidade de vida e envelhecimento vem sendo cada vez mais discutida e 

analisada cientificamente. Vários estudos demonstraram que o exercício físico produz 

adaptações positivas sobre parâmetros fisiológicos e psicossociais em idosos. Neste sentido, o 

presente estudo procurou analisar o quanto á prática de exercício físico contribui para uma 

melhor autoimagem e autoestima de idosos custodiados. Para isso Foram utilizados 2 idosos do 

Lar dos Idosos de Murutinga do Sul-SP, um Homem e uma Mulher com idades entre 63 e 70 

anos respectivamente, as intervenções foram realizadas no período de 09/08/2016 á 16/09/2016, 

duas vezes por semana totalizando 6 semanas e 12 intervenções, com de duração de 60 minutos 

utilizando se  de atividades físicas lúdicas. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário 

de autoimagem e autoestima de Steglich (1978) desenvolvido para idosos, antes e depois das 

intervenções. Os resultados evidenciaram uma melhora significativa com relação à autoestima 

e autoimagem em comparação dos testes realizados antes e depois das intervenções. Em síntese 

conclui-se que pratica de atividade física proporciona uma melhora na autoestima e autoimagem 

de idosos custodiados, proporcionando assim benefícios para uma melhor qualidade de vida 

dessa população. 

Palavras chaves: Idosos; Atividades Físicas; Autoestima; Autoimagem. 
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A glândula pineal via síntese e secreção do hormônio melatonina, participa da organização 

temporal de ritmos biológicos atuando como mediadora entre o ciclo claro / escuro ambiental 

e processos fisiológicos regulatórios incluindo sincronização do metabolismo do organismo às 

variações do fotoperíodo. Esse hormônio participa da regulação de funções fundamentais para 

homeostasia, dentre elas a regulação do metabolismo energético. A melatonina parece ser de 

fundamental importância na determinação das adaptações metabólicas do tecido adiposo e do 

tecido muscular, estando diretamente envolvida no metabolismo de carboidratos e lipídios.  

Estudos demonstraram que animais pinealectomizados são incapazes de se adaptarem a 

condições estressantes, por tanto, não conseguem desenvolver as alterações metabólicas 

adaptativas ao treinamento físico aeróbio. Neste sentido, o objetivo desse estudo foi investigar 

os efeitos da suplementação de melatonina, sobre parâmetros metabólicos em animais jovens 

expostos ao treinamento físico aeróbio. Para isso, foram utilizados 40 ratos machos albinos da 

linhagem Wistar, com aproximadamente 3 meses de vida, que foram divididos em quatro 

grupos distintos (controles sedentários – CS; controles treinados – CT;suplementados com 

melatonina sedentários– MS;suplementados com melatonina treinados- MT). A suplementação 

com melatonina e o treinamento físico teve a duração de 8 semanas. Os animais, que receberam 

a suplementação hormonal, apresentaram diminuição de ganho de peso corporal,diminuiçãodos 

tecidos adiposos retroperitoneal e periepididimal, diminuição do conteúdo de triglicerídeos, e 

forte tendência a um maior ganho de capacidade física.Em conclusão, os resultados obtidos 

neste trabalho mostraram que  a suplementação de melatonina exerce  efeito sobre perfil  

metabólicos em animais jovens, e produz forte tendência ao ganho de capacidade física. 

Palavras-chave: Melatonina; Metabolismo; Treinamento Físico. 
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PRÁTICAS DE AQUECIMENTO E ALONGAMENTO ASSOCIADAS 

AOS JOGADORES AMADORES DE FUTEBOL SOCIETY 

 

Talita Beiral Ribeiro*¹ 

 

¹ Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina; 

*talita_beiral@hotmail.com 

 

O futebol é o esporte mais praticado no Brasil tanto a nível profissional de auto rendimento 

como a nível amador que preza a busca pelo lazer, o esporte mais popular do país é jogado em 

quadras, campos, ruas, praias, estádios, onde se possa rolar uma bola certamente haverá 

praticantes desta modalidade, este trabalho buscou investigar se os adeptos do futebol amador 

segue os padrões do esporte profissional no que se refere à utilização de exercícios de 

aquecimento e alongamento associados à prática da atividade, pode-se constatar que os mesmos 

são executados por grande percentual dos entrevistados, porém de forma subjetiva partindo do 

senso comum, sem conhecimentos científicos eficazes e orientação profissional para realização 

dos mesmos, o que permite constatar equívocos quanto a aplicação destes exercícios nos 

períodos que antecedem e sucedem a prática do futebol. 

 

Palavras-chave: Alongamento, Aquecimento, Futebol Amador. 
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PREVALÊNCIA DE DESVIOS POSTURAIS EM ESCOLARES DE 07 A 

10 ANOS 

 

Stephani Almeida Pereira da Silva¹; Vitor Augusto Gracini Pereira²; Adriana de Castro 

Magalhães³ 

 

¹Aluna do Curso de Educação Física das Faculdades Integradas Stella Maris (FISMA); ²Aluno 

do Curso de Educação Física das Faculdades Integradas Stella Maris (FISMA); ³Professora do 

Curso de Educação Física das Faculdades Integradas Stella Maris (FISMA); 

*stephanyvtr95@gmail.com 

 

Atualmente, observa-se um aumento significativo na incidência de problemas posturais em 

crianças e adolescentes de todo o mundo, sendo as causas mais comuns a má postura durante 

as aulas, o uso incorreto da mochila escolar, a utilização de calçados inadequados, o 

sedentarismo e a obesidade. Este estudo tevecomo objetivo avaliar a postura de escolares de 07 

(sete) a 10 (dez) anos, identificar a incidência de alterações que fazem parte do crescimento 

normal e as que necessitam de intervenção precoce. Trata-se de um artigo analítico, de corte 

transversal, no qual se realizou avaliação postural em escolares do quinto ano de uma escola 

pública da cidade de Murutinga do Sul, situada no interior do estado de São Paulo. Cada aluno 

foi avaliado nos planos anterior, posterior e sagital, utilizando-se o método de Kendall como 

referência de alinhamento postural normal. A avaliação postural de 20 escolares (13 masculinos 

e 07 femininos) identificou prevalência nas seguintes alterações: Hálux Valgo 60%, Arco 

Plantar Plano 75%, Valgo de Joelhos 55%, Rotação Pélvica 70%, Pisada Pronada 75%, 

Triângulo de Tales 60%, Desnível de Ombro 50%, Hiperextensão de Joelhos 50%, Anteversão 

Pélvica 70%, Hiperlordose Lombar 50% e Hipercifose Torácica 50%. A partir dos resultados 

encontrados, observa-se que as alterações posturais da coluna vertebral estão bastantes 

presentes nos indivíduos avaliados. Outra questão a ser destacada é que a maior parte dos 

escolares avaliados, além de apresentar problemas posturais, apresentou mais de um desvio 

postural, necessitando de programas de orientação e avaliações periódicas, para que possa ser 

feita precocemente a identificação e a necessária intervenção diante do diagnóstico de uma 

alteração fora dos padrões normais. 

Palavras Chave: Postura; Avaliação; Prevalência; Escolares. 
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VOLEIBOL SENTADO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Valter Luiz Gomes Junior*¹; Adriana de Castro Magalhães 

 

¹ Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina, 

*luisdeoliveiraoficial@gmail.com 

 

Ao falar de esporte paralímpico, é necessário falar de inclusão e assim, caminharmos para uma 

prática efetiva dentro do âmbito escolar. Segundo Matos (2009), é humanamente impossível 

falar de educação sem que se tenha um tempo à inclusão, pois, ao educar, estaremos diante das 

semelhanças e das diferenças de cada indivíduo. Sendo fundamental, discutir e introduzir este 

assunto, já que nos últimos anos, a inclusão se tornou parte da Educação, desde que os 

deficientes garantiram o direito de frequentar às escolas convencionais. Desta forma, 

trabalharemos com a inclusão na aula de Educação Física através do esporte paraolímpico 

coletivo, principalmente no voleibol, agregando valores sócio-culturais e proporcionando o 

conhecimento histórico, social e lúdica, um conhecimento pela modalidade e uma prática 

motivadora que perpetue após as aulas. Assim, a introdução do esporte adaptado, acaba sendo 

compreendido no contexto escolar, ou seja, a partir da realidade dos participantes. É preciso 

mudar a realidade das escolas. O fenômeno esportivo está presente culturalmente na sociedade 

atual, manifestando se de diversas maneiras, principalmente na escola. Antes de entender o 

esporte adaptado, foi de extrema importância a reflexão e desconstrução do voleibol. E olhando 

o esporte adaptado como conteúdo, foi perceptível a riqueza na discussão e execução. A prática 

possibilitou ganhos motores, afetivos e a compreensão de igualdade e respeito com as pessoas 

que diferem em alguns aspectos da maioria, enriquecendo as vivências das atividades da cultura 

de movimento e que exerça um aprendizado além do movimento corporal, mas o lado social 

que deve ser discutido e construído, trabalhando com o indivíduo em sua totalidade. Portanto, 

o esporte paralímpico pode ser aplicado nas aulas, os alunos irão compreender que há diferenças 

entre as pessoas, independente de ter ou não deficiência precisam ser respeitadas, respeito que 

pode ser executado em sociedade. 

Palavra – chave: Voleibol; Adaptado; Inclusão; Escolar; Diversidade.  
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ANÁLISE DE INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO DE OVOS DE 

CODORNAS 

 

Ana Lúcia Felipe dos Santos*¹; Karem Cristine Pirola Narimatsu2; Rodolfo Alves 

Scapim2; Julio Cesar Pereira Spada2; João Henrique Silva Vera2 

 

¹Aluna do Curso Técnico em Agronegócio da Etec de Nova Independência; ²Professor (a) da 

Etec de Nova Independência; *anafelipe781@gmail.com 

 

A criação de codornaspermite rentabilidade, porém a alimentação afeta os custos de produção 

(Silva et al, Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal: 13:775-790, 2012).O objetivo do 

trabalho foi analisar os custos para a produção de ovos de codornas. O experimento foi realizado 

de Agosto a Outubro de 2016, em Nova Independência/SP. As aves permaneceram em gaiolas, 

com fornecimento de ração comercial (milho, farelo de soja e de trigo e minerais) e água à 

vontade. Os cálculos dos custos foram baseados no consumo de ração por 7 aves em fase de 

postura. Os resultados demonstraram o seguinte:280 g/dia de ração; R$0,70/dia com despesa 

de ração, considerando R$2,50/kg o preço da ração comercial. Em 30 dias, o consumo mensal 

de ração foi de 8,4 kg,totalizando R$21,00/mês. Obteve-se 210 ovos durante o mês, perfazendo 

um total de 7 bandejas com 30 ovos. Cada bandeja foi comercializada a R$5,00, obtendo-se um 

lucro de R$14,00. Uma alternativa do pequeno produtor é agregar valor ao produto (Costa, 

Revista Rural, 90:3p., 2005).100 ovos equivalem a 1 kg, logo 210 ovos são suficientes para 

fazer 4 vidros de conservas, que podem ser comercializados a R$15,00 cada. O valor obtido 

com a venda dos 4 vidros foi de R$60,00, descontando o custo da ração, que foi de R$21,00, o 

lucro foi obtido foi de R$39,00. Os custos com as instalações, mão de obra, cartela de ovos e 

vidros não foram contabilizados, pois foram adquiridos de doações.Concluiu-se que a produção 

de ovos de codornas é uma atividade rentável, principalmente quando se agrega valor ao 

produto com a conserva. 

 

Palavras-chave: Coturnixcoturnixjaponica; Coturnicultura; Ração Comercial. 
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AVALIAÇÃO DE MUDAS DEPIMENTA MALAGUETA PARA 

TRANSPLANTAÇÃO 

 

Diogo Henrique da Silva Deus*¹; José AilsonRodrigues Junior¹; Julio Cesar Pereira 

Spada²;Karem Cristine Pirola Narimatsu²; Silvia Maria Marinho Storti² 

 

¹Aluno do Curso Técnico em Agronegócio da ETEC de Nova Independência; ²Professor (a) 

da Etec de Nova Independência e da Fundação Educacional de Andradina; 
*henriquedeus2011@hotmail.com 

 

Apimenta malagueta (Capsicumfrutecens) é originária da América Central e do Sul e pertence 

à família Solanaceae. É uma das variedades mais conhecidas e utilizadas (Mengarda& Lopes, 

Revista Brasileirade Sementes, 34: 644-650, 2012) como condimentares;conservantes;na 

medicina; defensivos naturais no controle de pragas e doenças, além de serem ricas em 

vitaminas, carotenóides e capsaicinoides, responsáveis pelo sabor picante.O trabalho objetivou 

avaliar mudas de pimentas malagueta para transplante com 40 dias. O experimento foi realizado 

no Assentamento Esperança de Luz, Sitio Pôr do Sol, Lote 50,em Castilho. As sementes foram 

adquiridas de cultivosanteriores e colocadas para secagem por uma semana. A semeadura se 

deu no dia 30/09/2016, em canteiros com 3 sulcos de 25cm de comprimento e 10cm entre 

linhascom 1 cm de profundidade e 25 sementes por sulco. 20 dias após a semeadura foi 

realizadoo desbastede mudas para evitar a competição por espaço e nutrientes e permitir o 

desenvolvimento das remanescentes. O transplante foi realizado 40 dias após a germinação, 

constatandotamanho uniforme, com o comprimento de 18cm e 7 a 9 folhas por planta, sistema 

radicular bem desenvolvimento, com 10cm de comprimento. O peso das raízes foi de0,2g por 

muda. Recomenda-seo transplante de mudas com 4 a 6 folhas definitivas ou 10 a 15 cm 

(Reifschneider, Embrapa Hortaliças: 2, p.84, 2000). Conclui-se que a transplantação de mudas 

com 40 dias após a germinação pode ser utilizado para o cultivo de pimenta malagueta. 

 

Palavras-chave: Solanaceae; Capsicumfrutescens, Transplante de Mudas. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ALFACE AMERICANA 

SOB DOIS TIPOS DE ADUBAÇÕES ORGÂNICAS 

 

Larissa de Oliveira Simeão*¹; Lauane Aparecida Rocha Lopes1; Karem Cristine 

PirolaNarimatsu2, Sílvia Maria Marinho Storti2, Julio Cesar Pereira Spada2 

 

Aluna da Etec de Nova Independencia; Professor (a) da Etec de Nova Independência e da 

Fundação Educacional de Andradina; *larissasimeao15@gmail.com 

 

A alface (Lactuca sativa) é originária de região de clima temperado, pertence à família 

Asteraceae e é considerada a principal hortaliça folhosa. As principais variedadescultivadas 

sãoamericana, crespa, lisa e romana. No Brasil, as alfaces americana e crespa dominam o 

mercado consumidor (Suinaga et al, Boletim Pesquisa e Desenvolvimento, 104:16p,2014). O 

uso de esterco bovino e de aves na produção de hortaliças é uma prática com comprovada 

eficiência no aumento da produtividade, aumentando o fornecimento de nutrientes essenciais 

às plantas, beneficiando as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Apresenta boa 

resposta à adubação orgânica, no entanto, ela varia de acordo com a variedade e a fonte de 

adubo utilizada (Fontanétti et al, Horticultura Brasileira, 24: 146-150, 2006).O objetivo desse 

trabalho foi avaliar o desenvolvimento da alface americana utilizando 2 tipos de adubações 

orgânicas. O experimento foi realizado deSetembroa Outubro de 2016, no Sitio Maria Tereza, 

Assentamento Esperança de Luz,em Castilho (SP). Os tratamentos foram os seguintes: T1: 

esterco bovino (2 kg/m2); T2: esterco de aves (0,8 kg/m2); e T3:testemunha (sem 

adubação).Foram utilizados3 canteiros de 1m² cada. Os materiais utilizados para a confecção 

dos canteiros foram trena, linha, balizas feitas com bambu, enxadão para revolvimento do solo 

e enxada para incorporação dos adubos. Os resultados permitiram concluir que o 

T2proporcionou melhor desenvolvimento foliar e radicular, coloração, e tamanho superior aos 

demais tratamentos. 

 

Palavras-chave: Asteraceae, Lactuca sativa; Adubação. 
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CONFECÇÃO DE UM CLINÔMETRO MANUAL PARA 

MENSURAÇÃO FLORESTALDE ALTURAS INACESSÍVEIS 

 

Perla Carolayne Küll Prestes1*; Lucas Tomaz Alves Lopes1; Daiana José de Oliveira 

Ferreira1; José de Lima e Sousa1
; Ingrid Luiz Ferreira; Matheus Luis Alves1; Gilmar da 

Costa Alves Júnior1; Ana Eliza da Silva Lima2 

 

¹Aluno (a) do Curso Técnico em Florestas da Etec de Andradina; ²Professora da Etec de 

Andradina e da Fundação Educacional de Andradina; *perlakiill@gmail.com 

 

A mensuração florestal, também chamada de dendrometria significa medição de árvores. Uma 

das técnicas para medir alturas inacessíveis é o método do clinômetro. Um clinômetro é um 

instrumento que mede a inclinação vertical, normalmente o ângulo entre o solo ou observador 

e um objeto alto, como uma árvore (ângulo de elevação), mas pode ser usado de um ponto alto 

a um ponto baixo (ângulo de depressão ou declinação). A metodologia usada foimedir alturas 

inacessíveis usando o transferidor, onde os clinômetrosforam confeccionadosa mão. O trabalho 

foi realizado na Etec de Andradina – SP e utilizado os seguintes materiais: transferidor, tesoura, 

canudo, linha de nylon, cola quenteechumbada de pesca. Para a construção do clinômetro foi 

medido o meio do transferidor e amarrou-se a linha de nylon deixando 5 centímetros 

sobressalentes ao tamanho do transferidor. Amarrou-se a chumbada na ponta da linha e 

prendeu-se com um nó. Na parte superior do transferidor, foi utilizadocola quente para fixar o 

canudo,que foi utilizado como mira. Para a mensuração, além do clinômetro, foram 

necessáriosuma trena, caneta, prancheta e calculadora científica.Para a altura da árvore o 

observador afasta-se da mesma até visualizar o topo através da mira, anotando a indicação do 

ângulo no transferidor e observando a posição da chumbada de pesca. Após anotar o ângulo, 

foi medida com a trena, a distância entre o observador e a árvore. Na calculadora têm-se o 

resultado da tangente do ângulo obtido olhando o topo da árvore.Multiplica-se a distância da 

árvore pela tangente calculada e o número resultante será a altura da árvore acima do nível do 

olho do observador. Soma-se a altura do observador ao resultado obtido, com isso tem-se a 

altura da árvore. Conclui-se que a mensuração pode ser realizada de modo satisfatório e 

eficiente com instrumentos de simples confecção, como o clinômetro, no entanto a precisão do 

resultado depende do nivelamento do terreno e da precisão do observador. 

 

Palavras-chave: Florestas; Medição; Tangente; Transferidor. 
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CONFECÇÃO DE UM HIPSÔMETRO DE CHRISTEN UTILIZADO EM 

MENSURAÇÃO FLORESTAL 

 

Rita de Caccia Marques Dionisio1*; Cristina Izabel de Oliveira1; Wellington Aparecido 

de Azevedo Ramos1; Mateus Amaro Alfonso de Souza1; Filipe de Oliveira Batista*¹; 

Leticia Fernanda de Oliveira1; BrayanRiel da Silva Florindo1; Aline Estela Zini de 

Oliveira Pereira2 

 

¹Aluno (a) do Curso Técnico em Florestas da Etec de Andradina; ²Professora da Etec de 

Andradina eda Fundação Educacional de Andradina; *ritacaccia12@hotmail.com 

 

O hipsômetro de Christen é uma opção interessante para se medir a altura de árvore na floresta, 

além de serum instrumento mais simples, podendo ser confeccionado manualmente. O objetivo 

do trabalho foi de construir um hipsômetro de Christen e mensurar a altura de árvores. Esse 

método baseia-se no cálculo da altura pela semelhança de triângulo. Os materiais utilizados 

para a confecção do hipsômetro foram: papelão, régua de 30 cm, lápis, tesoura e trena. Com o 

lápis traçar uma linha reta vertical de 40 cm no papelão, depois traçar uma linha horizontal de 

5 cm em ambas as extremidades da linha vertical. Nestas extremidades superior e inferior traçar 

outra linha paralela de 5 cm. No meio delas traçar uma linha de 30 cm. O desenho final terá um 

formato semelhante a letra “C”, com 40 cm de altura do lado externo e 30 cm do lado interno e 

extremidades superior e inferior com 5 cm. Deve-se recortar o traçado para dar forma ao 

hipsômetro. No lado interno, na parte inferior, traçar 2 linhas verticais com o espaço de 3 cm 

entre as linhas para formar uma marca salientemente visível. O processo de medição consiste 

posicionar um auxiliar ao lado da árvore a ser mensurada e o observador vai se distanciando até 

enquadrar a árvore no lado interno do hipsômetro de Christen. A partir disso, o observador 

orienta o auxiliar a indicar e marcar no tronco da árvore a altura correspondente aos 3cm 

marcado de forma saliente no hipsômetro. Com uma trena o observador mede a altura do solo 

até a marca indicada na árvore. Multiplica-se a altura obtida por 10, obtendo-se a altura 

aproximada da árvore. Conclui-se que a mensuração indireta pode ser realizada de modo 

satisfatório e eficiente com instrumentos de simples confecção, como o hipsômetro de Christen, 

sem a necessidade de medir a distância entre o observador e a árvore e sem influência da 

declividade do terreno no resultado, no entanto a precisão depende do observador e da altura da 

árvore. 

 

Palavras-chave: Florestas; Dendrometria; Altura de Árvores. 
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DESEMPENHO DA CEBOLINHA CULTIVADA EM DIFERENTES 

TIPOS DE ADUBAÇÕES E COBERTURA MORTA DE PALHADA DE 

MILHO 

 

Edelucas de Montanha Santos*¹; José Edson de Aguiar Junior¹; Julio Cesar Pereira 

Spada²; Karem Cristine Pirola Narimatsu²; Silvia Maria Marinho Storti² 

 

¹Aluno do Curso Técnico em Agronegócio da Etec de Nova Independência; ²Professor (a) da 

Etec de Nova Independência e da Fundação Educacional de Andradina; 

*lukinhamontanha188@hotmail.com 

 

A cebolinha (Alliumfistulosum) são condimentos utilizados no preparo de pratos típicos em todo 

o Brasil (Schmitt et al, Horticultura Brasileira, 34:114-120, 2016).O objetivo desse trabalho foi 

avaliar o desempenho da cebolinha variedade Todo Ano com diferentes adubações. O 

experimento foi realizado em Nova Independência,de 14/08 a 19/10/2016, perfazendo 70 dias. 

O experimento foi realizado em galões de 20 litros cortados e higienizados. Os tratamentos 

foram os seguintes: T1: adubação orgânica de origem bovina; T2: adubação química 

commacronutrientes de fonte nitrogenada em forma líquida; e T3:testemunha (sem adubação 

de plantio). A semeadura foi realizada em sulcos paralelos.Após 40 dias, nos 3 tratamentos, foi 

aplicada cobertura morta constituída de palhada milho. Observou-se que o T1proporcionou o 

maior desenvolvimento das plantas, comcomprimento que variaram entre 20, 18 e 15 cm e 

sistema radicular bem desenvolvido. O T2 foi prejudicado pelo excesso de nitrogênio presente 

no solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Na adubação química de forma líquida 

deve haver boa distribuição no solo, propiciando aumento do volume de solo explorado pelas 

raízes. No T3 as plantas atingiram entre 19, 15 e 12 cm de comprimento e baixo 

desenvolvimento radicular. Verificou-se que o uso de palhada de milho como cobertura morta 

do solo foi eficiente na manutenção da umidade do solo. Concluiu-se que no T1houve melhor 

desempenho das plantas quando comparados com os demais. 

 

Palavras-chave: Apiaceae; Alliumfistulosum; Adubação. 
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DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR DA RÚCULA EM 

DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES 
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¹Aluno do Curso Técnico em Agronegócio da Etec de Nova Independência; ²Professor(a) da 
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*henriquedeus2011@hotmail.com 

 

A rúcula (Eruca sativa) é originária do Mediterrâneo e conhecida desde a Antiguidade (Alves 

et al, Ciência Rural: 41, 2090-2095, 2011). Pertence à família Brassicaceae, possui altura de 15 

a 20 cm, com folhas verdes e recortadas.O objetivo desse trabalho foiavaliar o desenvolvimento 

radicular da rúcula,em um intervalo de 45 dias, em diferentes tipos de adubações. O 

experimento foi conduzido de Agosto a Setembro de 2016,em Nova Independência, em 

canteiros foi de 1mx 1m. Os tratamentos foram os seguintes: T1:adubação química de plantio 

(MOP) e de cobertura (N e P);T2: adubação orgânica de plantio (5kg de esterco bovino)e de 

cobertura (2kgde esterco bovino); T3:testemunha(sem adubação). As irrigações foram 

realizadas 2 vezes ao dia. No T1 o comprimentoda raiz primaria foi de 25cm e da raiz secundaria 

foi de 14cm, fato que pode ser atribuídoà maior quantidade de nutrientesdisponibilizados às 

plantas, por se tratar de um adubo mineral e ter como característica sua rápida absorção pelo 

sistema radicular. No T2 o comprimento da raiz primaria foi de 20cm e da raiz secundária foi 

de 7 cm, devido aos nutrientes terem se restringido à camada superficial do solo e por se tratar 

de um adubo orgânico, onde o processo de liberação de nutrientes é mais demorado. Já no T3, 

o comprimento da raiz primaria foi de 16 cme não foi constatado o desenvolvimento da raiz 

secundaria, pela falta de nutrientes no solo. Concluiu-se que o T1 promoveu melhor 

desenvolvimento do sistema radicular da rúcula. 

 

Palavras-chave: Eruca sativa; Brassicaceae; Adubação. 
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EXPEDIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO 
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¹Aluno(a) do Curso Técnico em Florestas da Etec de Andradina; ²Professora da Etec de 

Andradina eda Fundação Educacional de Andradina; 3Supervisor Operacional da Eldorado 

Brasil de Andradina; *dienison_pereira@hotmail.com 

 

Para se obter florestas de alto padrão, vários fatores devem ser considerados, sendo um dos 

principais a qualidade das mudas utilizadas no plantio (Rocha et al, Cerne: 19:535-543, 2013) 

Este trabalho teve como objetivo compreender a metodologia de mudas expedíveis em viveiro 

de eucalipto, para o plantio em campo, com todos os parâmetros de qualidade que exige a 

silvicultura.O viveiro de mudas da Eldorado Brasil está localizado em Andradina/SP,tem área 

construída de 159.000m² e sua produção é de aproximadamente 28 milhões de mudas/ano. A 

Eldorado produz cerca de 7 de matérias genéticos, todos com objetivo final de resultar em uma 

boa densidade de madeira para que se torne celulose.Para que as mudas sejam aptas ao plantio, 

existem 4 processospara a sua formação: estaqueamento utilizando miniestacas; enrazaimento 

em casa de vegetação, permanecendo por 30 dias; seleção com abertura de espaçamento de 

100% para 35%, realizada com 31 a 40 dias; e crescimento (41 a 70 dias) e rustificação (71 a 

120 dias). Após a rustificação das mudas é realizado o controle de qualidade daquelas queserão 

expedidas e plantadas em campo, devendo apresentar parte área com 3 pares de folhas; diâmetro 

de coleto acima de 2,5mm; altura mínima de 25cm a 50cm; substrato agregado com sistema 

radicular ativo e rusticidade.A idade média de expedição está em torno de 90 a 120 dias após 

estes 4 procedimentos operacionais, com mudas padrão aptas para o plantio. 

 

Palavras-chave: Eucalyptus; Rustificação; Qualidade de Mudas. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Tectona grandis EM DIFERENTES 

SUBSTRATOS 

 

Esmeralda Gabriela Lopes Martins*1; Karem Cristine Pirola Narimatsu2; João Pedro 

Batista de Oliveira dos Santos1; Júlio César Pereira Spada2; Bruno Zende Azambuja 

Nosse1 

 

¹Discente do Curso Técnico em Florestas, Etec Sebastiana Augusta de Moraes, Andradina. 

²Docente daEtec Sebastiana Augusta de Moraes, Andradina; 
*esmeralda.martins@etec.sp.gov.br 

 

A teca (Tectonagrandis) é uma árvore exótica no Brasil, pertencente à família Lamiaceae e de 

origem asiática. A madeira é muito utilizada na carpintaria e marcenaria, produção de peças de 

usos nobres e móveis finos, especialmente na indústria da construção naval. Atinge o ciclo de 

corte em apenas 25 anos. A propagação por sementes é um dos maiores entraves para seu 

cultivo, devido à baixa taxa de germinação (COIMBRA et al, Revista de Engenharia Agrícola 

e Ambiental, 18:1281-1286, 2014). As sementes são inseridas em fruto de endocarpo e 

mesocarpo duros e de alta resistência.Comercialmente, o que é chamado de semente, na 

realidade, trata-se do fruto, chamados de diásporos, do tipo drupa, tetralocular, contendo4 

sementes, sendo uma por lóculo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação de sementes 

de teca em diferentes substratos. As sementes foram coletadas na Fazenda Rancho das Meninas, 

em Terenos (MS) em 07/2016 e o experimento foi conduzido na Etec Sebastiana Augusta de 

Moraes - Andradina. A semeadura foi realizada no dia em 09/2016 em bandejas com 180 

tubetes utilizando 3 tipos de substratos – S1) substrato comercial; S2) areia; e S3) terra + esterco 

bovino na proporção 2:1. Em 10/2016 iniciou-se a germinação das sementes em S3 em seguida 

S1 e S2. Em 11/2016 constatou-se 58,5%, 36,67% e 46,11% em S3, S1 e S2, respectivamente 

e que a germinação é lenta e irregular. Recomenda-se a utilização de terra + esterco bovino 

como substrato para a produção de mudas de teca. 

 

Palavras-chave: Teca; Diásporos; Produção de Mudas. 
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ITALIANA EM DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES ORGÂNICAS 
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Pereira Spada²; Karem Cristine Pirola Narimatsu2; Rodolfo Alves Scapim²; Silvia 

Maria Marinho Storti²; Lauro Kenji Komuro2 

 

¹Aluna do Curso Técnico em Agronegócio da Etecde Nova Independência; ²Professor (a) da 

Etec de Nova Independência e da Fundação Educacional de Andradina; 

*mychely04@hotmail.com 

 

A abobora italiana (Cucurbita pepo) originou-se noContinente Americano, doPeruaté o Sul 

dosEstados Unidos. Também conhecida como abóbora de tronco, de árvore ou de moita, é uma 

planta com hábito de crescimento ereto, porém com caule herbáceo semelhante ao das demais 

plantas da família das cucurbitáceas. Contém fósforo, cálcio, ferro e celulose, além de pequenas 

quantidades de vitamina A,vitaminas do complexo B, que ajudam no desenvolvimento e 

crescimento. É importante à visão e à pele (Oliveira, Jornal Agrícola, p.2, 2013). Objetivou-se 

acompanhar o desenvolvimento da abobora italiana empregando adubações orgânicas. O 

experimento foi conduzido de Setembro a Outubro de 2016, no assentamento Esperança de 

Luz, na Estância F.Q, em Castilho-SP.Foram utilizados 3 tratamentos: T1 -terra e esterco 

bovino curtido;T2 - terra e esterco de ave curtido; e o T3 - somente terra. Observou-se que a 

germinação sucedeu-se com 7 dias após a semeadura. 40 dias após a germinação verificou-se a 

floração primeiramente em T1, seguido do T3. No T2 não constatou-se a floração. O 

T1proporcionou aumento em tamanhodos frutos em relação ao T2 e esse, por sua vez, aumento 

quando comparado com o T3. Verificou-se que o melhor desempenho no desenvolvimento da 

planta foi obtido no T1 e o menor no T3. NoT2 houve um baixo índice de desenvolvimento das 

flores. Recomenda-se o uso de terra e esterco bovino curtido no cultivo de abobora italiana. 

 

Palavras-chave: Cucurbitaceae, Cucurbita pepo; Adubação Orgânica. 
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PRODUÇÃO DE OVOS DE CODORNAS EM DIFERENTES TIPOS DE 
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Storti²; João Henrique Silva Vera²; Julio Cesar Pereira Spada²; Karem Cristine Pirola 
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¹Aluno do Curso Técnico em Agronegócio da Etecde Nova Independência; ²Professor (a) da 

Etec de Nova Independência e da Fundação Educacional de Andradina; 
*anafelipe781@gmail.com 

 

A espécie de codorna para produção de ovos mais comum e utilizada no Brasil é ajaponesa, 

(Coturnixcoturnix japônica). Acoturnicultura é uma atividade que não foge à regra quando o 

assunto é buscar formas eficientes de alimentação, onde é necessário conhecer alimentos 

utilizados e sua composição bromatológica.O trabalho teve por objetivo verificar o desempenho 

de codornas em diferentes tipos de alimentação. O experimento foi conduzido em Nova 

Independência, de Agosto a Novembro de 2016.Foram utilizadas 6 codornas fêmeas em fase 

de postura,doadas pela granja Fortaleza,em Iacri (SP).As aves foram alojadas em gaiolas e 

fornecidas água e ração ad libitumpara o processo de adaptação. Os tratamentos foram os 

seguintes: T1:milho;T2: milho + ração comercial composta por milho integral moído, farelo de 

soja e detrigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio e 

premixvitaminico mineral); eT3: ração comercial composta por milho integral moído, farelo de 

soja e de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio e 

premixvitaminico mineral. Verificou-se que houve queda na produção de ovos no T1, onde as 

aves passaram a por1 ovo a cada 2 dias. Nos demais tratamentos não observou-se mudança no 

comportamento das aves. Concluiu-se que a ração comercial, por ser um produto balanceado 

de pronto uso, é indicado para suprir as necessidades nutricionais diárias das codornas de 

postura.  

 

Palavras-chave: Coturnixcoturnix japônica; Coturnicultura; Ração Comercial. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE 

COMPARADOS EM DOIS SISTEMAS DE CRIAÇÕES 

 

Fernanda Pereira Spada¹*; Caio Augusto Rodrigueiro Brugnaro¹; Gabriela Silva de 

Oliveira¹; Patrícia do Nascimento Galves¹; Leticia Queiroz Silva¹; Diogo Tiago da Silva²; 

Alício José Corbucci Moreira¹; Julio César Pereira Spada¹ 

 

¹Fundação Educacional de Andradina, ²Escola Técnica Estadual de Ilha Solteira; 

*fer.spada@hotmail.com 

 

A grande procura dos consumidores por produtos diferenciados e de qualidade superior 

vem influenciando mudanças nos sistemas utilizados para produção de frangos. A sociedade 

está interessada em sistemas de produção que aumentem o bem-estar na criação de animais e a 

implementação de mudanças que melhorem o bem-estar animal pode garantir a oferta desses 

novos produtos para os consumidores. Pensando nisso foi realizado um experimento avaliando 

o desempenho de frangos de cortes comparando os sistemas de criações convencionais e o 

sistema de criação dentro dos parâmetros de bem-estar animal. O experimento foi conduzido 

na ETEC (Escola técnica estadual) Sebastiana Augusta de Moraes de Andradina-SP, no período 

de nove de setembro a vinte de outubro de 2015. Foram utilizados 60 pintos de corte da 

linhagem Cobb MX, distribuídos em dois sistemas de criação (confinamento e 

semiconfinamento), nos dois tipos de confinamentos a água e a ração eram fornecidas ad 

libitum, porém no confinamento os animais ficavam alojados em boxes de 1,65 m² de já no 

sistema de semiconfinamento além dos boxes os animais ficavam alojados em piquetes com 

dimensões de 1,5m x 9,0m resultando em 2 m² de área útil por ave, todos os piquetes possuíam 

sombreamento natural, cada confinamento possuindo três repetições contendo dez aves cada. 

As aves foram criadas até completarem 42 dias de idade. Onde foram avaliadas semanalmente: 

Temperatura retal e da pele, ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. 

Alimentação e água foram fornecidas ad libitum. Não houve diferença significativa ao nível de 

5% de probabilidade (p>0,05) pela análise de variância (ANOVA). Conclui-se que neste 

experimento realizado, não houve diferença significativa em relação ao consumo de ração, peso 

e temperatura. 

 

Palavras-chave: Bem-estar, Temperatura; Ração. 

 

 

 

 

mailto:*fer.spada@hotmail.com


 
 

 
 

163 
 

INDENTIFICAÇÃO DA MICROBIOTA NATURAL DO MEATO 

ACÚSTICO EXTERNO DE CÃES ATENDIDOSNO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DE ANDRADINA 

 

Elaine Cristina Franco Ferreira*¹; Rosana Costa Alves Paes¹; Juliana Heloisa Pinê 

Américo-Pinheiro2; Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva3 

 

¹ Alunas do curso de Medicina Veterinária da Fundação Educacional de Andradina (FEA); ² 

Professora Doutora da Fundação Educacional de Andradina (FEA); 3 Doutora em Genética e 

Melhoramento de Plantas pela UNESP de Jaboticabal – SP; 

*morenameninamorena@hotmail.com 

 

O meato acústico externo de cães sadios possui uma microbiota natural constituída por fungos 

e bactérias que pode se proliferar devido a alterações de temperatura e umidade e provocar 

otites. O presente estudo teve por objetivo identificar as principais bactérias que compõem a 

microbiota natural meado acústico externo de cães atendidos no Hospital Veterinário da 

Faculdade de Ciências Agrárias de Andradina/Fundação Educacional de Andradina 

(FCAA/FEA) do município de Andradina - SP. Para tanto, foram analisadas as características 

morfológicas de colônias de bacterianas da microbiota do conduto auditivo hígido de 20 cães, 

de ambos os sexos, de diferentes raças. Os cães estudados não haviam recebido qualquer 

tratamento prévio com soluções tópicas e sistêmicas de antibióticos e corticoides. As amostras 

de secreção auricular foram coletadas com auxílio de swab estéril e umedecido com solução 

salina (NaCl 0,5%), o qual foi friccionado suavemente sobre a superfície auricular. Em seguida, 

as amostras foram encaminhadas ao laboratório de Microbiologia da FCAA/FEA para exame 

bacteriológico. Os conteúdos dos swabs forma inoculados em meios de cultura Brain Heart 

Infusion e Ágar Sabouraund e incubados em estufa microbiológica à temperatura de 37°C por 

48 horas. Para identificação do gênero dos microrganismos foram selecionadas cinco colônias. 

Os microrganismos isolados e identificados no conduto auditivo hígido dos cães do presente 

estudo foram Micrococcussp, Bacilos Gram positivos e Staphylococcus aureus. Essa 

composição de microbiota pode ser o fator predisponente da otite externa. 

 

Palavras-chave: Bactérias; Staphylococcus aureus; Microrganismos. 
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE APLICAÇÃO DO 

MELHORAMENTO GENÉTICO EM PROPRIEDADES DE OVINOS DE 

CORTE 

 

Thamilis Jesus de Menezes¹; Wilson José Rocha*²; Raymis Bruno Rosa Moura²; João 

Henrique Silva Vera3; Juliana Andréa Osorio Balan¹; Ricardo da Fonseca4 

 

¹Mestranda Unesp/ Ilha Solteira-Dracena; ² Graduando em Medicina Veterinária da Faculdade 

de Ciências Agrárias de Andradina; 3Professor do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Agrárias de Andradina;4Professor Dr. FCAT- Unesp/Dracena; 

*wilson.rocha36@hotmail.com 

 

O Brasil encontra-se na 18° posição do cenário mundial com efetivo de 17,614 milhões de 

cabeças de ovinos no ano de 2014, representando apenas 1,61% do rebanho total mundial. A 

oferta de carne ovina brasileira, ainda não é o suficiente para abastecer o mercado interno, sendo 

necessária a importação de carne de países como o Uruguai, Austrália e Nova Zelândia. Para 

que haja de fato uma melhora nesse crescimento pouco acelerado na produção de ovinos, é 

necessário a utilização criteriosa das ferramentas do melhoramento genético. Portanto, 

objetivou-se realizar um levantamento de dados para traçar o perfil das práticas de 

melhoramento genético utilizadas dentro das propriedades de ovinos e identificar os obstáculos 

desse setor, ajudando no seu desenvolvimento. O presente estudo foi realizado na Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, Faculdade de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas de Dracena e a coleta de dados foi realizada através do questionário 

disponibilizado online com 77 perguntas, utilizando a ferramenta da Web, Google formulários. 

O questionário ficou disponível durante três meses e 32 produtores responderam ao 

levantamento. A análise estatística dos dados constou de estatística descritiva mediante 

determinação das frequências percentuais observadas das categorias das variáveis. Com base 

nos resultados apresentados, verificou-se que a ovinocultura ainda não explora corretamente os 

meios que o melhoramento genético fornece para o crescimento da produção. Há baixa 

utilização de biotécnicas reprodutivas e de outras ferramentas que auxiliam a prática de seleção 

e acasalamentos. Mais estudos são necessários para elaborar estratégias que contornem esses 

fatores que ainda interferem no desenvolvimento da ovinocultura de corte.  

 

Palavras-chave: Melhoramento Genético; Cruzamentos; Seleção. 
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OCORRÊNCIA DE ÁCAROS CAUSADORES DE SARNA EM CÃES 

SINTOMÁTICOS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DE ANDRADINA – SP 

 

Teissiane Fernanda de Vasconcelos Ferreira¹*; Raymis Bruno Rosa Moura²; Weslen 

Fabricio Pires Teixeira³; Welber Daniel Zanetti Lopes4; João Henrique Silva Vera5 

 

Médica Veterinária¹; ²Aluno do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências 

Agrárias de Andradina; ³Pós-doutorando -UNESP/Araçatuba, SP; 4Professor Universidade 

Federal de Goiás4; 5Professor do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências 

Agrárias de Andradina; *jhenrique.mv@gmail.com 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de ácaros causadores de sarna em cães 

sintomáticos para leishmaniose visceral atendidos no hospital veterinário da Fundação 

Educacional de Andradina (FEA). Entre os anos de 2013 a 2015, foram atendidos 238 cães 

sintomáticos para leishmaniose visceral. Dentre estes, 12,5% (26/208) dos animais 

apresentavam lesões cutâneas características de sarna. Nestes animais foram realizados 

raspados de pele seguidos da pesquisa de ácaros. Foram diagnosticadas a presença de ácaros 

causadores de sarna em 23,07% (6/26) dos cães examinados, sendo em 83,33% (5/6) 

comprovada a ocorrência do Demodex canis e em 16,66% (1/6) a ocorrência do 

Sarcoptesscabiei. Do total de cães parasitados por Demodex canis, 40% (2/5) foi diagnosticada 

simultaneamente a infecção por leishmaniose visceral (exame parasitológico). A ocorrência 

superior de Demodex canis em cães acometidos por Leishmaniaspp. relatada neste estudo, 

provavelmente se deu pelo imunocomprometimento dos cães causada pela infecção por este 

protozoário. 

 

Palavras-chave: Demodex canis, Leishmania spp., Zoonose. 
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OCORRÊNCIA DE Cryptosporidium spp. EM LEITÕES, POTROS, 
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¹Professor Doutor do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias de 

Andradina – SP; ²Discentes do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências 

Agrárias de Andradina – SP; *silvaparasempre_123@hotmail.com 

 

A importância da criptosporidiose em alguns hospedeiros é traduzida principalmente pelo risco 

de transmissão desta protozoonose e pelas perdas econômicas que esta infecção promove e 

importância para a saúde pública, especialmente para crianças e indivíduos 

imunodeprimidos.Cryptosporidium spp. foram encontrados em várias espécies animais, tais 

como cabritos, bezerros, cordeiros, leitões e potros.O objetivo desta pesquisa foi verificar a 

ocorrência deste protozoário em leitões, potros e ruminantes, que eram mantidos em um 

ambiente comum dentro da propriedade. Este trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética e 

Bem Estar Animal da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias UNESP de Jaboticabal/SP, 

número do protocolo 005589-09.Em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, 

foram colhidas amostras fecais de 47 leitões, 26 potros, 184 bezerros, 158 cabritos e 44 

cordeiros, de ambos os sexos e de diversas raças. A detecção do parasito foi realizado pelo 

método de Kinyoun e pela reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação dos 

fragmentos dos genes da subunidade 18S rRNA e da glicoproteína GP60. Por meio de ambas 

as técnicas, foram observadas positividade em 6,52% (12/184) dos bezerros, 20,25% (32/158) 

dos cabritos e 2,12% (1/47) dos leitões, não sendo constatada a infecção nas demais espécies 

animais estudadas.Pode-se concluir que existe a infecção em Cryptosporidium spp. em alguns 

estados brasileiros e em diferentes categorias de animais de produção, sendo esta infecção 

verificada principalmente nos bovinos e caprinos, e em menor porcentagem nas demais espécies 

contactantes. 

 

Palavras-chave: Criptosporidiose; Imunodeprimido; Infecção; Produção; Protozoonose. 
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A ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO – PIA 

NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

 

Maria Márcia Nunes de Oliveira da Silva*; Nilza Ribeiro Machado¹; Emerson André de 

Godoy; Thiago Agenor dos Santos de Lima² 

 

¹Alunas do Curso de Serviço Social – FISMA; ²Professor das Faculdades Integradas Stella 

Maris de Andradina; *marcinha.silva72@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) junto as medidas socioeducativas em meio aberto estabelecidas pelo 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).  Nesse sentindo, a presente pesquisa utilizou de 

abordagens bibliográficas e documentais, sendo que os principais resultados foram: 1) O 

período de transição entre a adolescência e a maioridade, cujo período ocorre transformações 

físicas e mentais, podendo abalar sua autoestima e seu estado emocional, é um período marcado 

por muitos conflitos, face disto o adolescente se defronta com muitas pressões, que podem 

influenciar suas escolhas; 2) Como política de proteção integral aos adolescentes no Brasil, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) publicou a 

resolução n° 119 de 11 de dezembro de 2006, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) regulamentado pela Lei Federal 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 

As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112° do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, bem como em seu artigo 6° estabelece 

a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento humano; 3) 

A elaboração do Plano Individual de Atendimento é de responsabilidade da equipe técnica da 

unidade de atendimento que deverá contar com a participação do adolescente e de sua família. 

O processo de construção do PIA deve considerar o adolescente como protagonista de sua 

história, valorizar e fortalecer a participação familiar, resignificar a trajetória de vida, 

transformar a realidade presente de modo a promover melhor qualidade de vida e nas relações 

estabelecidas ao adolescente.Pode-se então concluir que ao realizar a construção do PIA a 

família, o adolescente, os profissionais do CREAS e os trabalhadores das diversas politicas 

sociais devem ter suas responsabilidades para o pleno desenvolvimento educativo.   

 

Palavras-chave: Adolescente; Família; Serviço Social.  
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Souza; Katia Fernanda de Lima Coelho¹; Maiara Ferreira Nunes¹; Natalia Cristina da 

Silva¹; Thamires de Souza Silva¹ 

 

¹ Discente do curso de serviço social da FISMA/FEA; *nataliacristina95@outlook.com 

 

O presente trabalho trata do assunto DST/HIV no âmbito de Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal (PFDF), e suas intervenções de Assistentes Sociais para o direito à saúde. Para atingir 

os objetivos foi realizado através de pesquisa bibliográfica, através de consultas em artigos e 

revistas. Como resultado verificou-se que no Brasil a portaria Interministerial n° 1.777/2003 

institui o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário que visa realizar um trabalho pela 

equipe do Sistema Único de Saúde (SUS) desenvolvendo ações e serviços com garantia os 

direitos à saúde das carcerárias dessa unidade. No ato da sexualidade no meio dapenitenciaria, 

usuários não possuem acesso aos preservativos nas visitas intimas e nas próprias celas, o que 

os inclui as em situações de risco. As ações das assistentes sociais, foram através da realização 

de trabalhos com internos e visitantes, por meio de informações em relação ao contagio, risco 

a saúde, sintomas e tratamentos. Tiveram como foco principal à prevenção e o direito à saúde 

do indivíduo, sendo que na penitenciaria só tem o passo após o contágio, tirando do usuário o 

direito à saúde, integridade física, e assistência que são direitos indispensáveis. Pudemos 

concluir que o cenário em que as sentenciadas estão, há riscos de doenças e que o trabalho 

profissional dos assistentes sociais são voltado para as competências e atribuições contidas na 

Lei de Regulamentação Profissional, conforme dispõe o Código de Ética. Logo, intervém no 

corpo das relações sociais e nas expressões da questão social, enfrenta hoje no campo do sistema 

penitenciário, determinações tradicionais às suas atribuições, não consideram os avanços da 

profissão no Brasil e o compromisso ético e político dos profissionais frente à população e as 

violações dos direitos humanos que são cometidas (TORRES 2001, p.91).Diante disso, faz-se 

necessário o assistente social crie proposta de trabalho de acordo com o projeto ético político 

da profissão, e consiga enfrentar os desafios em frente as regras institucionais. 
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BREVES RELATOS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA 
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Oliveira;Rosilene Toneto; Vanderlene Printes; Vera Lúcia Ferreira Petroni¹; Emerson 

André de Godoy² 

 

¹Discentes da FISMA/FEA; ² Professor da FISMA/FEA; *jandirafsilva@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever breves considerações sobre a importância da 

implantação da Lei Maria da Penha. Para a realização, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental. Diante disso, os principais resultados foram: Criada em 2006, a lei protege as 

mulheres da violência domestica e apresenta grande avanço na legislação Brasileira. Entre as 

inovações legais esta a impossibilidade de a vítima retirar a queixa de agressão, a menos que 

isso seja feito perante o Juiz em audiência marcada exclusivamente a esse fim.  Em 2002 foram 

inserido no código civil mudanças no que tange aspectos sobre a questão em epigrafe, sendo 

que em seu artigo 226, no parágrafo 8°, prima pela não violência familiar, sem fazer distinção 

entre homens e mulheres. Conforme inúmeras pesquisas ficam evidentes que normalmente, são 

as mulheres as vitimas da violência em casa. Foram muitos os avanços legais trazidos pela Lei 

Maria da Penha, entre eles: a definição do que é a violência domestica, incluindo não apenas as 

agressões físicas e sexuais, como também as psicológicas, morais, e patrimoniais; reforça que 

todas as mulheres, independentemente de sua orientação sexual são protegidas pela lei, o que 

significa que as mulheres também podem ser enquadradas – e punidas- como agressoras;  não 

há mais a opção de os agressores pagarem a pena somente com cestas básicas ou multas, A 

pena é de três meses a três anos de prisão e pode ser aumentada em 1/3 se a violência for 

cometida contra mulheres com deficiência;  - ao contrario do que acontecia antigamente, não é 

mais é a mulher que entrega a intimação judicial ao agressor, especialmente sobre sua prisão e 

soltura. Diante disso é preciso que o Estado assuma perante a sociedade o desenvolvimento de 

ações que materializam os princípios e os objetivos dessa Lei.  
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FOSFOETANOLAMINA: A ESPERANÇA PARA OS QUE SOFREM 

 

Camila Furiati*¹; Juliette Oliveira¹; Taíme Firmino¹; Tatiane Tavares¹; Bruna Stefani¹ 

 

¹ Discentes do curso de serviço social da FISMA/FEA; 

*camila.santacasaandradina@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar sinteticamente alguns aspectos 

teóricos sobre a fosfoetanolamina.  Para atingir os objetivos foi realizado através de pesquisa 

bibliográfica, principalmente através de consultas em livros, artigos, revistas e entre muitos 

outros. Como resultado verificou-se quea fosfoetanolamina sintética é uma substância 

desenvolvida há mais de vinte anos pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo em 

São Carlos com o objetivo de sinalizar as células cancerosas para que o sistema imunológico 

as reconheça e as remova. Entretanto, ainda não há estudos ou evidências científicas que 

comprovem sua eficácia ou mesmo seus efeitos colaterais. Tendo em vista a divulgação de 

supostos relatos de cura da doença a partir de seu uso, esta medicação passou a ser amplamente 

utilizada pelos pacientes sem prescrição e acompanhamento médico específico, muitas vezes, 

tendo o fornecimento da mesmasendo feito por determinação judicial. Tal fato gerou e gera até 

hoje intensa discussão e angustia tanto nos doentes quanto em seus familiares que buscam 

incessantemente uma cura ou umconforto para tal enfermidade. Diante desse quadro, conclui-

se que através de inúmeros estudados realizados pode-se perceber que há inúmeros relatos 

demonstrando tanto uma suposta eficácia na sua utilização quanto o contrário. Independente da 

questão relacionada aos seus efeitos positivos ou negativos, o fato é que a estrutura familiar 

uma vez já abalada pela catastrófica doença fica ainda mais complexa com a busca pelo 

fármaco, por seus efeitos e pelas intensas disputas judiciais na tentativa, vista muitas vezes, 

como a última esperança do indivíduo em manter-se vivo. Conclui-se que o tema é bastante 

polêmico tendo em vista que os estudos, embora inicialmente desanimadores, ainda não foram 

finalizados deixando ainda muita margem tanto para discussões quanto para aqueles que tentam 

a todo custo livrar-se deste terrível mal. 
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¹ Aluna do curso de Serviço Social – FISMA – Andradina -SP; ²Professor da FISMA/FEA; 

Professor da FISMA/FEA; *anabeatrizobici@hotmail.com; 

 

O presente trabalho é fruto da disciplina de Realidade Socioeconômica do Brasil II, ministrado 

pelo Prof. Me. Emerson André de Godoy na Faculdades Integradas Stella Maris – FISMA/FEA 

do curso de Serviço Social. Assim, a presente proposta tem como objetivo realizar pesquisa 

com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no CREAS. Para a pesquisa, esta se 

realizando pesquisabibliográfica, levantando artigos, textos científicos e acadêmicos sobre a 

temática. Como também o levantamento das legislações e normativas que descrevem a 

temática. Diante do exposto, até o presente momento verifica-se que o Estatuto da Criança e 

Adolescente – E.C.A os adolescentes passaram a ter uma organização frente à questão do 

conflito com a Lei, assim de dará a Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente, 

podendo a aplicar de diversas medidas socioeducativas. O CREAS é responsável pelo 

acompanhamento das medidas socioeducativas, conforme prevê o Art. 90 do ECA, "assim 

como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a 

crianças e adolescentes, em regime de: I - orientação e apoio sócio familiar; II - apoio 

socioeducativo em meio aberto; III - colocação familiar; IV - acolhimento institucional; V - 

prestação de serviços à comunidade VI - liberdade assistida VII - semiliberdade; VIII – 

internação. (BRASIL, 1990, s/p)". O juizado da infância e juventude é a autoridade competente 

para aplicar sentenças socioeducativas. Quando o adolescente transgrida a lei, ele é 

responsabilizado pelos seus atos através do cumprimento das medidas socioeducativas. Apesar 

de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter predominantemente 

educativo e não punitivo. 
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APLICATIVO “HEY-YA!” 

 

Leonardo Melegassi Costa*¹; Alessandra Bonato Altran¹; Márcio Antônio Secanho 

Torrente¹; Olavo Alves Neto¹ 

 

¹ Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina; 

*leomelegassi@hotmail.com 

 

O avanço tecnológico proporciona diversas facilidades para os seres humanos, entre elas a 

melhoria na comunicação e interação social. O aplicativo Hey-ya! foi proposto de modo que, 

através de uma aplicação matemática, seja permitido que uma ou mais pessoas, que se 

encontrem em um mesmo local, troquem informações. O trabalho apresenta o desenvolvimento 

de um aplicativo para plataforma móbile, que foi elaborado a fim de aproximar pessoas que 

estão em um mesmo ambiente através da sincronização automática de cada usuário conectado 

nele. O aplicativo utiliza da função GPS nos celulares para fazer a conexão de usuários que se 

encontrarem em um mesmo local. O tipo de conexão utilizada é multicamadas, intitulada 

Datasnap que faz ligação cliente/servidor, sem nenhum custo, e este tipo de ferramenta é nativa 

e gratuita do Delphi, linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento. A camada 

cliente é desenvolvida para se conectar diretamente ao banco de dados e tem como função 

manipular as informações e realizar a interação entre usuário e sistema, além disso, sua 

responsabilidade é fazer as solicitações dos dados necessários ao servidor para que este os 

processe e devolva o resultado. O aplicativo visa uma melhoria na convivência humana, já que 

esta é de extrema importância na vida de uma pessoa, o contato virtual entre os usuários pode 

ajudá-los fazendo-os se sentir mais seguros e perder seus receios, além disso, facilita a 

aproximação pessoal, estreita as relações e resgata a convivência e a troca de experiência social. 
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS 
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Torrente¹; Olavo Alves Neto¹ 

 

¹Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina; 

*manoel_louro@hotmail.com 

 

O trabalho tem como objetivo o estudodas técnicas envolvidas para análise e 

desenvolvimento voltado para jogos eletrônicos, usando os principais conceitos presentes nesse 

mercado, visto que a área de análise e desenvolvimento de sistemas se encaixa de forma 

consistente com o projeto proposto, serão abordados no trabalho uma das principais arquiteturas 

presentes no desenvolvimento de jogos atuais tais como: janela do jogo, botões, lógica do jogo, 

controladores de imagem e sons, sendo esses recursos uma base para a elaboração de projetos 

mais complexos, abordando os passos iniciais para o desenvolvimento de um jogo eletrônico 

utilizando os paradigmas da orientação objeto presentes na tecnologia Java. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Jogos; Game Loop; Java. 
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GAME DE AÇÃO 
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*gilvan-oliveira@hotmail.com 

 

O físico William Higinbotham, integrante do projeto Manhattan, responsável pela produção da primeira 

bomba atômica, foi o criador do Videogame, em 1958, mas inconsciente da importância de sua obra-

prima ele não se preocupou em patenteá-la, portanto, não foi oficialmente considerado seu artifício. No 

auge da Guerra Fria, ele elaborou um mecanismo que incrementasse o número de visitantes do 

Brookhaven National Laboratories, sediado em Nova York, pois o governo norte-americano tinha como 

intenção exibir seu potencial nuclear diante de seu povo. Desta forma ele produziu um jogo de tênis com 

apenas dois traços primitivos e uma bola, batizando-o de Tennis Programming ou Tennis for Two, 

exposto em uma tela de 15 polegadas e projetado para ser processado em um computador analógico. 

Apos isso alguns jogos começaram a ser produzido. O objetivo desse trabalho é apresentar o 

desenvolvimento um GameIndie do gênero Third Person Shooter (Tiro em Terceira Pessoa), cujo intuito 

é criar um ambiente de descontração que estimule o aperfeiçoamento de estímulos e reflexos em usuários 

de várias faixas etárias. Esse projeto foi desenvolvido por meio de uma Engine gratuita, a Unity 3D, 

com personagens feitos através do modelador Makehuman e animações pelo Blender; ferramentas estas, 

distribuídas gratuitamente na internet. O game é baseado em sistema de hordas onde o jogador terá que 

sobreviver o máximo possível em cada fase e cada inimigo terá a chance de cair um determinado tipo 

de munição ou vida. A Inteligência Artificial (IA) do inimigo é desenvolvida em um sistema de View-

To-Kill (Ver-Para-Matar) onde o inimigo tem um campo de ação, onde o qual perseguira o jogador 

através do mapa ate o mesmo sair do raio de visão. Portanto, o trabalho comprova que o 

desenvolvimento de jogos é uma atividade que, apesar de exigir conhecimento na área computacional, 

mais precisamente programação e desenvolvimento, é bastante prazerosa e se encontra em ascensão na 

área de TI. 
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SISTEMA DE GESTÃO E ORDEM DE SERVIÇO 
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¹ Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina; 

*sr.ra@hotmail.com 

 

A busca por um software que atende as necessidades básicas de uma empresa se tornou 

constante com a atual tecnologia, a informática hoje é uma ferramenta essencial para a 

sobrevivência e evolução de uma empresa. Com o avanço da tecnologia da informação, hoje é 

possível às pequenas empresas usufruírem dessa nova metodologia para sistematizar meios 

eficientes de trabalho, utilizando da mesma ferramenta das grandes empresas, o software. É o 

caso da empresa Mauro Baratelli Diesel, que atua no ramo de reforma e manutenção de 

veículos, localizada no município de Andradina, onde a maior prioridade é atender as 

solicitações de serviços de maneira rápida. Hoje, quanto mais serviços solicitados, mais tempo 

se consome; por isso o proprietário deve se prevenir quando se trata das tarefas secundárias 

como finanças, documentação dos serviços realizados, controle do estoque e cadastros, que vão 

se intensificando e consumindo o tempo das funções principais, sendo assim, diminuindo a 

produtividade. A empresa hoje possui um modelo antigo e lento, com acumulo de papéis e 

dificuldade de consultas em arquivos antigos.Este projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um software de gerenciamento e expedição de ordem de serviços para a 

Mauro Baratelli Diesel, que visa informatizar tarefas de acordo com as necessidades, 

abrangendo os cadastros, relatório para análises gerais, controle de produtos no estoque e gerar 

ordens de serviços. Este projeto foi desenvolvido utilizando Analise Estruturada, linguagem de 

programação Object Pascal com a plataforma de desenvolvimento Embarcadero Delphi Seattle, 

gerenciador de banco de dados IBExpert, com banco de dados Firebird versão 2.5 e as tabelas 

foram modeladas no ERwin Data Modeler7.3. Espera-se deste projeto automatizar os processos 

burocráticos da empresa, estabelecendo organização, controle para os funcionários juntamente 

com facilidade e agilidade dos serviços secundários de modo que a empresa passe a operar de 

maneira informatizada, via software. 
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SISTEMA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EMPRESA DE 

REFRIGERAÇÃO 
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Este projeto tem como objetivo mostrar a crescente busca pelo aprimoramento do 

sistema de gerenciamento das empresas no ramo de refrigeração. Por meio de uma análise desse 

mercado no município de Pereira Barreto, interior do estado de São Paulo, observou–se que 

nenhuma das poucas empresas existentes neste local possui um sistema informatizado. O 

presente estudo foi realizado na empresa Moacir de Paula dos Santos–ME (Moacir 

Refrigeração) fundada em 1997 que, tal qual como as outras empresas, não possui um sistema 

de gerenciamento. Trata-se de uma empresa pequena, porém, conta com um grande número de 

clientes e isto acaba fazendo com que o modo de anotar as informações e pedidos se torne 

obsoleto e ineficiente. Constatou-se, ainda, que o modo como as anotações são feitas, de acordo 

com os resultados obtidos com esse estudo, faz com que a produtividade e eficiência sejam 

baixas e isto acaba prejudicando o modo de atendimento. Por fim, este projeto apontou 

caminhos para realizar um sistema que pode melhorar o atendimento e a organização das ordens 

de serviço da empresa, na necessidade de aperfeiçoar o atendimento aos clientes e pretendendo 

aumentar suas possibilidades dentro do mercado de trabalho, usando a ferramenta de linguagem 

de programação Delphi para isso. 

 

Palavras-chave: Software; Gerenciamento; Ordem de Serviço; Refrigeração. 
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*bruno.alejandro.real@hotmail.com 

 

Após análise dos procedimentos internos das UBS - Unidades Básicas de Saúde da Região de 

Andradina–SP, observou-se que problemas relacionados com o pré-natal são cotidianos, 

principalmente pelo grande número de extravio de prontuário de gestantes. O prontuário de 

uma gestante contém todo o seu histórico de consultas já realizadas, além de outros dados 

essenciais da paciente e do feto. Com receio de passar por todo esse processo novamente,para 

recompor um novo prontuário, as gestantes desistem de realizar o pré-natal, podendo ocasionar 

em alguns casos, complicações para o feto, para a UBSou para a própria vida da gestante. Outra 

dificuldade vista foi quando uma gestante deslocava-se para outra UBS; iniciando então um 

longo processo de transferência de prontuário, onde o mesmo, solicitado por oficio, sairá de seu 

local de origem para seu destino, levando dias ou até semanas para conclusão da transferência 

de prontuário. Diante do apresentado foi proposto para as UBS de Andradina, uma aplicação 

de prontuário em webpara soluções de problemas relacionados com o pré-natal de gestantes 

existentes no dia a dia das UBS. Sabe-se hoje que, em torno de 10% dos atendimentos na UBS 

Eduardo Char no bairro Benfica, por exemplo, são de gestantes. Esta aplicação em web 

permitirá um acesso rápido e preciso nos dados gestacionais,podendo ser acessado tanto pelos 

profissionais da saúde quanto pelas gestantes em qualquer lugar e de qualquer dispositivo móvel 

conectado à internet. Para construção teste projeto foram utilizados como ferramentas de 

desenvolvimento a linguagem PHP 7.1.0, o simulador de servidor EasyPHP,o banco de dados 

MySql 5.7.9 e para geração de relatórios, o FPDF 1.81. Espera-se com esse projeto, facilitar o 

acampamento do pré-natal de forma eficaz, ajudando os profissionais de saúde a resolver os 

problemas do cotiado existentes nas UBS da Família de Andradina. 
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SOFTWARE ORGANIZADOR DE RECURSOS 

 

David Herick Martinez de Oliveira*¹; AlessandraBonato Altran¹; Vanderlei de Souza¹,  

Márcio Antônio Secanho Torrente¹ 

 

¹Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina – Fundação Educacional de Andradina, 

*david.herick@hotmail.com 

 

O maior empecilho das microempresas é algo muito comum, porém, pouco percebido como um 

verdadeiro problema, a desorganização no gerenciamento interno. Segundo o SEBRAE, cerca 

de 70% das empresas de pequeno porte no Brasil,não sobrevivem mais de dois anos. 

Com isso colocado em questão, foi definido um estabelecimento que serviu de base para o 

desenvolvimento desse projeto, chamado Agência Freitas; uma microempresa no ramo de 

criação gráfica onde seus principais serviços estão problematizados pela falta do correto 

gerenciamento.Para que tais problemáticas fossem resolvidas, esse projeto propõe um software 

que permite cadastros automatizados de clientes, de projetos contratados e também destinado 

ao controle interno de caixa, trazendo assim uma visão mais ampla e fácil de perdas e ganhos. 

Nesse trabalho foram utilizadoso IBExpert, um gerenciador de banco de dados, Erwin, um 

modelador de dados e o Embarcadero Delphi XE7, a IDE –Integrated Development 

Environment.Como "novas tecnologias vão sempre provocar mudanças no ambiente social da 

organização e é difícil imaginar alguma inovação tecnológica que possa ser introduzida na 

empresa sem provocar algum efeito" (GONÇALVES, 1993, RAE), espera-se que esse projeto, 

possa sanar de maneira prática os principais problemas da empresa em questão, permitindo o 

término de toda a papelada que desorganiza o local e uma posterior mudança positiva. 

 

Palavras-chave: Software; Cadastros; Banco; Gerenciamento. 
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WEB SITE PARA EMPRESA FERREIRO FERRAGENS 
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¹ Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina - Fundação Educacional de Andradina, 

*gabryel-filgueiras@live.com 

 

Devido à necessidade da empresa Ferreiro Ferragens em obter um sistema web para vendas de 

produtos, bem como o cálculo de orçamento de um determinado produto, foi proposto o 

desenvolvimento de um projeto de sistema online hospedado num servidor web.Noprojeto 

proposto foi desenvolvido um sistema de vendas online, onde as formas de pagamentos 

sãorealizados através do PagSeguro (PagSeguro é uma solução de comércio eletrônico para 

transações comerciais através de pagamentos online ou móveis), assim os clientes podem 

comprar sem precisar ter que ir até a loja mais próxima para poder obter o produto desejado. O 

sistema de vendas tem um painel onde apenas o usuário com permissões pode fazer alterações 

no site, como pode exemplo, cadastrar um novo produto na loja de itens, cadastrar um novo 

usuário, entre outros. Além do sistema de vendas, foi desenvolvido um outro sistema para fazer 

o cálculo de orçamento de um produto específico da empresa, que até então vem sendo feito à 

mão, assim não há a necessidade do cliente ir até a loja para fazer um orçamento do produto, 

basta ele acessar o site e com apenas um clique ter as informações do orçamento desejado. 

Dessa maneira espera-se que haja facilidade e rapidez no trabalho do vendedor em atender seus 

clientes, porque muitas vezes estão apressados e querendo saber rapidamente o orçamento do 

produto, e assim também para o cliente que poderá acessar de qualquer lugar o site da empresa 

e realizar seus próprios orçamentos. Este projeto não soluciona todos os problemas existentes 

na empresa, mas atende à necessidade de atuar no comércio através da web, no ramo de produtos 

de ferragens. 
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