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Escore de cocho em dispositivos móveis 

 

Resumo 

O escore de cocho é uma das variáveis mais importantes no processo de gerenciamento 

de bovinos de corte, pois está relacionado com a distribuição de dieta no cocho. Esta é 

uma ferramenta de avaliação visual das sobras de alimentos por meio de escore, que varia 

de 0 a 4 (0=sem alimento no cocho; ½=sobra de alimento espalhada e maior parte do 

cocho aparente; 1=camada fina e uniforme de alimento no fundo do cocho; 2=20 a 25% 

do trato anterior remanescente; 3=>50% do trato permanece no cocho; 4=alimento 

praticamente não foi tocado). A avaliação é considerada subjetiva pois o técnico que está 

avaliando deve ter experiência para analisar cada situação, uma vez que as sobras podem 

variar de acordo com a composição da dieta e tamanho de partícula do volumoso ofertado. 

Sendo assim, o objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo de dispositivo móvel 

que possibilite uma avaliação objetiva do escore de cocho e ajuste da oferta da ração após 

a leitura.  O projeto será executado em três etapas bem definidas, sendo elas: construção 

de banco de dados por meio de coletada de informações e imagens, desenvolvimento do 

aplicativo e avaliação do aplicativo desenvolvido em propriedades rurais. Para a 

construção do banco de dados, serão visitados confinamentos comerciais e antes do trato 

da manhã serão coletadas imagens e seus respectivos escore de cocho. Serão coletadas 

ainda informações de composição da dieta, características do volumoso, número de 

animais por lote, número de lotes e consumo de matéria seca de cada lote. Após a coleta 

do banco de dados, na segunda etapa do projeto, serão criados dois ambientes, um para 

identificação de imagens e outro para o processamento de imagem no aplicativo a ser 

desenvolvido. Para tanto, na primeira plataforma será criado um ambiente onde será 

realizado todo o mapeamento das informações e objetos que serão a base de pesquisa para 

a identificação das imagens, esta parte também será responsável pelo processamento de 

imagens, ou seja, a comparação dos escores de cocho. Os dispositivos móveis serão 

utilizados na segunda parte deste sistema, o qual será composto por um aplicativo que 

captura foto do cocho que se quer avaliar, o aplicativo então irá extrair as características 

da foto e procura no banco de dados qual a imagem mais semelhante com a que foi 

capturada. Uma vez encontrada, ele deverá exibir na tela o escore de cocho observado. 

Após a identificação da imagem e definição da escore de cocho o aplicativo irá identificar 

a necessidade de correção do volume de dieta distribuído. A terceira parte do projeto 

constituirá em avaliação do aplicativo em confinamentos comerciais. O aplicativo será 

instalado em um smartphone e será testado em no mínimo 20 confinamentos comerciais. 

O escore de cocho bem como o cálculo da dieta a ser fornecida será então comparada com 

os dados coletados visualmente pelo avaliador presente na propriedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

A busca por maior produtividade e maior eficiência da exploração da 

bovinocultura de corte está diretamente relacionada com a precisão da coleta de dados e 

gestão do negócio. Sendo assim, devido ao grande número de variáveis envolvidas no 

processo de produção, o controle manual de dados tem se tornado obsoleto, sendo 

necessária a utilização de tecnologias que auxiliem na tomada de decisões. 

O escore de cocho é uma das variáveis mais importantes no processo de 

gerenciamento de bovinos de corte, pois está relacionado com a distribuição de dieta no 

cocho, sendo a dieta a variável que demanda quase 70% dos custos variáveis na 

propriedade. Esta é uma ferramenta de observação visual utilizada nos confinamentos 

comerciais para avaliação das sobras de alimentos nos cochos por meio de notas ou 

escore. A avaliação é feita visualmente, entretanto é considerada subjetiva pois o técnico 

que está avaliando deve ter experiência e bom senso para analisar cada caso, uma vez que 

as sobras podem variar de acordo com a composição da dieta, mais precisamente em 

função da característica e do tamanho de partícula do volumoso ofertado.   

Portanto a avaliação objetiva da leitura de cocho em confinamentos se torna uma 

ferramenta essencial no auxílio das atividades das propriedades rurais, pela necessidade 

de se fazer uma coleta de dados mais precisa a fim de manter a lucratividade e 

sustentabilidade do sistema de produção. Neste sentido, um bom manejo de cocho pode 

reduzir a incidência de doenças metabólicas, simplificar a tomada de decisões dos 

técnicos e o mais importante, aumentar a eficiência e reduzir os custos de produção.  

Sendo assim, o objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo de smartphone 

como auxílio do gerenciamento nos confinamentos comerciais que possibilite uma 

avaliação objetiva do escore de cocho e cálculo da oferta da ração após a leitura.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver um aplicativo móvel para suportar as atividades de avaliação visual 

de escore de cocho e cálculo da distribuição da dieta após a leitura.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o aplicativo em confinamentos comerciais como ferramenta de 

gerenciamento 

 Identificar a percepção de produtores e técnicos sobre o uso do aplicativo de 

tecnologia móvel  

 A partir da percepção dos usuários fazer melhorias no aplicativo que atendam às 

suas necessidades 

 

 

 

 

 

 



3. Material e Métodos 

Este subprojeto será executado em três etapas bem definidas, sendo que a principal 

função do aluno bolsista BIC-Junior será o auxílio na realização da etapa 2. Para tanto 

será selecionado um bolsista da área de Técnico em Informática.  

 

3.1 Construção do banco de dados  

Para o desenvolvimento do aplicativo móvel, será necessário primeiramente a coleta 

de informações e imagens em confinamentos comerciais. Serão visitados confinamentos 

comerciais e antes do trato da manhã serão coletadas imagens e seus respectivos escore 

de cocho. Esta prática será realizada juntamente com o avaliador da propriedade.  

Serão coletadas ainda informações de composição da dieta, características do 

volumoso (tamanho de partícula, tipo de volumoso) número de animais por lote, número 

de lotes e consumo de matéria seca de cada lote.  

 

3.2 Desenvolvimento do aplicativo 

O aplicativo desenvolvido para este trabalho tem caráter inicial de experimento e será 

desenvolvido para rodar em dispositivos móveis com sistema operacional Android. Para 

construção do aplicativo será necessário incluir previamente na entrada do programa os 

dados da composição da dieta para criação de bibliotecas diferentes de acordo com 

característica do volumoso e tamanho de partícula que está sendo ofertado. 

Após a coleta do banco de dados será realizado um estudo sobre identificação de 

imagens baseada em seus aspectos cromáticos, utilizando-se de técnicas de 

processamento de imagens.  

A identificação de imagens em ambientes previamente mapeados deve conter deve 

ser dividido em duas partes (plataformas) diferentes, com objetivos e características 

distintas e totalmente dependente uma da outra. Na primeira plataforma será realizado 

todo o mapeamento das informações e objetos que serão a base de pesquisa para a 

identificação das imagens, esta parte também será responsável pelo processamento de 

imagens, ou seja, a comparação dos escores de cocho.  

Os conteúdos cromático e estrutural das imagens e dados coletados durante a etapa 1 

são características imediatamente percebidas pelo observador humano, e desta forma são 

elementos importantes para diferenciá-las. As imagens dos escores de cocho também 

precisarão de informações detalhadas e que contribuirão para sua devida identificação. 

Os dispositivos móveis serão utilizados na segunda parte deste sistema, que será um 

aplicativo que captura foto do cocho que se quer avaliar, o aplicativo então extrai as 

características da foto e procura no banco de dados qual a imagem mais semelhante com 

a que foi capturada. Uma vez encontrada, ele deverá exibir na tela o escore de cocho 

observado.  

O objetivo é que o usuário ao acessar o aplicativo, uma janela seja aberta para inserção 

dos dados: identificação da fazenda, composição da dieta, número do lote, consumo de 

matéria seca do lote e número de animais do lote. Após a alimentação destas informações 

o aplicativo irá abrir módulo principal que efetua o reconhecimento do cocho, clicando 

no menu identificação o usuário recebe a tela da câmera, captura uma foto e aguarda o 

sistema responder e após o processamento o resultado é obtido. Após a identificação da 



imagem e definição da escore de cocho o aplicativo irá identificar a necessidade de 

correção do volume de dieta distribuído, com isso, auxilia a garantir a boa performance 

do rebanho, além de evitar desperdícios.  

Na tabela abaixo segue os parâmetros que serão utilizados para classificação do cocho 

em escores e os ajustes no volume da dieta a serem realizados de acordo com o escore 

obtido.  

 

Tabela 1. Sistema de escore de cocho SDSU (South Dakota State University): 

Escore Característica 

0 Sem alimento no cocho 

½ Sobra do alimento espalhada. Maior parte do cocho aparente 

1 Camada fina e uniforme de alimento no fundo do cocho 

2 20 a 25% do trato anterior remanescente 

3 > 50% do alimento permanece no cocho  

4 Alimento praticamente não foi tocado 

 

3.3 Avaliação do aplicativo desenvolvido em propriedades rurais 

A terceira parte do projeto constituirá em avaliação do aplicativo em confinamentos 

comerciais. O aplicativo será instalado em um smartphone que será definido 

posteriormente e será testado em no mínimo 20 confinamentos comerciais.  

O escore de cocho bem como o cálculo da dieta a ser fornecida será então comparada 

com os dados coletados visualmente pelo avaliador experiente presente na propriedade.  

Após a avaliação do aplicativo e possíveis melhorias será solicitado a alguns usuários 

que instale o aplicativo, e posteriormente a sua utilização será então aplicado um 

questionário para identificar a percepção de produtores e técnicos sobre o uso do 

aplicativo de tecnologia móvel. A partir da percepção dos usuários será então realizado 

melhorias no aplicativo que atendam às suas necessidades.  
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Avaliação do efeito modulador de óleos essenciais sobre Staphylococcus sp 

resistentes a oxacilina 

As classes dos antimicrobianos, os β-lactâmicos são utilizados frequentemente no 

tratamento das infecções intramamárias causadas por bactérias estafilocócicas em 

rebanhos leiteiros e a resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública. Em 

animais, a prevalência de Staphylocccus spp meticilina resistentes é um problema 

emergente e descrito no mundo. A busca por novas moléculas com potencial 

antimicrobiano é objeto de várias pesquisa e entre estas estão os óleos essenciais. O 

efeito modulador dos óleos essenciais em cepas multiresistentes também é foco de 

pesquisas na atualidade. Pretende-se dar continuidade a trabalhos já conduzidos no ICA-

UFMG com avaliação de óleos essenciais com atividade antimicrobiana, analisando o 

potencial modulador de óleos em cepas de Staphylococcus spp. Multiresistentes 

isolados de mastite bovina e prevaiamente indentificados por análises proteômicas. Será 

avaliada a resistência das cepas à oxacilina por teste de difusão em disco. Cepas 

resistentes serão avaliadas quanto à Concentração Inibitória Mínima (CIM) para 

oxacilina. Para avaliação do efeito modulador do óleo essencial de capim limão e 

alecrim pimenta, serão utilizadas concentrações destes óleos definidas em  testes de 

CIM associados com  ¼ da dose da CIM definida para oxacilina. O efeito modulador da 

resistência antimicrobiana pelos óleos essenciais serão avaliados pelos resultados de 

atividade antimicrobiana dos óleos associados à oxacilina frente as cepas resistentes.  

Espera-se com os resultados do projeto gerar informações que poderão ser usadas 

desenvolvimento de novos produtos que possam auxiliar no tratamento de infecções por 

bactérias multirresistentes. 

 

Cronograma de atividades 

Revisão de literatura:  Mês 1 e Mês 2 

Treinamento nas técnicas laboratoriais  a serem utilizadas:  Mês 1 a Mês 4 

Preparo de reagentes, vidrarias e demais materiais necessários ao estudo: Mês 5 a Mês 

11.  

Acompanhamento da avaliação de sensibilidade em disco  de Staphylococcus sp, da 

concentração inibitória mínima de oxacilina  e da  inibitória mínima de óleo essencial de 

capim limão e alecrim pimenta: Mês 5 a 10 

Acompanhamento da Avaliação do efeito modulador dos óleos sobre cepas resistentes 

de Staphylococcus sp: Mês 10 ao Mês 12 

Publicação de dados parciais: Mês 6 ao Mês 12 

Elaboração de relatório: Mês 12 

 

 

Plano de orientação : O acadêmico será treinado em atividades laboratoriais quanto ao 

preparo dos produtos, das soluções em teste e nas análises laboratoriais. Uma vez 

capacitado, as atividades laboratoriais serão desenvolvidas com acompanhamento 

sistemático de um orientador e alunos do mestrado. A elaboração de resumos e de 

relatórios também terá acompanhamento sistemático. O planejamento das atividades 

será feito mensalmente com estabelecimentos de metas e  reuniões  de trabalho para 



avaliação do andamento das metas e propostas de adequações, se necessárias. O 

desempenho acadêmico do bolsista será acompanhado para que não haja prejuízo para 

as atividades acadêmicas. 
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Substratos na aclimatização de pitaia produzida in vitro 

2000 CARACTERES 

A pitaia vermelha de polpa branca [Hylocereus undatus (Haw.)] pertence à 

família cactaceae, sendo seus frutos considerados exóticos, o que tem despertado 

interesse de produtores e consumidores. A propagação in vitro de espécies com 

potencial econômico tem sido cada vez aplicada, pela possibilidade de produção, num 

curto espaço de tempo, de grandes quantidades de novas plantas. No entanto, para obter 

qualidade é fundamental superar as dificuldades enfrentadas pelas plantas quando 

retiradas da condição in vitro e levadas para casa de vegetação para aclimatização. Para 

muitas espécies a aclimatização é considerada uma fase crítica devido à grande 

diferença entre as duas condições ambientais, in vitro e ex vitro. Na aclimatização, a 

escolha de um substrato adequado favorece o crescimento das plantas e reduz a 

mortalidade. Assim, o objetivo do trabalho é identificar um substrato apropriado para o 

crescimento de plantas de pitaia provenientes de cultivo in vitro. O experimento será 

conduzido no viveiro de mudas do Centro de Pesquisas em Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Minas Gerais, campus Montes Claros. Serão utilizadas plantas 

de pitaia obtidas pela germinação in vitro de sementes e com 4 meses de idade. O 

experimento será conduzido em delineamento inteiramente casualizado com três 

tratamentos e três repetições de cinco plantas, totalizando 15 por tratamento. Como 

recipientes, serão utilizadas bandejas plásticas com 24 células de 150 cm
3
 cada, 

preenchidas com os substratos: S1: Substrato comercial Forth (100%), S2: vermiculita + 

areia (2:1) (75% vermiculita e 25% areia) e S3: vermiculita + areia (1:1) (50% 

vermiculita e 50% areia). Após 60 dias do plantio das mudas de pitaia, serão avaliados: 

diâmetro da parte aérea (DPA), considerando: base, meio e ápice do cladódio; 

comprimento da parte aérea (CPA); comprimento da maior raiz (CR) e agregação das 

raízes ao substrato. Os dados obtidos serão analisados utilizando o software R  versão 

3.3.0. 

Termos para indexação: cactaceae, Hylocereus undatus, produção de mudas. 



SELEÇÃO DE CLONES DE PALMA FORRAGEIRA COM O AUXÍLIO DE 
FERRAMENTAS BIOMÉTRICAS 

 
RESUMO (ENSINO MÉDIO) 

O uso da palma forrageira na alimentação dos ruminantes é uma importante 
alternativa não somente pelo fornecimento de nutrientes, mas também por aliviar o 
problema do suprimento de água aos mesmos. Esta planta possui uma eficiência de uso 
de água de aproximadamente 50:1, ou seja, consome 50 kg de água para cada 
quilograma de matéria seca formada, enquanto que as plantas C3 e C4 apresentam 
eficiência por volta de 1000:1 e 500:1, respectivamente. Sua fisiologia é caracterizada 
pelo processo fotossintético MAC (Metabolismo Ácido da Crassulácea), que assimila 
CO2 durante a noite, devido às restrições na disponibilidade de água e pressão 
ambiental, que resulta em baixa transpiração, fechando os estômatos durante o dia, a fim 
de manter a hidratação dos tecidos. Além disso, há outras vantagens no cultivo da palma 
forrageira, podendo-se destacar o período de armazenamento após colheita de até 16 
dias sem perdas significativas de matéria seca e carboidratos solúveis. Outra 
característica que chama atenção é que esta pode ser armazenada no próprio campo, 
sendo colhida apenas no momento necessário sem perdas significativas da qualidade da 
forragem. O objetivo desta pesquisa é selecionar plantas (variedades de palma 
forrageira) com características desejáveis, ao mesmo tempo em que possam ter chances 
de melhor adaptação ambiental no Norte de Minas Gerais. Neste sentido, serão 
conduzidos experimentos pautados em técnicas científicas, às quais são necessárias para 
a obtenção de resultados representativos e de maior certeza quanto a finalidade ao que o 
projeto propõe. A primeira etapa prevê análises do cártamo em laboratório, por meio da 
investigação de diferenças genéticas a nível de DNA (ácido desoxirribonucléico), o 
responsável pelo armazenamento das informações que definem as características dos 
seres vivos. Na sequência, algumas plantas de cártamo mais promissoras serão testadas 
também em condições de campo, oportunidade em que se medirão atributos 
fenológicos: tempo para germinação, tempo para floração, tamanhos de diversas partes 
da planta, produção de sementes e conteúdo de óleo. Todas essas informações coletadas, 
serão trabalhadas e organizadas de acordo com preceitos biométricos (matemática 
aplicada a modelos biológicos), os quais permitem tomadas de decisão acerca do que o 
projeto se propõe. Como perspectivas, espera-se que algumas plantas sejam 
selecionadas como possuidoras de características morfológicas desejáveis, com bons 
índices de produção de grãos e óleo. Essas, por sua vez, baseando-se na hereditariedade 
fornecida pelo DNA, poderão ser a base para a obtenção de novas combinações 
genéticas por meio de cruzamentos (hibridações). 

 
PLANO DE TRABALHO 

O experimento será realizado em uma Estação Experimental do ICA-UFMG, 
objetivando avaliar a relação entre as características morfológicas e produtivas de 
clones de palma forrageira, para identificação de características que contribuam 
diretamente com a produção. O experimento será realizado utilizando 441 clones 
provenientes do Instituto Agronômico Pernambucano, dos quais, por meio de sorteio, 
avaliar-se-á características morfológicas de 50 unidades. Serão avaliadas as 
seguintes variáveis relativas à planta: largura, altura, IAC (equação de regressão e 
contornos realizados em papéis), hábito de crescimento, presença de pêlos e de 
espinhos. Nos cladódios serão obtidas as medidas de comprimento, largura, perímetro, 
espessura, ângulo, número e tamanho de espinhos. Para análise dos dados, serão 



aplicadas estatísticas descritivas, bem como a análise de trilha. Os estudantes terão 
contato com rotinas de casa de vegetação e plotagem experimental a campo. Além 
disso, irá se inteirar acerca de técnicas estatísticas relacionadas ao estudo de 
Diversidade Genética. O docente, um técnico e a equipe de estudantes de mestrado e 
graduação já integrada ao laboratório poderão assessorá-lo durante todo o experimento. 
Eles participarão diretamente no desenvolvimento de metodologias de melhoramento 
genético vegetal participativo sob limitações edafoclimáticas, aderentes a 
conhecimentos e ferramentas biotecnológicas e biométricas. Portanto, acompanharão 
plantios planejados, hibridações, medições e amplificações de DNA. Terão contato 
também com softwares desenvolvidos para o melhoramento de plantas, os quais 
possuem tutoriais que instigam ao estudo de técnicas estatísticas, de modo a solidificar 
conhecimentos adquiridos (GENES). Espera-se que o bolsista adquira independência 
em graus escalonados, à medida que o mesmo pratique as atividades previstas (Tabela 
1). 
 

Tabela 1. Cronograma de atividades 

Bimestres 
Atividades 

1 2 3 4 5 6 
Remessa de clones do IPA e logísticas de armazenamento X      
Preparo das áreas de plantio e dos ensaios de avaliação  X     
Plantio e acompanhamento dos campos de melhoramento  X X    
Manejo da cultura e controle fitossanitário   X X X  
Análises estatísticas     X X 
Redação de relatórios, resumos e artigos      X 
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Projeto2. : Lactobacillus sp. autoctones no controle de diarréia em borregos 

 PLANO DE TRABALHO- Probic 2017 

Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Minas Gerais  

Orientador  Prof Dr. Eduardo Robson Duarte  

Profª Drª Luciana Castro Geraseev 

Doutorando Claudio Eduardo Freitas Silva 

As atividade apresentadas são integrantes do projeto:  aprovado pelo CNPq: Fungos e 

bactérias láticas do trato digestório de bovinos e ovinos criados em condições 

semiáridas  com potencial probiótico  

 

Resumo 

Um dos principais problemas limitantes para a ovinocaprinocultura são os quadros de 

diarréias que promovem mortalidade de borregos durante a fase de cria, ocasionados por 

bactérias e protozoários. O uso de probióticos poderia contribuir para redução de casos 

de diarreia e favorecer o desempenho desses animais até o desmame. Neste estudo os 

objetivos serão avaliar o desempenho e o índice de diarréias de borregos suplementados 

com uma capa autóctone de Lactobacillus spp. durante o aleitamento e pos-desmame 

desses animais.  Serão avaliados 24 borregos, subdivididos em um grupo suplementado 

com a bactéria e outro grupo suplementado somente com o meio de cultivo bacteriano. 

Após 30 dias do nascimento, os borregos receberão 3 ml contendo aproximadamente 

10
11

 unidades formadoras de colônia da bactéria na parte da manha, antes da primeira 

mamada com auxílio de seringas. Os animais do grupo controle receberão igual volume 

somente do meio de cultivo sem a bactéria.  Após o nascimento os animais serão 

pesados, identificados, e submetidos a cura do umbigo por até três dias. Após sorteio 

inicial, a distribuição dos animais por tratamento, em cada grupo de sexo, seguirá a 

ordem de parição. Os animais serão criados confinados juntos de suas mães em baias 

coletivas com bebedouros automáticos e pista de alimentação. As matrizes serão 

alimentadas com capim elefante picado e concentrado para ovelhas em lactação e os 

animais poderão ter acesso a esses alimentos.  Os animais receberão o probiotico 

durante 30 dias de aleitamento e 30 dias apos o desmame. Os animais desmamados 

serão confinados individualmente em baias para avaliar o consumo dos alimentos. Serão 

avaliados semanalmente o escore de consistência fecal, o ganho de peso e a 

concentração a cada 30 dias de Enterobacteriacea e Oocistos de Eimeira. O experimento 
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será conduzido em fatorial 2x2, sendo dois sexos e dois grupos de tratamentos. Para 

análise dos períodos será empregado a regressão, considerando significâncias de até 5%. 

As atividades propostas representam um subprojeto da proposta: " Fungos e bactérias 

láticas do trato digestório de bovinos e ovinos criados em condições semiáridas  com 

potencial probiótico 2015, com o valor de R$ 36.600- Processo: 308204/2015-8- 

Demanda/Chamada: Produtividade em Pesquisa - PQ 2015 

 

PALAVRAS CHAVE: Bactérias laticas, Antagonismo microbiano, Colibaciolose, 

Eimeriose, probioticos 

 

 

 

 

 

. 
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Atividades  

 

Metodologia: 

 

Serão avaliados 24 borregos, mestiços  Dopper, subdivididos em um grupo 

suplementado com a bactéria e outro grupo suplementado somente com o meio de 

cultivo bacteriano. Após dois dias do nascimento, os borregos receberão 3 ml contendo 

aproximadamente 10
11

unidades formadoras de colônia da bactéria na parte da manha, 

antes da primeira mamada com auxílio de seringas. Os animais do grupo controle 

receberão igual volume somente do meio de cultivo sem a bactéria.   

Após o nascimento os animais serão pesados, identificados, e submetidos a cura do 

umbigo por até três dias. Após sorteio inicial, a distribuição dos animais por tratamento, 

em cada grupo de sexo, seguirá a ordem de parição. Os animais serão criados 

confinados juntos de suas mães em baias coletivas com bebedouros automáticos e pista 

de alimentação durante a estação de parição e cria dos animais. As matrizes serão 

alimentadas capim elefante e concentrado para ovelhas em lactação e os animais 

poderão ter acesso a esses alimentos.   

O probiotico será avaliado durante 30 dias de aleitamento e 30 dias apos o desmame.  

Serão avaliados semanalmente o escore fecal, o ganho de peso e contagem mensal de 

Enterobacteriacea e oocistos de Eimeira. 

As fezes serão coletadas na ampola retal e  diluições decimais em solução salina 

serão preparadas, em tubos contendo nove ml de solução salina estéril. Após cada 

diluição os tubos serão homogeneizados durante três minutos e alíquotas de 100 

microlitros das diluições 10
2
 e 10

4 
 e 10

6 
serão inoculadas em placas estéreis e 

incorporadas com meio Ágar Mac Conkey. Os inóculos serão homogeneizados com 

alças de Drigalski estéreis e as placas serão incubadas em estufa BOD a 39
o
 C e serão 

monitoradas para o crescimento de colônias bacterianas por até 72 horas (Vermelho et 

al., 2006).  Para a identificação dos gêneros bacterianos mais prevalentes nas amostras 

de fluido ruminal, será realizado o reisolamento e o cultivo em placas contendo meio 

Ágar Mac Conkey em estufa a 37°C por 24 horas. Após o crescimento exponencial, 

cada isolado será inoculado em tubos contendo meio Rugai e Araújo, modificado por 
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Pessoa e Silva. Os tubos serão incubados em estufa BOD a 39°C e posteriormente será 

feita a leitura dos resultados após 24 horas, usando-se tabela ilustrativa para 

identificação presuntiva de Enterobacteriaceae, de acordo com Pessoa e Silva (1972). 

A contagem de oocistos por grama de fezes (OOPG) será realizada segundo a técnica de 

McMaster modificada (LIMA, 1980).  (A SER REALIZADA PELO BOLSITA I) 

 Para contagem de oocistos dos protozoários, as fezes serão avaliadas pela técnica de 

flutuação em solução saturada de NaCl (Ueno e Gonçalves, 1998). Dois gramas de fezes 

serão adicionados a 58 mL de Solução saturada de NaCl. Apos filtração e flutuação, os 

oocistos serão quantificados em câmara de MacMaster.  (A SER REALIZADA PELO 

BOLSITA II) 

 O experimento será conduzido em fatorial 2x2, sendo dois sexos e dois grupos de 

tratamentos. As medianas serão avaliadas pelo teste de Kruskal Wallis. Para análise dos 

períodos será empregado a regressão, considerando significâncias de até 5%.  

 

Cronograma de atividades do bolsista 

 

Atividades 
MESES 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º  

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Preparo dos Animais x x 
 

 
         

Inoculação e avaliação dos 

filhotes 
  x x x x x      

Avaliação de ganho de peso  

e desempelho dos borregos 
     x x x x    

Análise dos  dados         x x x  

Redação de resumo e do 

artigo 
          x X 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&dcr=0&q=Kruskal+Wallis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjYm6TjwajZAhWIh5AKHZssBE8QkeECCCUoAA
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Acompanhamento do bolsista: 

O bolsista de iniciação científica dedicará quatro horas diárias à execução do projeto. 

Ao final de cada etapa será necessária a apresentação de um relatório das atividades 

realizadas pelo bolsista. Em reuniões semanais realizadas pelo grupo de pesquisa em 

Microbiologia do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, o bolsista apresentará os 

resultados já obtidos e as dificuldades encontradas. A autoavaliaçao em cada reunião 

contribuirá para a correção e aprimoramentos das atividades. Ao final o bolsista, 

juntamente com a equipe parecerá da elaboração de resumos e artigo da atividade de 

pesquisa 

 

 

 

 



Resumo do Projeto de Iniciação Científica Júnior 

Coleção de germoplasma de  chapéu-de-couro: caracterização e avaliação 

O chapéu-de-couro é o nome popular atribuído a duas espécies medicinais muito 

parecidas entre si (E. macrophyllus e E. grandiflorus), que são usadas pelos brasileiros 

há muitos anos. A planta ocorre em diversos estados do Brasil, normalmente associada a 

solos com alta umidade, como rios e brejos. A planta tem indicações para baixar a glicose, 

reduzir a pressão arterial, entre outras. O extrativismo ou coleta indiscriminada garantem 

o atendimento do mercado do chapéu-de-couro, mas com baixa qualidade. Por outro lado, 

muitos dos cursos d’água presentes no semiárido mineiro estão deixando de ser perenes, 

com a consequente redução ou desaparecimento de populações da espécie. Assim, uma 

coleção de germoplasma, com plantas de várias localidades do Norte de Minas está sendo 

montada visando conhecer e conservar a variabilidade regional da espécie, antes que 

desapareça. Portanto, como parte da conservação da espécie, o objetivo do presente 

estudo é a caracterização e avaliação de acessos da coleção de germoplasma de chapéu-

de-couro. As plantas serão cultivadas em casa de vegetação, em vasos com 5 litros de 

capacidade, irrigados diariamente. A caracterização morfoagronômica, envolvendo 

aspectos de produção e características morfológicas da planta, será conduzida ao longo 

de 06 meses a partir do plantio, sendo determinados os seguintes aspectos: folha - forma, 

textura, número de nervuras principais, coloração das faces abaxial e adaxial  e pilosidade; 

arquitetura da planta - posição das folhas em relação ao eixo vertical da planta; 

inflorescências - forma, número de flores, cor das pétalas e sépalas, dimensões das flores, 

número de propágulos ou rebentos assexuados emitidos; frutificação - período entre a 

abertura da flor e a maturação do fruto; semente - dimensões, cor, forma e percentual de 

germinação; perfilhos - número por planta; número de dias para início do florescimento; 

número de dias de duração do florescimento. Na colheita, seis meses após o plantio, serão 

determinados: altura, diâmetro, matéria seca da parte aérea, das raízes e das sementes, 

além do teor de derivados do ácido o-hidroxicinâmico. Os dados obtidos serão analisados 

com o auxílio de planilhas eletrônicas, com obtenção de estatísticas descritivas, como 

médias e desvio-padrão.  

 

 

 

 



PLANO DE TRABALHO E ORIENTAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

JÙNIOR 

Projeto 

Coleção de germoplasma de  chapéu-de-couro: caracterização e avaliação 

Orientador: Ernane Ronie Martins 

Objetivos 

• Capacitar os bolsistas na montagem, acompanhamento e avaliação de experimentos 

agrícolas em casa de vegetação e laboratório, na área de recursos genéticos; 

• Estimular a visão crítica, a vocação científica, a criatividade e a redação científica; 

• Capacitar na coleta de dados, tabulação e uso de planilhas eletrônicas. 

 

Metodologia 

Os bolsistas dedicarão semanalmente às atividades listadas no cronograma 

apresentado a seguir, sendo estimulada sua visão crítica, bem como a proposição de 

soluções diante dos problemas e dificuldades que venham a ocorrer eventualmente. A 

implantação do experimento será feita pelos dois bolsistas, sendo que a partir daí os 

mesmos terão ações distintas. Assim, o bolsista 1 dedicará tempo à análise 

morfoagronômica, coletando dados e preparando para análise. O bolsista 2 será 

responsável pela manutenção das plantas e a colheita, além das análises físico-químicas 

(matéria seca e análise química). O orientador deverá acompanhar o planejamento e a 

instalação dos ensaios em casa de vegetação e no campo. 

Os estudos propostos foram distribuídos de forma equilibrada durante o ano, 

sendo que não haverá sobrecarga de trabalho. Os bolsistas organizarão os dados 

coletados, preparando-os para análises estatísticas, as quais serão realizadas com o auxílio 

do orientador. Ao final, será redigido trabalho científico para publicação, onde os 

bolsistas farão revisão de literatura ampla e serão estimulado a redigir o mesmo. 

 

 

 

 



 

Os estudos foram previstos para 12 meses.  

Cronograma de atividades dos bolsistas de iniciação científica júnior 

Atividades previstas 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bolsista 1 

Preparo de vasos, adubação e plantio x x           

Caracterização morfoagronômica  x x x x x x      

Tabulação e análise dos dados   x x x x x x     

Revisão de literatura   x x x x x x     

Redação de resumo        x x    

Apresentação do trabalho em congresso/Semana de 

Iniciação Científica 

         x   

Relatório final           x x 

Bolsista 2 

Preparo de vasos, adubação e semeadura em campo e casa de 

vegetação 

x x           

Acompanhamento das plantas em vasos, tratos culturais e 

adubação 

 x x x x x x      

Colheita e coleta de dados na colheita        x     

Análise química        x x    

Tabulação e análise de dados        x x    

Revisão de literatura   x x x x x x     

Redação de resumo        x x    

Apresentação do trabalho em congresso/Semana de 

Iniciação Científica 

         x   

Relatório final           x x 

 



PLANO DE TRABALHO E ORIENTAÇÃO PIC Júnior/FAPEMIG - 09/2017 

Projeto 

Atividade antioxidante e análise de metabólitos secundários de Xylopia aromatica 

(Annonaceae) 

Xylopia aromatica (Annonaceae), conhecida popularmente como pimenta-de-macaco, é 

uma planta medicinal e condimentar, nativa do Brasil com distribuição no Cerrado e na 

Amazônia. Está relacionada entre as espécies que apresentam potencial para exploração 

econômica, porém os estudos da composição química dos frutos, parte comercializável, ainda 

são escassos. O objetivo deste projeto é determinar a atividade antioxidante e o teor de 

flavonóides totais dos frutos de Xylopia aromatica (Annonaceae), além disso, propiciar aos 

estudantes a oportunidade de participar de atividades de pesquisa desenvolvidas do 

Laboratório de Plantas Medicinais do Centro de Pesquisa em Ciências Agrárias da UFMG – 

Campus Montes Claros e capacitá-los na redação de relatórios e trabalhos científicos.  

Os frutos serão submetidos à análise de atividade antioxidante, teor de flavonóides totais e 

extração de óleo essencial por hidrodestilação em aparelho de Clevenger. Os estudos 

propostos foram distribuídos de forma equilibrada durante aos doze meses de vigência da 

bolsa, sendo que não haverá sobrecarga de trabalho. O bolsista organizará os dados coletados, 

preparando-os para análises estatísticas, as quais serão realizadas com o auxílio do orientador. 

Ao final, será preparado material científico para publicação, onde o bolsista fará revisão de 

literatura ampla e será estimulado a redigir o mesmo. O bolsista dedicará às atividades listadas 

no cronograma apresentado a seguir:  

 Treinamento do bolsista na área de biossegurança no Laboratório de Pesquisa em 

Plantas Medicinais  - 03/2018; 

 Treinamento do bolsista nos equipamentos que serão utilizados no laboratório de 

pesquisa em Plantas Medicinais - 03/2018; 

 Estudo das propriedades químicas de Xylopia aromatica (Annonaceae); 03 e 04/2018; 

 Preparo de amostras - 04, 05, 06 e 07/2018; 

 Extração de óleos essenciais dos frutos - 05, 06 e 07/2018; 

 Análise da atividade antioxidante do óleo essencial - 07 e 08/2018; 

 Apresentação do trabalho científico - 09 e 10/2018; 

 Análise de flavonoides totais -10 e 11/2018; 

 Análise da atividade antioxidante dos extratos alcoólico dos frutos - 12/2018;  

 Relatório final - 01e 02/2019. 



Implementação de banco de cepas de Probióticos e Leveduras 

no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. 

A manutenção e preservação de microrganismos permitem a utilização dos 

mesmos a qualquer momento, seja para fins experimentais, didáticos ou 

industriais. Dessa forma, conhecer a maneira de preservar culturas, por meio de 

técnicas simples e eficientes, é importante para conduzir experimentos nos 

laboratórios de biotecnologia. Nesse sentido, está sendo implementado um 

banco de leveduras no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, utilizando cepas 

de Kluyveromyces marxianus UCD 61-293, Kluyveromyces lactis ATCC 56498, 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Lactobacillus rhamnosus. 

Quanto à metodologia, o inóculo de uma colônia isolada, obtida em meio de 

cultura sólida YMA, será transferido para erlenmeyers de 250 mL contendo 50 

mL de meio líquido (YMA, sem o Ágar), sendo mantidos por 24 a 48 horas a 35ºC 

em estufa BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Decorrido o tempo de 

crescimento das leveduras e dos probióticos, será retirado o excesso de meio 

utilizando uma centrífuga e o sedimentado será resuspendido com 10 mL de 

meio líquido e 10% de glicerol. Em seguida, as cepas serão preservadas pela 

técnica de congelamento e armazenadas em tubos de polipropileno a -20 °C. As 

leveduras serão utilizadas em aulas práticas de Engenharia Bioquímica, 

mostrando resultados satisfatórios e serão utilizadas em experimentos de 

pesquisa, como por exemplo, expressão de proteínas heterólogas a partir de 

levedura recombinante. Sendo assim, conclui-se que o banco de leveduras e 

probióticos permite garantir vitalidade das células, bem como quantidade de 

células viáveis, permitindo utilizar esses microrganismos conforme os 

experimentos forem realizados. 

 

  



Revisão de literatura 

Os probióticos são microrganismos que promovem melhoria à saúde de quem 

os utiliza, bem como, promovem prevenção de inúmeras doenças, inclusive o 

câncer. Atualmente é utilizado como suplemento alimentar, porém seu(s) 

mecanismo(s) de ação permanece ainda pouco conhecido. É importante que 

mais estudos sejam realizados permitindo uma ampla divulgação deste método 

terapêutico, com mudanças em algumas condutas médicas, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças crônicas e distúrbios 

imunológicos. 

A hidrólise enzimática da lactose com -galactosidase (EC 3.2.1.23) constitui a 

base para muitos processos promissores para a biotecnologia que no momento 

vem sendo desenvolvido e explorado no soro de queijo (Siso et al., 1992; 

Rosolen et al., 2015). A mistura de glicose e galactose obtidas desse modo 

pode ser usada como fonte de carbono por grande maioria de microrganismos, 

aumentando sua diversidade de bioprodutos que podem ser obtidos a partir do 

soro de leite (Siso et al.,1992; Coté et al., 2004;  Koutinas et al., 2009). 

Várias fontes microbianas de lactases têm sido usadas a partir de Escherichia 

coli, Aspergillus oryzae e Kluyveromyces lactis como sendo sujeitas ao estudo 

da hidrólise da lactose (Bakken et al., 1992; Rosolen et al., 2015). A -

gactosidase proveniente dos fungos Aspergillus niger e Aspergillus oryzae 

assim como das leveduras Candida pseudotropicalis, Kluyveromyces fragilis e 

Kluyveromyces lactis são geralmente reconhecidas como inócuas (Rosolen et 

al., 2015). A -galactosidase de Escherichia coli espécie mais investigada, não 

é usada no processamento de alimentos devido às implicações de segurança 



relacionada à presença de coliformes em alimentos (Grenberg e Hewit, 1981; 

Gekas e Lopez-Leiva, 1985). 

Lactases microbianas (-galactosidase E.C. 3.2.1.32) têm extensamente sido 

aplicadas comercialmente na hidrólise da lactose em produtos de leite e 

também no aproveitamento da utilização do soro. Lactases neutras (atividade 

ótima em pH 6.0 e 7,0) derivam de leveduras principalmente Kluyveromyces 

fragillis e Kluyveromyces lactis, que são mais adequadas para hidrolisar leite e 

soro neutro ou saturados (Voget et al., 1994). 

A habilidade da Kluyveromyces lactis (K. lactis) para utilizar lactose está 

também no uso para produção de lactase. Essa enzima é mais intensamente 

usado na preparação de leite com baixo teor de lactose para a população 

intolerante. A preparação de lactase a partir de K. lactis tem sido confirmada 

como GRAS (Generally Recongnised as Safe) pelos United States Food e Drug 

Administration (FDA) como ingrediente direto de alimentos (Rosolen et al., 

2015). A FDA confirma que K. lactis é um normal componente necessário de 

muitos produtos lácteos, que não há relato de toxicidade ou patogenicidade que 

tenha sido associada com a presença de K. lactisem alimentos (Bonekamp e 

Oosterom, 1994).  

Neste contexto, o trabalho objetiva constituir um banco de cepas de leveduras 

e probióticos no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG para pesquisas futuras 

e uso em aulas práticas. 

 

  



Material e Métodos 
 

MEIO DE CRESCIMENTO E MANUTENÇÃO 
 
Cultivo de Kluyveromyces marxianus UCD 61-293 e Kluyveromyces lactis 
ATCC 56498 e Lactobacillus rhamnosus (ATCC 7469), Lactobacillus 
acidophilus (ATCC 4356) e Lactobacillus casei (ATCC 393) 
 

 

MRS = Meio formulado a partir do MRS broth, DIFCO 0881-101-3 
 
Pesar os ingredientes em balança analítica (de acordo modo de preparo em 
embalagem). Dissolver os ingredientes em água destilada, aquecer até a 
temperatura de ebulição, agitando com frequência. Em seguida, ajustar o pH 
entre 6,2 e 6,5. Esterilizar em autoclave (121ºC/ 20 minutos). 
 
Preparar no dia: 
500 mL de MRS sólido (adição de Agar); 
800 mL de MRS líquido (sem Agar); 
 
Material para esterilizar: 

 30 tubos de ensaio com rodilhão de algodão; 

 12 erlenmeyers de 125 mL com rodilhão de algodão; 

 15 placas de petri; 
 
Verter: 

 Em 15 tubos colocar 10 mL de meio líquido; 

 Nos outros 15 tubos colocar 10 mL de meio sólido e deixar solidificar de 
forma inclinada (ágar inclinado); 

 Nos 1 erlenmeyers colocar 50 mL de meio líquido em cada um; 

 Colocar 20 mL de meio sólido em cada placa; 
 

OBS: O meio de crescimento e manutenção das bactérias (probióticas) segue as 

recomendações da Fundação André Tosello. 
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Título: Análise do perfil dos ingressantes no Instituto de Ciências Agrárias (ICA/UFMG) 

pelo SiSU: Impactos e novos desafios para o ensino na Instituição (2014 – 2015).   

 

Resumo: A presente pesquisa propõe analisar o perfil dos alunos ingressantes pelo Sistema 

de Seleção Unificada (SiSU) nos cursos de graduação do Instituto de Ciências Agrárias, e 

seus impactos e novos desafios para o ensino (2014 – 2015). Entre os fatores a serem 

analisados estão o estado de origem dos novos alunos, a renda mensal familiar, a etnia e a 

origem escolar. Em relação aos impactos e novos desafios na Instituição, serão observados o 

desempenho acadêmico, através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

e o Rendimento Semestral Global (RSG), e as taxas de evasão e de mudança de curso dentro 

da própria instituição. Para realização da pesquisa será feito um estudo da legislação 

relacionada ao SiSU, de documentos internos da UFMG e ICA, do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP) e os dados do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

Dessa forma, diante do atual quadro da educação superior pública no Brasil, que passou por 

uma rápida e intensa expansão a partir do início do século XXI, a presente pesquisa possui 

relevância por se propor a analisar os impactos e os novos desafios da adesão ao Sistema de 

Seleção Unificada na UFMG, avaliando as mudanças ocorridas no perfil dos ingressantes, 

seus efeitos e sugerindo ações que visem à melhoria das condições existentes e que 

possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

  

Palavras-chave: Perfil discente. Sistema de Seleção Unificado (SiSU). Impactos no ensino.   

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

 

O número de Instituições de Ensino Superior (IES) passou por uma expressiva 

ascensão nos últimos anos, especialmente a partir da implantação do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Em 2003 havia 

45 IES federais, passando para 63 em 2014, o que representa um aumento de 40%. Já o 

número de campi/unidades passou de 148 para 321, crescimento de 117%. Em relação ao 

número de matrículas da graduação presencial, havia 500.459 em 2002, passando para 

932.263 em 2014, um aumento de 86,3% (BRASIL, [2014], p.32). 

Através de várias iniciativas como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o REUNI, o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) e políticas inclusivas, o governo federal buscou aumentar a oferta de 

cursos de graduação, o número de alunos matriculados e propiciar condições para que os 

ingressantes pudessem concluir o curso. Visando aprimorar o processo de seleção e 

democratizar o acesso ao ensino superior, foi criado o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 

por meio do qual são selecionados estudantes a vagas em cursos de graduação, 

disponibilizadas pelas instituições públicas e gratuitas de ensino superior que dele 

participarem (BRASIL, 2012). 

O Instituto de Ciências Agrárias, Campus da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), situado no município de Montes Claros/MG, lócus da pesquisa, possuía um 

processo seletivo próprio para ingresso nos cursos superiores até 2010. Em 2011 adotou o 

ENEM em substituição à primeira etapa do vestibular. Aderiu exclusivamente ao SiSU no ano 

de 2013 para ingresso em 2014, à exceção dos cursos que exigem exames para identificar 

habilidades, que contam com edital específico (UFMG, 2013). A presente pesquisa propõe 

analisar o perfil dos ingressantes no ICA em 2014 e 2015, nos cursos de graduação ofertados 

em Montes Claros, após adesão ao SiSU e seus impactos e novos desafios para o ensino na 

instituição.  

Para aperfeiçoamento da elaboração e execução dos planos, programas e projetos 

educacionais é necessário conhecer a realidade das instituições, os pontos favoráveis que 

devem ser mantidos e os pontos desfavoráveis que necessitam ser estudados, em busca das 

soluções mais adequadas.  

Uma vez que a UFMG aderiu ao SiSU muito recentemente, e tendo o ICA com oferta 

de seis cursos de graduação, com um total de 240 vagas ofertadas anualmente pelo SiSU, são 



necessários estudos que avaliem os resultados do Sistema, com relação ao perfil dos alunos 

selecionados, suas implicações e possíveis formas de aperfeiçoamento do sistema. Assim, 

entende-se que é importante estudar e pesquisar o papel do Estado e das instituições de 

ensino, na elaboração e execução de políticas públicas, na busca da gestão democrática, da 

qualidade do ensino, com o propósito de apresentar à sociedade as mudanças ocorridas na 

educação e que possam refletir em propostas de melhoria. 

A Iniciação Cientítica para os alunos do ensino Fundamental, Médio ou 

Profissionalizante, é indiscutivelmente porta de entrada para a formação de pesquisadores. 

Particularmente a pesquisa possibilita aos alunos do ensino básico a ter familiaridade com as 

fontes, sejam elas orais ou escritas. Pode-se dizer, que o trabalho há ser realizado pelos os 

alunos a respeito do perfil dos alunos ingressantes pelo SiSU no Instituto de Ciências 

Agrárias, traz a luz de fatos históricos e nas políticas públicas educacionais, particularmente 

no período de 2014 a 2015, quando a UFMG aderiu ao SiSU, as mudaças nas instituições 

educacionais e na sociedade.   

A contribuição na formação dos alunos do ensino básico com este trabalho poderá ser 

bastante visível na formação de novos pesquisadores. Inicialmente, os bolsistas encontraram 

poucas ferramentas para realizar uma pesquisa, pois lhe faltam experiência. A educação 

básica agrega mais conhecimento teorico e pouca prática na pesquisa. A iniciação a pesquisa 

abre caminhos para alunos que desejam tornar-se pesquisadores e iniciar a invesitigação de 

fatos que alteram a sociedade contemporânea.  

Diante disso, a questão da presente pesquisa é qual o perfil dos ingressantes de 2014 – 

2015 pelo SiSU no Instituto de Ciências Agrárias? E quais são impactos e os novos desafios 

para o ensino na instituição? 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O Estado é uma organização complexa, com origens antes da Idade Moderna, secular 

e a princípio com a presença da Igreja Católica.  Para Bobbio (2004, p. 69) o Estado moderno 

pode ser definido “[...] mediante dois elementos constitutivos: a presença de um aparato 

administrativo com a função de prover a prestação de serviços públicos e o monopólio 

legítimo da força”.  

Segundo Bobbio (2004) o Estado, entendido como um ordenamento político de uma 

comunidade, nasce da separação entre a comunidade primitiva, com laços de parentesco e das 



comunidades formadas com a união de várias famílias, com a finalidade de sobreviver com 

base na produção do próprio sustento e da defesa de seu território. Alguns autores afirmam 

que essa transição ocorreu da sociedade primitiva e bárbara para sociedade civil, “idade civil”, 

sendo o início da formação dos cidadãos civilizados. Bresser-Pereira (1995) corrobora com 

Bobbio (2004) ao comentar que o surgimento do Estado tem suas origens com a dissolução da 

sociedade primitiva e a divisão da sociedade em classes.   

Na visão de Bresser-Pereira (1995), o Estado significa a soberania em relação à 

sociedade, faz parte dessa sociedade e é essencial para as classes dominantes, além de ter 

legitimidade para usar a força, com o propósito de evitar a anarquia de determinadas classes 

sociais. Assim, “[...] o Estado é a estrutura organizacional e política, fruto de um contrato 

social ou de um pacto político, que garante legitimidade ao governo” (BRESSER-PEREIRA, 

1995, p.87).  

O Estado Contemporâneo, geralmente o Ocidental, segundo Bobbio (2004), é 

constituído por leis que regulam a sociedade, com divisão em três poderes: legislativo, 

judiciário e executivo. O poder do Estado é coercitivo e é exercido em um determinado 

território e sua população. Com esse poder, pode proteger a propriedade privada e manter o 

contrato social. O Estado tem a função de legislar e cobrar impostos de uma determinada 

população em um território. Poderá usar da força policial ou militar para manter a ordem.  

Bresser-Pereira (1995) comenta que “[...] a existência de eleições livres, nos quadros 

de um sistema legal sólido, é a forma institucional por excelência que os estados-nação 

modernos encontraram para resolver os conflitos e garantir aos governos a legitimidade e 

governabilidade necessárias à administração do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1995, p.102)”.  

Em contrapartida, o Estado dará ao seu povo, os direitos suficientes para torná-los 

cidadãos de um determinado território, apresentando ações para o bem-estar social, diante das 

necessidades dos cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1995). “O bem-estar voltou a ser o 

objetivo mais prestigioso da gestão do poder, embora não mais em função declaradamente 

fiscal e político-econômica, como nos tempos do Estado Absoluto, e sim em vista de um 

progressivo e indefinido processo de integração social (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 2004, p. 430)”.   

 O Estado de bem-estar social constitui-se de políticas emergenciais e direitos sociais 

aos cidadãos. Essa cidadania é constituída por direitos civis, direitos políticos e direitos 

sociais. Conforme Wilensky (1975 apud FARIA, 1998), a base do Estado de bem-estar social 

tem como pressuposto a iniciativa do Estado ao dar aos cidadãos o mínimo de renda, 

alimentação, moradia e educação, como direito político, não uma doação. Assim, o Estado de 



bem-estar social, na visão do autor, seria a institucionalização do terceiro item da cidadania, o 

direito social, com vias ao grau de igualdade social.  

 “[...] As origens dos programas sociais devem ser procuradas na crescente 

complexidade da divisão social do trabalho, decorrente da industrialização” (TITMUSS, 1954 

apud FARIA, 1998, p. 42). A expansão do Estado de bem-estar social surge com o gasto 

social do Estado, com a lógica da industrialização. Segundo os defensores dessa teoria, com o 

processo de industrialização surgem diversos problemas sociais, já que a instituição família 

não pôde, de certa forma, atender às necessidades dos grupos mais vulneráveis. Dessa forma, 

o Estado assume a função de suprir anseios básicos da população (FARIA, 1998). 

 Vicente (2009) assinala que o Estado de bem-estar social apresentou características de 

“péssimo” administrador da economia, com reflexos de ineficiência e se tornou 

desmoralizado, enfim, um entrave para o crescimento econômico. O autor pontua que o 

pensamento contrário ao Estado de bem-estar social surgiu com as ideias de que os países 

ocidentais encontravam-se com problemas com os sindicatos dos trabalhadores, que exigiam 

aumentos salariais, gerando despesas elevadas. “A solução, então, seria uma contenção dos 

gastos com bem-estar e a criação de ‘um exército de reserva’ para mobilizar os sindicatos” 

(VICENTE, 2009, p.126).  

A organização do Estado é complexa, mas, necessária para o “bom” andamento da 

sociedade. Através das políticas públicas, o Estado tem o papel de interferir em situações 

emergenciais ou quando as famílias não possuem condições financeiras para ter acesso a 

determinados direitos sociais. O objetivo dessas políticas é atender uma determinada demanda 

de uma classe social. Diante desse cenário de restrição de gastos, existente em boa parte dos 

países desenvolvidos, há um maior grau de importância e visibilidade para as políticas 

públicas no mundo e em especial no Brasil. 

 Segundo Souza (2007), a definição mais clássica de políticas públicas é “uma regra 

formulada por alguma autoridade governamental, que expressa uma intenção de influenciar, 

alterar, regular o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou 

negativas (REZENDE, 2004, p.13 apud SOUZA, 2007)”.  

 Para Souza (2007) política pública é semelhante à política social, no entanto, são 

campos multidisciplinares, com focos diferentes. Quando pensamos em políticas públicas, as 

teorias de discussão partem de sociólogos, economistas e cientistas políticos. Há nesse campo 

a necessidade de usar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade para 

explicar as teorias das políticas públicas. Em suma, as políticas públicas demonstram a ação 

do Estado para alterar uma determinada realidade em benefício de um grupo de indivíduos. 



Nesse caso, podemos pensar nos aposentados, estudantes e demais classes que precisam do 

aparato do Estado.   

 “A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2007, p.69)”. Dessa forma, as 

políticas públicas quando são pensadas, formuladas e transcritas em planos, programas e 

projetos, serão discutidas e aprovadas pelos representantes da sociedade civil, sendo o 

próximo passo sua implementação e execução. Durante a implantação, execução e 

encerramento das atividades, as políticas públicas serão acompanhadas e avaliadas pelos 

usuários e sistemas complexos do governo, apontando os resultados negativos ou positivos e 

seus impactos.  

 Segundo Mainardes (2006) ao analisar uma política pública, devemos realizar um 

relatório das várias fases, abrangência e suas implicações, assim, podemos identificar as 

mudanças e seus impactos. O autor sugere que as pesquisas em políticas públicas locais 

devam ser tomadas de amostras com o propósito, a princípio, de analisar os problemas mais 

amplos das políticas. “Pode-se destacar que o impacto das políticas sobre grupos específicos e 

localizados, tais como gênero, raça, classe, necessidades especiais, entre outros, é sem dúvida 

necessário [...]” (MAINARDES, 2006, p.57).  

 Mainardes (2006) pontua que a coleta de dados para pesquisa em políticas públicas 

requer a utilização de entrevistas com criadores de políticas públicas e os sujeitos envolvidos 

em todo o processo de implantação e execução. “A análise do contexto dos resultados/efeitos 

pode envolver a análise de dados estatísticos, dados de avaliação do desempenho de alunos e 

outros dados; aplicação de testes; entrevistas etc” (MAINARDES, 2006, p.60).   

 O problema da política pública será discutido no sistema político com os 

representantes do povo, com as instituições jurídicas, sendo ao final desenhada a decisão para 

implementar diante daquele diagnóstico “problema”, um programa, plano, projeto ou grupo 

de pesquisa como política pública (SOUZA, 2007). “Para que um problema chame a atenção 

do governo, é preciso que uma imagem, ou um consenso em torno de uma política, efetue a 

ligação entre o problema e uma possível ação (CAPELLA, 2007, p.113)”.    

 “A política educacional diz respeito às decisões que o poder público, isto é, o Estado, 

toma em relação à educação (SAVIANI, 2008, p.7)”. O processo histórico de implantação de 

políticas educacionais no Brasil foi marcado por resistência pela Coroa portuguesa em investir 

no ensino público, deixando até 1779 a cargo dos jesuítas. Houve, no período de colonização, 

escassez de recursos para a educação e alto número de reformas no ensino, que não 



solucionavam os problemas na área. Dessa forma, “[...] o resultado foi que atravessamos o 

século XIX sem que a educação pública fosse incrementada (SAVIANI, 2008)”. 

 Para Saviani (2008), no período imperial os gastos com educação pública eram 

“mínimos”, com percentuais de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) sobre o 

orçamento e com a transição para a Primeira República, os déficits com educação foram 

elevados. Nesse período não houve mudanças significativas, o percentual de analfabetos era 

de 65% (sessenta e cinco por cento) da população. Na década de 1930 os investimentos em 

educação eram em torno de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) e na Ditadura Militar eram, 

em média, 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento).  

Conforme Peroni (2003) no período de redemocratização, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o Estado restabeleceu a vinculação orçamentária das receitas 

resultantes de impostos para a educação, fixando 18% para a União e 25% para estados e 

‘municípios. No entanto, houve manobras para burlar a Lei, criando novas fontes de receita, 

principalmente no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), quando, segundo o 

INEP (2000), houve um elevado crescimento da educação no setor privado. Nesse período, 

havia uma corrente de neoliberais e da terceira via que defendiam que o Estado não deveria 

executar diretamente as políticas sociais, transferindo paulatinamente essa função para o setor 

privado, com participação mínima do Estado nas questões sociais, privatizando o ensino.  

Moraes (2002) explica que a proposta neoliberal para reforma das políticas públicas é 

racionar as ações coletivas realizadas pelo Estado, com viés para privatizar serviços que 

alguns pensadores creem não ser prioridade. Nessa perspectiva, Dourado (2002, p.236) 

explica que “a saúde, a educação, a cultura e a pesquisa compõem, nesse projeto, o setor de 

serviços não exclusivos, os quais o ‘Estado provê’, mas que, como não envolvem o exercício 

do poder extroverso do Estado, podem ser também oferecidos pelo setor privado [...]”.   

Essas reformas são pensadas objetivando o sucesso em longo prazo, buscando racionar 

os serviços essenciais à sociedade e transferindo os serviços básicos instituídos pelo Estado 

para o ente privado. Dessa forma, “o neoliberalismo econômico acentua a supremacia do 

mercado como mecanismo de alocação de recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, 

remunerador dos empenhos e engenhos inclusive” (MORAES, 2002, p.15). Segundo Dourado 

(2002) as mudanças que ocorrem nesse início do Século XXI são complexas e significativas. 

Com as novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), houve alterações no modo 

de produção capitalista, com a crescente globalização econômica e de fato, a ampliação da 

exclusão social. O autor defende “[...] o neoliberalismo como a única possibilidade de ajuste e 

de sobrevivência, ainda que a um elevado custo social” (DOURADO, 2002, p.235).  



Há o entendimento de que, no Brasil, o processo de políticas educacionais é de 

descontinuidade, ocorrendo na área da educação um processo lento, de abundantes reformas 

conhecidas popularmente como “ziguezague” e/ou “pêndulo”, que são intrínsecas à história 

da educação brasileira (SAVIANI, 2008). “No plano federal, o regime republicano expressou 

a tensão na política educacional, oscilando entre a centralização (oficialização) e 

descentralização (desoficialização)” (SAVIANI, 2008, p.11). A descentralização ocorreu 

devido às reformas no ensino estadual em 1920 e a centralização, em consequência de 

reformas nacionais, em 1931, com ciclos de reformas em 1942 a 1946 (Capanema), com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) em 1961 e diversas leis no período da 

ditadura militar (SAVIANI, 2008).  

“No Brasil, o período de democratização da década de 1980 foi marcado pela luta e 

pelo direito à educação como parte de uma demanda maior de democratização da sociedade e 

universalização de direitos sociais [...]” (PERONI, 2003, p.1). Com a promulgação da 

Constituição de 1988, trazendo em seu Artigo 205 que a educação é um direito de todos e 

dever do Estado e da família, a LDB de 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE-2001), 

houve mudanças significativas na ampliação ao acesso à educação superior pública. A 

educação superior brasileira passou por forte expansão, principalmente nas duas últimas 

décadas, decorrentes de fatores como demanda da sociedade, exigência do mercado de 

trabalho, globalização, pressão de organismos internacionais, entre outros.  

Diante desse cenário, foi concebido pelo governo federal um sistema para oferecer 

uma solução ágil, eficaz e segura para a seleção de candidatos ao ensino superior. O SiSU foi 

criado pelo Ministério da Educação em 2010, através da Portaria Normativa nº 2, de 26 de 

janeiro de 2010, substituindo os processos seletivos das Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas que a ele aderiram, através da utilização dos resultados obtidos no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) e de um conjunto de ações afirmativas, como critério de seleção 

dos estudantes (RISTOFF, 2014, p.727). 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) havia sido criado em 1998 para avaliar 

o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria 

da qualidade desse nível de escolaridade (INEP, 2011).  

 
“A partir de 2009, o ENEM passou a ser utilizado também como mecanismo de 
seleção para o ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no 
Exame que contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas 
oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade 

acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio” (INEP, 
2011).  

 



Silveira, Barbosa e Silva (2015) destacam como pontos positivos de um exame 

nacional e de um sistema como o SiSU, o favorecimento da mobilidade dos acadêmicos para 

instituições de ensino superior em diversas localidades do país, possibilitando também o 

deslocamento de pessoas de regiões menos desenvolvidas para outras mais desenvolvidas, o 

que é interessante para estabelecer um ambiente multicultural nas universidades.  

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio da Comissão Permanente 

de Vestibular (COPEVE), foi responsável pela realização do processo seletivo para ingresso 

de estudantes nos cursos de graduação até 2010. Nesse mesmo ano foi aprovada a Resolução 

05/2010, que alterou a forma de ingresso de candidatos ao Concurso Vestibular 2011, 

adotando o ENEM em substituição à primeira etapa da seleção. Essa alteração baseou-se em 

estudos realizados pela Comissão Permanente de Vestibular, pela Pró-Reitoria de Graduação 

e na decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (UFMG, 2010). 

Em 2013 houve adesão ao SiSU para ingresso em 2014, à exceção dos cursos que 

exigem exames para identificar habilidades, que contam com edital específico. Em sua quarta 

participação, a UFMG foi recordista em recebimento de inscrições pelo sistema (ARAÚJO, 

2015), demonstrando um enorme ganho de visibilidade em âmbito nacional e também 

aumentando sua responsabilidade ante o cenário e os novos desafios. No Instituto de Ciências 

Agrárias são ofertadas anualmente 240 vagas anualmente em seis cursos de graduação, sendo 

eles Administração, Engenharia de Alimentos, Agronomia, Zootecnia, E ngenharia Agrícola 

e Ambiental e Engenharia Florestal.  

A criação do Sistema de Seleção Unificada e as políticas inclusivas implementadas 

pelo governo federal levaram a alterações no perfil dos estudantes de graduação das IES 

públicas. Diante disso, faz-se necessário conhecer e analisar quais foram essas mudanças e 

como elas repercutiram na instituição. 

Entre os fatores a serem analisados estão a região de origem dos novos alunos, 

observando como tem sido seu deslocamento com a mudança no processo seletivo, que não 

mais exige ao candidato realizar a prova em local determinado pela Universidade. Também é 

importante avaliar a questão da renda familiar e como as políticas afirmativas têm 

influenciado para a inclusão de candidatos com baixa renda. Outro fator a ser observado é a 

etnia e de que maneira a implantação do SiSU tem colaborado para a diversidade da 

população universitária. É importante destacar também a origem escolar dos ingressantes e se 

o novo sistema tem possibilitado a integração de egressos de escolas públicas, ou se a 

Universidade apresenta um perfil etilizado. 



Em relação aos impactos e aos novos desafios, torna-se relevante verificar os 

resultados do desempenho acadêmico, o que pode ser feito através da análise do Rendimento 

Semestral Global (RSG), índice que corresponde à média ponderada do desempenho 

acadêmico do aluno em cada semestre e também dos resultados no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade). 

A questão da evasão é outro ponto a ser levantado. Uma vez que esse sistema permite 

que pessoas de diferentes localidades se candidatem à vagas em instituições distantes de sua 

residência, é relevante verificar se após a matrícula está havendo um alto índice de 

transferências, desistências ou mudanças de curso internamente e quais são as causas. Dentro 

dessa análise, pode-se também observar as políticas que visam colaborar na permanência 

desses discentes, como tem sido a assistência estudantil, disponibilização de vagas em 

moradia universitária, alimentação, bolsas e outros auxílios e se isso tem influenciado na 

manutenção dos alunos.  

As desigualdades no acesso e permanência no ensino superior são um problema a ser 

enfrentado. Configuram-se grandes e recorrentes desafios expandir a matrícula, democratizar 

o acesso e diferenciar a oferta, garantindo o atendimento das demandas da economia e da 

sociedade, a excelência da formação ofertada e o adequado financiamento da expansão 

(BRASIL, 2013). 

Em relação às políticas educacionais no Brasil, observa-se que o processo foi lento, e 

com viés mais para o setor privado no final do século XX. Dessa forma, entende-se que é 

importante resgatar os conceitos de Estado, políticas públicas e a retrospectiva da história da 

educação superior no país e seus desdobramentos no início do Século XXI, tendo assim, o 

SiSU como objeto dessa pesquisa no processo de ampliação ao acesso à educação superior e 

seus impactos e novos desafios para o ensino na UFMG.    

 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Analisar o perfil dos alunos ingressantes nos cursos de graduação do Instituto de Ciências 

Agrárias pelo SISU, em 2014 e 2015 e descrever seus impactos e novos desafios para o 

ensino na Instituição.  

 

3.2 Objetivos específicos  



 

 Descrever brevemente as teorias de Estado, políticas públicas e o processo histórico de 

expansão do ensino superior público brasileiro, a partir do início do século XXI; 

 Apresentar a origem do SiSU e sua regulamentação; 

 Avaliar o perfil dos discentes ingressantes pelo SiSU no ICA (2014 – 2015) em relação a 

origem, renda, etnia e desempenho acadêmico; 

 

4 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa é de natureza básica e quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva. 

Exploratória, conforme Silveira e Córdova (2009, p.35), é o tipo de pesquisa que deve “[...] 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. A pesquisa descritiva para Trivinõs (1987 apud SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009) “[...] exige do investigador uma série de informações sobre o que se 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”. 

Quantos aos procedimentos, a pesquisa é documental e bibliográfica. Conforme 

Prodanov e Freitas (2013, p.56) “[...] a utilização da pesquisa documental é destacada no 

momento em que podemos organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe 

uma nova importância como fonte de consulta”. “A revisão bibliográfica servirá para citações 

das principais conclusões a que outros autores chegaram, permite salientar a contribuição da 

pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes” 

(MARCONI; LAKATOS, 2009, p.227).   

O objeto da presente pesquisa é o SiSU e o universo é a Universidade Federal de 

Minas Gerais, com sede administrativa em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. O 

recorte temporal é entre o período de 2014 a 2015. A amostra serão os discentes ingressantes 

pelo SiSU nos cursos de graduação do ICA de 2014 a 2015.. 

Na primeira fase de coleta de dados serão coletadas informações em sites como o do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP), será realizado um estudo da legislação relacionada ao SiSU, das Portarias publicadas, 

do Plano Nacional de Educação e demais normas pertinentes. Serão pesquisadas publicações 

como artigos, revistas científicas, livros, dissertações e teses de autores que escreveram sobre 

os temas SiSU, Educação Superior no Brasil, políticas inclusivas e assistência estudantil. 

Esses dados coletados serão o referencial teórico para escrita do primeiro capítulo com os 



temas Estado, políticas públicas, expansão do ensino superior no Brasil e os desdobramentos 

do SiSU. O segundo capítulo descreverá os métodos e as fontes da pesquisa.   

Na segunda etapa serão coletados dados nos documentos internos da UFMG referentes 

ao período em estudo, consultando-se as Atas do Conselho Universitário, os termos anuais de 

adesão ao sistema, as Normas Gerais de Ensino de Graduação, Estatuto, Regimento Geral, 

Relatórios de Gestão Institucional, os Relatórios da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA, dados da Assistência Estudantil (PRAE), 

da Diretoria de Avaliação Institucional (DAI) e Diretoria de Registro e Controle Acadêmico 

(DRCA).  

Com os dados coletados, será realizada a sua preparação, que “[...] comporta três 

operações principais: codificação, transferência e verificação. Sem serem centrais, essas 

operações mostram-se, contudo, de uma importância não negligenciável no conjunto do 

processo, pois se não podem por si só assegurar a qualidade das análises e interpretações 

correm, no entanto, o risco de as obstaculizarem, quando realizadas sem o necessário 

cuidado.” (LAVILLE; DIAONE; SIMAN 2007, p.199).  

Assim, a codificação “[...] constitui a primeira operação na organização do material. 

Na prática, trata-se de atribuir um código a cada um dos dados coletados e de ordená-los por 

isso mesmo em categorias” (LAVILLE; DIAONE; SIMAN 2007, p.199). A transferência dos 

dados “[...] é simplesmente transcrevê-los em um quadro mais funcional para o trabalho de 

análise e de interpretação, transformando-o às vezes, graças à codificação” (LAVILLE; 

DIAONE; SIMAN 2007, p.202). Nessa etapa, os dados serão transferidos para gráficos de 

barra.  

Antes de analisar os dados, será realizada a terceira operação, a verificação. “[...] O 

processo de verificação começa na recepção dos dados brutos: preocupado em não despender 

em vão suas energias, o pesquisador eliminará desde logo os dados que não podem servir a 

seus fins porque são incompreensíveis, incompletos, inadequados [...]” (LAVILLE; DIAONE; 

SIMAN 2007, p.203).  

Concluídas essas etapas, será realizada a interpretação dos resultados estatísticos, “[...] 

o pesquisador deve ir além da leitura apressada, para integrá-los em um universo mais amplo 

em que poderão ter um sentido. Esse universo é o dos fundamentos teóricos da pesquisa e o 

dos conhecimentos já acumulados em torno das questões aí abordadas” (LAVILLE; 

DIAONE; SIMAN 2007, p.213). Assim, com os conhecimentos adquiridos ao longo da 

trajetória da pesquisa, o pesquisador terá base para interpretar os dados e apresentar uma 

análise e resultados relevantes.  



“[...] O pesquisador constrói a explicação do fenômeno, expandindo essa constatação 

para uma reflexão lógica que sustenta no conjunto dos elementos que lhe serviram para prever 

o que os números deviam dar, e que lhe permite agora especificar-lhes o sentido e o alcance. 

A partir daí, uma conclusão se tornará possível” (LAVILLE; DIAONE; SIMAN 2007, p.214). 

 

5 PLANO DE TRABALHO 
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Durante os meses de março e abril, 
será realizada a revisão bibliografica 
de autores que transcreveram sobre 
História da Educação no Brasil, as 
políticas públicas educacioanis e um 
estudo aprofundado do SiSU.  

            

Nos meses de maio e junho, será 
levantado os dados no SIGA dos 
alunos ingressantes pelo SiSU nos 
anos de 2014 e 2015, para analisar: 
origem, renda, escolaridade, etnia, 
desempenho acadêmico e os indices de 
evasão.  

            

Já em julho e agosto, será a 
interpretação dos dados analisando as 
mudanças no perfil do discentes 
ingressantes pelo SiSU no ICA de 
2014 a 2015; 
Em setembro de 2018, Serpa 
apresentado o trabalho desenvolvido 
no Seminário de Iniciação Científica 
Júnior, promovido anualmente pela 
UFMG no âmbito da Semana do 
Conhecimento, conforme as normas 
estabelecidas pela PRPq e divulgadas 
pelo NAPq responsável. 

           

 

 

 
 
 

No final do ano de 2018, em outubro, 
novembro e dezembro, será a produção 
do texto em formato de artigo com os 
resultados da pesquisa.   

            

Em janeiro e fevereiro, ficou por conta 
da elaboração do Relatório Final.  
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Resumo 
 

Métodos para preservação e armazenamento de fungos de importância florestal  
 
Com a criação do curso de Engenharia Florestal da UFMG, em 2009, vários fungos de 
importância florestal vêm sendo isolados a partir de materiais doentes trazidos do 
campo durante as aulas práticas de Patologia Florestal; durante a realização de pesquisas 
com espécies florestais nativas e exóticas, ou por meio de doação de outras instituições 
parceiras como o Laboratório de Patologia Florestal da UFV e de Preservação da 
Madeira da UFES.  A preservação desses fungos é de grande importância para a 
continuidade do programa de pesquisa que envolve diagnose e manejo de doenças em 
essências florestais, a ação e tratamento de fungos degradadores de madeira, bem como 
para as atividades didáticas das disciplinas. Portanto, a formação de uma Micoteca 
Florestal é essencial e, para isso, é necessário definir os métodos de armazenamento e 
preservação desses fungos. Normalmente, tais fungos têm sido armazenados em tubos 
de ensaio contendo o meio de cultura BDA inclinado. Todavia é necessário efetuar 
repicagens periódicas para a manutenção da viabilidade das culturas o que demanda 
tempo, risco de contaminação e custo extra com os reagentes usados. Objetiva-se com 
essa proposta definir qual a melhor estratégia para a preservação e armazenamento dos 
fungos de importância florestal do ICA/UFMG e implementação de Micoteca. Para isso, 
serão testadas 20 espécies de fungos patogênicos que serão armazenados em cinco 
métodos diferentes (em água destilada esterilizada-método Castellani; em grãos de 
cereais; em solo; em óleo mineral esterilizado e por congelamento). As culturas 
armazenadas deverão ser crescidas em BDA por 30 dias e depois transferidas para o 
armazenamento, conforme método descrito na literatura. Serão armazenadas por um 
período de oito meses e a cada 30 dias serão repicados para placas de Petri com BDA 
novo e medidos o crescimento micelial e esporulação, comprovando-se a sua 
viabilidade. O ensaio será montado em DIC esquema fatorial 20x5 (20 espécies e cinco 
métodos), com quatro repetições. O método mais eficiente será usado para armazenar as 
culturas de cada espécie e formação da Micoteca Florestal. No ano de 2017 foi possível 
apenas obter as culturas isolando os fungos a partir de materiais doentes; proceder a 
identificação morfológica dos mesmos e montar o teste inicial de armazenamento pelo 
método Castellani, sendo necessário, portanto, selecionar outros métodos de 
armazenamento. Como os alunos de iniciação científica estão envolvidos em pesquisas 
de identificação dos patógenos, definição de métodos de tratamento das doenças, de 
fisiologia dos microorganismos e outras atividades, a participação de bolsistas BIC 
Júnior é essencial na continuidade de desenvolvimento desse projeto. 

 



CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE GRÃO-DE-BICO SUBMETIDO À 
ADUBAÇÃO FOSFATADA E MOLÍBDICA 

 
O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) foi a terceira leguminosa mais produzida no mundo 
em 2014, atrás somente da soja e do amendoim. No Brasil, o consumo dessa leguminosa 
é crescente e dependente da produção externa. O norte do Estado de Minas Gerais 
apresenta características climáticas favoráveis ao desenvolvimento da cultura, porém, 
nessa região ainda não foram elaboradas pesquisas conclusivas quanto ao manejo da 
adubação. Dentre os nutrientes essenciais exigidos pelo grão-de-bico, o fósforo (P) se 
destaca pela sua atuação em numerosos processos moleculares e bioquímicos, 
particularmente na aquisição, armazenagem e utilização de energia. Sua demanda é 
elevada nos processos de enraizamento e nos estágios iniciais de crescimento das 
plantas, sendo importantíssimo no processo de fixação do nitrogênio (N) e interação 
simbiótica em leguminosas com alto gasto energético. O molibdênio (Mo) é 
considerado nutriente essencial para a absorção e uso eficiente do N pelo grão-de-bico 
por participar diretamente da fixação e assimilação do N pela planta. Portanto, a 
adubação molíbdica foliar pode ser considerada essencial para o crescimento do grão-
de-bico e maior aproveitamento dos recursos do solo. No entanto, existem poucos 
estudos relatando o efeito da adubação molíbdica e a indicação de doses adequadas de P 
para a cultura do grão-de-bico, no norte do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, o 
estudo avaliará o crescimento e a produção de grão-de-bico após a adubação com doses 
de P, com e sem a adubação molíbdica sob condições irrigadas. O experimento será 
instalado na fazenda experimental professor Hamilton de Abreu Navarro (FEHAN), no 
Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. O delineamento utilizado será o de blocos ao 
acaso com quatro repetições e, terá o esquema fatorial 2 x 5, consistindo de dois 
manejos da adubação molíbdica (com e sem molibdênio) e cinco doses de P (0, 
,60,120,180 e 240 kg ha-1), na forma de superfosfato simples aplicado no sulco de 
plantio. A adubação com Mo, na forma de molibdato de amônio será aplicada via foliar 
aos 20 dias após a germinação do grão-de-bico. A cultivar utilizada será a BRS Aleppo 
em unidades experimentais constituídas de quatro linhas de 1m espaçadas entre si em 
0,5m. A densidade populacional será mantida em 10 plantas m-² e, nas 12 plantas 
centrais da parcela serão avaliadas as seguintes características: duração do período 
reprodutivo e vegetativo, altura das plantas, número de ramos, peso da planta, 
rendimento de grãos, índice de colheita, teor foliar de nutrientes no florescimento e teor 
de nutrientes no solo. Com essas informações determinar-se-á a dose recomendada de P 
e a necessidade de utilização do Mo para o cultivo de grão-de-bico. Os resultados serão 
submetidos à análise de variância, e se ocorrerem diferenças significativas pelo teste F 
(p < 0,05), as médias qualitativas e quantitativas serão comparados pelo teste de Tukey 
e análise de regressão, respectivamente, a 5% de probabilidade. Nos 12 meses de bolsa 
os estudantes de iniciação científica ficarão encarregados de participar das atividades de 
campo relacionadas a amostragem de solo, e laboratoriais relacionadas ao preparo das 
amostras, análises físico-químicas de solo e resíduos vegetais. Os estudantes também 
ficarão encarregados de realizar revisão de literatura para aumento do conhecimento 
científico com o intuito de facilitar a condução das atividades do projeto, além de 
participar de atividades de escrita de resumos para eventos científicos. Durante o 
período de concessão das bolsas os estudantes BIC JR/FAPEMIG serão monitorados 
constantemente por estudantes de graduação, pós-graduação e pelo professor orientador. 
 
Termos de indexação: Cicer arietinum L., produtividade, nutrição mineral. 
 



PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

DATTA, J. K.; KUNDU, A.; HOSSEIN, S. D.; BANERJEE, A.; MONDAL, N. K. 
Studies on the Impact of Micronutrient (Molybdenum) on Germination, Seedling 
Growth and Physiology of Bengal Grain (Cicer arietinum) under Laboratory Condition. 
Asian Journal of Crop Science, v. 3, n. 2, p. 55-67, 2011. 

MADZIVHANDILA, T.; OGOLA, J. B. O.; ODHIAMBO, J. J. O. Growth and yield 
response of four chickpea cultivars to phosphorus fertilizer rates. Journalof Food, 
Agriculture & Environment, v. 10, n. 3&4, p. 451-455, 2012. 

NEENU, S.; RAMESH, K.; RAMANA, S.; BISWAS, A. K.; RAO. A. S. Growth and 
yield of different varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) as influenced by the 
phosphorus nutrition under rainfed conditions on Vertisols. Int. J. Bio-resource Stress 
Manage, v. 5, n. 1, 2014. 

SARAVANAN, T.; PANNEERSELVAM, P. Effect of organic manures and rock 
phosphate on growth and yield of Bengal gram (Cicer arietinum L.). An Asian Journal 
of Soil Science, v. 9, n. 2, 2015. 

SHARMA, R. D. Algumas informações sobre a cultura do Grão de bico (Cicer 

arietinum L.). Planaltina, EMBRAPA – CPAC, 1984, 209. (EMBRAPA – CPAC, 
Circular Técnica, 18). 

VALENCIANO, J. B.; BOTO, A.; MARCELO, V. Response of chickpea (Cicer 

arietinum L.) yield to zinc, boron and molybdenum application under pot conditions. 
Spanish Journal of Agricultural Research, v. 8, n. 3, p. 797-807, 2010. 

VALENCIANO, J. B.; MARCELO, V.; MIGUELEZ-FRADE, M. M. Effect of 
different times and techniques of molybdenum application on chickpea (Cicer 

arietinum) growth and yield. Spanish Journal of Agricultural Research, v. 9, n. 4, p. 
1271-1278, 2011. 

VOSS, M.; PARRA, M. S.; CAMPOS, A. D. Rendimento de feijão e de grão-de-bico 
em função de fosfato solúvel aplicado em covas ou na linha de semeadura. Revista 
brasileira de ciência do solo, v. 22, n. 1, p. 163-168, 1998. 

YADAV, V. K.; SINGH, R. S.; SINGH, G. Growth, yield and quality of chickpea 
(Cicer arietinum L.) as influenced by phosphorus levels and bio-fertilizer sunder late 
sown condition. Annals of Agri Bio Research, v. 19, n. 4, p. 688-691, 2014. 

YOUSIF ELAMIN, A.; MADHAVI, K. Residual effect of integrated nutrient 
management on growth and yield parameters of rabi chickpea (Cicer arietinum L.) 
under cropping system. American Journal of Scientific and Industrial Research, v. 
6, n. 5, p. 103-109, 2015. 

 

 



 
 

 

Projeto de Pesquisa 

 

 

 

 

 

Determinação dos teores de umidade e de óleo 

essencial da planta fresca e de amostras 

comerciais de hortelã (Mentha piperita L.) 

 

 

 

 

Prof. Ulisses Alves Pereira 

 

 

 

 

 

 

Montes Claros – MG 

2018 



1 
 

1. Introdução 

 

Desde os tempos mais antigos, produtos naturais têm sido uma 

importante fonte de agentes terapêuticos. Seus compostos com ricas 

estruturas, diversidade e complexidade têm estimulado químicos a produzirem 

muitas drogas naturais ou derivadas de produtos naturais (CLARDY e WALSH, 

2004; MUKHERJEE et al., 2010).  De acordo com CALIXTO (2005), cerca de 

25-30% de todas as drogas disponíveis como terapêuticas são derivadas de 

produtos naturais (plantas, micro-organismos e animais) ou são derivadas de 

produtos naturais. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2005, cerca de 65-80% 

da população dos países em desenvolvimento, devido à pobreza e falta de 

acesso a remédios, dependiam essencialmente de plantas para cuidados com 

a saúde. Entretanto, até aquela data, poucas plantas tinham sido 

cientificamente estudadas quanto à sua qualidade, segurança e eficácia 

(CALIXTO, 2005). Já em 2010, estimava-se que 80% da população mundial 

confiavam na medicina tradicional para seus cuidados básicos de saúde e a 

maioria dessas terapias envolvia o uso de fitoterápicos (BAGETTA et al., 2010). 

Estas plantas medicinais podem ser definidas como qualquer vegetal 

que produza, em quantidade considerável, substâncias biologicamente ativas 

utilizadas direta ou indiretamente como medicamento fitoterápico. (CASTRO et 

al., 2001). 

Diante disso a fitoterapia está se tornando muito popular pelos 

resultados obtidos em várias patologias. Sua popularidade está determinada 

também pelo desejo de se encontrar novos medicamentos em consequência 

das novas informações levantadas por pesquisas científicas (MORO e BASILE, 

2000). 

Na extração dos compostos presentes nestas plantas destacam-se 

algumas técnicas, como extração por arraste a vapor, hidrodestilação, extração 

a frio e extração com fluido supercrítico (ASBAHANI et al., 2015). 

Na extração por arraste a vapor, utiliza-se água, que aquecida, gera 

uma corrente de vapor que permeia o material que contém o óleo (folhas) 

arrastando substâncias voláteis presentes neste material até um condensador 

onde ocorre a condensação simultânea de óleo e água.  
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Na hidrodestilação, utiliza-se um aparelho denominado Clevenger 

(Figura 1) adaptado a um balão onde é colocado o material a ser ter o óleo 

extraído e água, sendo o aquecimento responsável pela formação de vapor 

que arrasta os compostos a um condensador onde o hidrolato (mistura óleo + 

água) é recolhido. 

 

Figura 1 - Aparelho Clevenger utilizado na extração de óleo essencial. 

 

Problemas relacionados aos fitoterápicos comerciais foram observados 

em um estudo de controle de qualidade feito por BRANDÃO e colaboradores 

(1998), para amostras comerciais de camomila que revelou a falta de 

padronização e qualidade das amostras. Outro estudo revelou a falta de um 

controle sanitário com que estes produtos são produzidos (secagem, colheita, 

empacotamento, armazenamento e distribuição) (MARTINS et al., 2001), o que 

compromete a importância com que esta e outras plantas medicinais possam 

representar na saúde pública brasileira. 

De acordo com um Regulamento Técnico para fixação de identidade e 

qualidade de chás, proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 1998), chás são produtos constituídos de partes vegetais, inteiras, 

fragmentadas ou moídas, obtidos por processos tecnológicos adequados a 
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cada espécie, utilizados exclusivamente na preparação de bebidas alimentícias 

por infusão ou decocção em água potável, não podendo ter finalidades 

farmacoterapêuticas. 

 

1.1. Menta (Mentha piperita L.) 

 

A Mentha piperita L., também conhecida pelo por M. balsamea, é 

comumente conhecida como menta ou hortelã-pimenta. Essa espécie é uma 

importante planta medicinal e é um híbrido natural entre Mentha aquatica e 

Mentha spicata. Ela é nativa da Europa e da Ásia e é cultivada em regiões 

temperadas e tropicais para produção do seu óleo essencial (SOUSA et al., 

2010) e está entre os ingredientes para chás mais populares (McKAY e 

BLUMBERG, 2006). 

Essa espécie é uma erva perene, com cerca de 30 a 90 cm de altura. 

De cor verde, as folhas apresentam de 4 a 9 cm de comprimento e 1,5 a 4 cm 

de largura. É utilizada como anti-inflamatório, analgésico, estimulante, 

antiespasmódico, antiemético, antisséptico e expectorante. Também é usada 

contra náusea e contra dores de cabeça, tosse, bronquite e indigestão 

(GRIGOLEIT e GRIGOLEIT, 2005; ISCAN et al., 2002; TATE, 1996; DALVI et 

al., 1991;  NAITO et al. 1997; LAUDE et al., 1994; SPARKS et al., 1995; 

GOEBEL et al., 1994; KAMATOU et al., 2013; McKAY e BLUMBERG, 2006). 

Seu óleo essencial é composto principalmente de mentol, acetato de 

metila, mentona, pulegona (SOKOVIC et al., 2009; SOUZA et al., 2006). 

Na Figura 2 a seguir são apresentadas as estruturas dos principais 

compostos encontrados no óleo essencial de Mentha piperita L. 

 

  

 

Figura 2 -  Estrutura dos principais constituintes do óleo essencial de Mentha 

piperita L. 
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Para a espécie Mentha piperita L. a ANVISA estabelece que o teor 

máximo de umidade seja de 12,0% e o teor mínimo de óleo essencial seja de 

0,5% (ANVISA, 1998). 

 

1.2. Óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais consistem de um mistura de várias substâncias de 

baixo peso molecular extraída por destilação a vapor, hidrodestilação, extração 

com vários outros solventes e outras técnicas. 

Os óleos essenciais são prescritos para uma variedade de problemas 

de saúde pela medicina tradicional, por todo o mundo. Várias atividades 

farmacêuticas e biológicas como, antibactericida, antifúngica, anticancerígena, 

antiviral e anti-inflamatória (RAUT e KARUPPAYIL, 2014). 

Muitos fatores incluindo a variação genética, variedade de planta, 

estresse durante o crescimento, umidade, temperatura, intensidade de luz, 

fotoperíodo e também secagem e armazenamento após colheita afetam a 

química dos óleos essenciais (HARRATHI et al., 2012; GOBBO-NETO e 

LOPES, 2007). Além disso, o tipo de material usado e o método de extração 

determinam o rendimento e a composição dos óleos essenciais o que afeta 

suas propriedades biológicas (HUSSAIN et al., 2008). Por exemplo, os óleos 

essenciais diferem quando extraídos de diferentes partes das plantas, como 

flores, folhas, talos, raízes, frutos. 

A quantidade de óleo essencial encontrado na maioria das plantas é de 

1 a 2%, mas pode conter quantidades variando de 0,01 a 10% (KOUL et al., 

2008). 

 

1.3. Análise de óleos essenciais 

 

A análise de óleo essencial tem o objetivo de encontrar a melhor 

separação possível dos componentes desses óleos usando as tecnologias 

disponíveis atualmente. Os resultados obtidos podem então ser usados para a 

comparação entre diferentes amostras analisadas. Essa comparação pode ser 
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usada para o controle de qualidade, investigação de adulteração e descoberta 

de novos componentes.  

 

2. Justificativa 

 

As atividades de Mentha piperita mencionadas anteriormente vieram da 

medicina popular e muitas delas, consideradas até então empíricas, foram 

comprovadas cientificamente. Entretanto, a eficácia desse tratamentos 

utilizando essa planta está relacionada com a qualidade da matéria-prima 

utilizada. Como essas atividades podem estar relacionadas à presença de 

substâncias presentes no óleo essencial dessas espécies, é importante sua 

análise. 

Desse modo pretende-se nesse trabalho avaliar os teores de umidade 

e de óleo essencial da planta fresca de amostras comerciais de Menta (Mentha 

piperita L.). Essa espécie foi escolhida por ser bastante consumida pela 

população brasileira pelos seus usos no combate a enfermidades previamente 

descritas em cada caso. 

Com isso, esse trabalho se apresenta como um estudo relevante, já 

que as atividades terapêuticas descritas para essa espécie estudada nesse 

trabalho dependem, em muitos casos, da presença desses óleos. 

 

3. Objetivos 

 

Determinar o teor de umidade da planta fresca e de amostras 

comerciais de hortelã (Mentha piperita L.) por meio do tratamento térmico. 

Extrair e determinar o teor de óleo essencial da planta fresca e de 

amostras comerciais de hortelã (Mentha piperita L.) utilizando a 

hidrodestilação. 

Verificar se os valores encontrados estão de acordo com as normas 

estabelecidas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
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4. Material e métodos 

 

4.1. Obtenção das amostras 

 

Serão analisadas diferentes amostras comerciais de menta (Mentha 

piperita L.) adquiridas em supermercados e mercados populares na cidade de 

Montes Claros. Também será analisada a planta fresca dessa espécie para 

efeito de comparação. 

A planta fresca após ser colhida terá suas folhas cortadas em pedaços 

de aproximadamente 2 cm de comprimento. 

 

4.2. Determinação do teor de umidade 

 

A determinação do teor de umidade será realizada conforme 

metodologia da Farmacopeia Brasileira IV. 

Serão utilizadas três placas de Petri, nas quais serão adicionados 

aproximadamente 1,0 g de planta para as amostras comercias, para as plantas 

frescas serão utilizados aproximadamente 10,0 g de material. As amostras 

serão submetidas a tratamento térmico por 24 horas em estufa a 105 ºC. Após 

este tratamento, as amostras serão devidamente recolhidas em dessecadores, 

onde permaneceram por aproximadamente 10 minutos para interromper o 

processo de perda de água e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. As 

amostras serão pesadas em balança analítica e o teor de umidade 

determinado. 

 

4.3. Extração e determinação do teor de óleo essencial de (Mentha 

piperita L.)  

 

A extração do óleo essencial será realizada por hidrodestilação. Para 

as amostras comercias serão pesados cerca de 10,0 g do produto e para a 

planta fresca serão utilizados cerca de 85,0 g. Este produto esse produto será 

transferido para um balão de 500 mL, acoplado ao extrator Clevenger. A este 

sistema será adicionada quantidade suficiente de água até que esta atinja 

cerca de 250 mL do nível do balão. O aquecimento em manta aquecedora será 
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mantido por duas horas e após esse tempo serão recolhidos aproximadamente 

80 mL de hidrolato (água + óleo). 

O óleo será extraído da fase aquosa utilizando-se pentano como 

solvente (3 x 15 mL). Será adicionado sulfato de magnésio anidro, em excesso, 

à fase orgânica, com o objetivo de remover a água presente. A fase orgânica 

será filtrada e o pentano removido em evaporador rotatório. A massa de óleo 

será medida e o teor de óleo determinado. Para cada amostra, o procedimento 

será realizado três vezes. 

 

5. Resultados esperados 

 

Ao final do trabalho, os estudantes envolvidos deverão estar aptos a 

determinar o teor de umidade e a extrair óleos essenciais pela técnica de 

hidrodestilação. 

Com os resultados obtidos nesse projeto pretende-se avaliar a atual 

situação em que se encontram a comercialização dessa espécie. 

Por outro lado, com a realização do projeto, o bolsista de iniciação 

científica júnior terá oportunidade de trabalhar com uma técnica de extração de 

óleos essenciais o que irá estimular sua aptidão científica percebendo a 

importância das ciências básicas no seu cotidiano. 
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6. Plano de trabalho 

 

Determinação do teor e composição do óleo essencial de amostras 

comerciais de menta (Mentha piperita L.) 

 

De forma geral, o plano de trabalho pode ser dividido nas seguintes 

etapas que possibilitarão atingir os objetivos propostos, considerando o 

período de um ano de trabalho de estudante de iniciação científica júnior. 

Estas etapas poderão ser superpostas 

As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista podem ser assim 

descritas e podem estar superpostas: 

 

1. Revisão bibliográfica 

2. Obtenção das amostras 

3. Determinação do teor de umidade das amostras de menta (Mentha piperita 

L.) 

4. Extração e determinação do teor de óleo essencial de (Mentha piperita L.) 

5. Análise crítica dos resultados 

6. Redação de relatório parcial e relatório final 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 

 MESES 

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 X X X X X X       

2 X X           

3 X X X          

4    X X X X      

5        X X    

6     X X     X X 
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