
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

A Mostra de Iniciação Científica do CESURG é o momento de trazer para a 

comunidade acadêmica e regional os resultados dos trabalhos de iniciação 

científica desenvolvidos durante o ano por estudantes e professores. 

Apresentados e construídos no modelo de projetos integradores, consolidam o 

estudo e as experiências com trocas de saberes com outras pessoas e projetos. 

Além de proporcionar espaço de revisão e publicação para estudantes e projetos 

de outras IES. 

 

Objetivo Geral 

Permitir espaço de apresentação e discussão de projetos acadêmicos de 

iniciação científica com ênfase no tema tecnologia e desenvolvimento regional. 

 

Objetivos Específicos 

a) Propiciar espaço de trocas de saberes e de valorização de experiências de 

iniciação científica com a comunidade acadêmica e da região Norte do RS. 

b) Estímulo ao estudo, inovação, resolução de problemas e solução de desafios 

reais com o uso da ciência para o desenvolvimento pessoal e profissional de 

discentes e docentes. 

c) Criar ambiente para o uso racional de saberes, para progresso da comunidade 

em geral. 
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1. AGRICULTURA DE PRECISÃO: SEUS BENEFÍCIOS AO AGRICULTOR 

 

Thanielli Muller Leiria1 

 Gabriel Antonio Barbisan 

 Guilherme Postal Arsego 

 Paulo Ricardo Machado Da Silva 

 Crislaine Sartori Suzana2 
1. INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia, grandes mudanças ocorreram, equipamentos 

mais avançados foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar o trabalho do 

produtor rural, possibilitando a crescente produtividade e proporcionando qualidade 

de vida. Nesta perspectiva surgiu, então, a Agricultura de Precisão (AP), a qual 

compreende um conjunto de técnicas e metodologias que visam otimizar o manejo 

de cultivos e a utilização dos insumos agrícolas, proporcionando máxima eficiência 

econômica( MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO BRASIL).  

A agricultura de precisão é uma das principais ferramentas que foi 

desenvolvida para auxiliar o produtor rural, possibilitando, por meio do avanço de 

tecnologias, grandes facilidades e melhores retornos nos quesitos qualidade, 

quantidade e lucratividade. 

A busca por uma maior produção, em espaços cada vez menores, se faz 

necessária devido ao aumento populacional e à demanda por alimentos, que é cada 

vez maior. Hoje em dia, ferramentas de geolocalização, como o Global Navigation 

Satellite System (GNSS) e o Sistema de Informações Geográficas (SIG), além de 

outros dispositivos de controle do agroecossistema, sensores e medidores de última 

geração, permitem uma análise muito mais precisa e criteriosa de itens como: área 

de cultivo, solo, influência do clima, insetos, doenças que afetam a plantação 

(ALMEIDA, 2017). 

                                                     
1  Acadêmicos do curso de agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. – e-mails: 
leiria.thani@outlook.com; gabrielbarbisam57@gmail.com; gui123arsego@gmail.com; 
pauloricmachado@outlook.com 
2 Professora do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail:crislainesartori@cesurg.com.br 
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Com base nisso, foi desenvolvido o presente trabalho com o objetivo de buscar 

e descrever a agricultura de precisão e produzir uma cartilha didática para a 

distribuição aos alunos da agronomia Centro de Ensino Superior Riograndense –

CESURG. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se na construção deste trabalho a pesquisa descritiva, através 

trabalhos científicos referentes a agricultura de precisão. Baseado nisso, foi 

elaborada uma cartilha descrevendo de maneira pontual o que é agriultura de 

precisão, suas vantagens, beneficios e técnicas utilizadas. Após a elaboração da 

cartilha essa foi distribuida aos alunos da agronomia do CESURG.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos até agora com as pequisas, mostra que cada vez mais 

a agricultura de precisão vem crescendo com mais força, tanto em pequenas e 

grandes propridades. E com a elaboração da cartilha foi possivél verificar o quanto a 

agricultura esta crescendo. No momento o trabalho se encontra na entrega das 

cartilhas para os alunos do CESURG. 
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Figura 1. Cartilha de Agricultura de Precisão. Sarandi-RS 

 

CONCLUSÕES 

 

A integração entre a pesquisa descritiva e a elaboração da cartilha 

proporcionou o maior aprendizado e interação dos alunos com o tema agricultura de 

precisão.   
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2. ANÁLISE DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS) E CONTAGEM 

BACTERIANA TOTAL (CBT) DO LEITE EM VACAS GIROLANDO VS HOLANDESA 

 

Fabielly Mânica1 

 Sabrina Piuco2 

 Daniel Lazzari Quadros3 
1. INTRODUÇÃO 

 

A susceptibilidade dos bovinos ao estresse calórico aumenta à medida que a 

umidade relativa e a temperatura ambiente ultrapassam a zona de conforto térmico, 

o que dificulta na dissipação de calor que, por sua vez, aumenta a temperatura 

corporal com efeito negativo sobre o desempenho produtivo (SILVA et al.,2012).  

A produtividade dos animais está relacionada à sua homeostasia, quando o 

mesmo se encontra fora de suas zonas de conforto térmico a sua produtividade e 

seu bem estar encontram-se em desequilíbrio. Martelollo et al. (2004), afirma existir 

diferentes indicativos capazes de caracterizar o bem estar e o conforto térmico dos 

animais em produção.  

Segundo Façanha et. al. (2013), para uma produtividade eficiente é necessário 

utilizar de um genótipo mais produtivo e oferecer ambiente compatível com os 

requerimentos do animal em questão.  

A raça Holandesa, de origem europeia, é conhecida como a maior produtora 

de leite. Em virtude dessa característica e por seus longos períodos de lactação, a 

raça tem uma demanda crescente em todo o mundo (WILTBANK et. al., 2006). O 

Girolando surgiu e proliferou espontaneamente no Brasil, pelo próprio ciclo biológico 

e evolutivo adaptada à ecologia tropical, seu habitat natural. Sua capacidade de auto 

regulação corporal, sua conformação muscular e esquelética, aprumos e pés fortes, 

hábito de pastejo, capacidade ruminal e etc., são condições que lhe atribuem grande 

resistência e adequação ao meio ambiente (GIROLANDO, 2019).  

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – manicafabielly@gmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – sabrinapiuco@hotmail.com  
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – dlquadros@yahoo.com.br 
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Diante disso, manter a qualidade do leite é de suma importância nas fazendas, 

pois através de testes como ccs e cbt, conseguimos verificar os principais pontos 

positivos e negativo da cadeia leiteira. A contagem de células somáticas CCS do leite 

é uma ferramenta que indica a saúde da glândula mamária de vacas leiteiras, pois 

realizando higiene, conforto no ambiente, sanidade, entre outros, gera valores 

satisfatórios. Já a CBT significa contagem bacterina total que avalia a qualidade 

microbiológica do leite, indicando a contaminação bacteriana, sendo reflexo da 

higiene de obtenção e conservação do mesmo, que é expressa em unidades 

formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL). 

O leite, mesmo que procede de animais saudáveis, sempre contém uma série 

de microrganismos cuja taxa é muito variável, dependendo das medidas higiênicas 

que tenham sido adotadas durante a ordenha e das condições de armazenamento 

do mesmo. A taxa e os tipos de microrganismos que o leite cru possui ao chegar á 

central decorrem de três fontes principais: o interior do úbere, o exterior do úbere, e 

os equipamentos e outros utensílios utilizados em lacticínios (ROBINSON, R. K. 

1987). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram utilizados 6 animais em lactação, desse total 3 animais da raça 

Holandesa e 3 da raça Girolando. Foram realizadas coletas do leite das raças em 

questão para avaliação e comparação da microbiologia e qualidade do leite, 

verificando a influência do ambiente sobre a produção. Os estudos foram 

desenvolvidos na propriedade Pecuária Mattei localizada no município de Sarandi, 

norte do Rio Grande Do Sul. As amostras foram coletadas no dia 11 de agosto de 

2019, com temperatura de 25°c, e foram encaminhadas ao Laboratório De Análises 

De Alimentos e Bebidas – LAAB, localizado em Frederico Westphalen, Rio Grande Do 

Sul. As amostras foram coletadas conforme as normas estabelecidas pelo 

laboratório, utilizando para tanto, frascos azuis contendo azidiol (agente 

bacteriostático) para análise de CBT e frascos vermelhos contendo bronopol, para 

análise de CCS. As amostras foram mantidas refrigeradas e encaminhadas em caixa 

de isopor para o laboratório.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A IN76 estabelece que os teores mínimos de sólidos totais devem ser de 

11,4%; 2,9% para proteína, 4,3% para lactose, 3,0% para gordura, máximo de 500.000 

CCS/mL e CBT máxima de 300.000 UFC/mL para as regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste durante o período deste estudo (BRASIL, 2018).  

As amostras de CCS e CBT estão abaixo dos padrões estabelecidos, ou seja, 

parâmetros adequados para uma boa produção. Considerando todos os resultados, 

verificou-se que apenas 9 amostras apresentaram pelo menos um requisito em 

desacordo com os limites previstos pela IN76. A higiêne do ordenhador, do úbere do 

animal e das instalações que o rebanho encontra-se, assim como do material de 

ordenha, seja ela manual ou ordenha mecânica, influencia de forma decisiva na 

qualidade microbiológica do leite (VALLIN et al., 2009).  

A média de CBT encontra-se dentro daqueles descritos na normativa, 

resultado este que indica o aprimoramento do trabalho no campo e a preocupação 

por parte daqueles que atuam no setor (BORGES et al., 2009). O valor médio de CCS 

(500.000 CCS/mL) apresenta-se também dentro daqueles determinados pela 

legislação.  

As células somáticas são células de defesa do animal que se transpassam da 

corrente sanguínea para glândula mamária, sendo assim, a CCS é comumente 

utilizada para verificar o estado inflamatório das glândulas mamárias. A contagem 

bacteriana total é de suma importância para analisar os processos de ordenha e 

armazenagem do produto na propriedade, auxiliando no controle da qualidade da 

matéria prima. 

A Tabela 1 apresenta o geral resultado das análises de gordura, proteína, 

lactose, sólidos totais, CCS e CBT de 6 animais em lactação das raças Gir e 

Holandesa, mostrando as diferenças. 
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Identificação Idade CCS (x 1000) CBT (x1000) 

  U4 71 Células/mL      U4 74 UFC/ml 

01 Holandesa  6 anos 87* 58 

01 Girolando 5 anos 450 3 

02 Holandesa 5 anos 166 12 

02 Girolando 6 anos 162 3 

03 Holandesa 3 anos 197 11 

03 Girolando  3 anos 102 2 

 
 
CONCLUSÕES 

 
 

As amostras utilizadas para este trabalho apresentaram média de 

porcentagens de composição de leite, CCS e de CBT compatíveis com a Instrução 

Normativa 76. Ou seja, não teve diferença nas raças.  
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3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS DE BEM ESTAR EM BOVINOS 

LEITEIROS 

 
 

Fabielly Manica1 

Sabrina Piuco2 

Daniel Lazzari Quadros3 
1. INTRODUÇÃO 

 

O bem-estar animal é definido como o estado do animal frente às suas 

tentativas de se adaptar ao ambiente em que se encontra (BROOM, 1986). Portanto, 

quanto maior o desafio imposto pelo ambiente, mais dificuldade o animal terá em se 

adaptar e consequentemente, menor será seu grau de bem-estar. 

O objetivo deste trabalho foi discutir os diferentes métodos de boas práticas 

de bem-estar animal, como também analisar os principais fatores que afetam a 

produção de vacas lactantes em diferentes propriedades rurais na cidade de 

Redentora no Noroeste do Rio Grande do Sul. Tais resultados facilitam verificar os 

principais pontos críticos que afetam o bem estar animal, possibilitando assim a 

melhoria tanto para os animais quanto no ganho produtivo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Redentora/RS, durante o período de 

agosto a setembro de 2019. O trabalho teve como método principal avaliar em estudo 

descritivo a incidência dos principais pontos críticos de bem-estar de bovinos 

leiteiros em cinco propriedades rurais, pois sabe-se que este tema tem grande 

relevância na produção de leite, principalmente no momento de ordenha. Foram 

formuladas 22 questões com enfoque no bem estar na produção, bem como, 

diagnóstico de comportamento, formas de tratamento perante o animal, importância 

de áreas sombreadas com grande quantidade de água, possíveis mudanças para 

melhorar o bem estar e consequentemente melhorar o ganho na produção, formas 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – manicafabielly@gmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – sabrinapiuco@hotmail.com 
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – dlquadros@yahoo.com.br 
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de alimentação, diagnóstico dos aspectos físicos, tipos de confinamento, presença 

constante ou não de zootecnista/médico veterinário, como também analisar os tipos 

de manejo adotados pelos proprietários.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O número total de animais avaliados durante o estudo foi de 129 vacas em 

lactação nas cinco propriedades diagnosticadas no estado do Rio Grande do Sul. Os 

resultados demostram que os produtores reconhecem a importância do bem estar, 

não só do bem estar animal, mas do bem-estar da propriedade como um todo, 

entretanto este conceito nem sempre é levado a sério na prática. Nas cinco 

propriedades visitadas o enfoque maior é a produção de leite, de modo geral o 

manejo adotado está satisfatório, apresenta uma organização moderada, com 

infraestrutura com sala de espera coberta, sala de ordenha, sala de alimentação 

cômoda, áreas sombreadas, disponibilidade de água fresca, exercendo a  prática de 

pastejo dos animais, ou seja, tornando um ambiente agradável de trabalho, 

prevalecendo o bem-estar.  

De modo geral os rebanhos analisados obtiveram resultados satisfatórios, 

pois os animais estavam em boas condições de conforto, não apresentando estado 

de estresse aparente no momento das entrevistas, ou seja, os animais estavam 

demostrando bem estar saudável, onde apresentavam-se cômodos, ativos 

fisiologicamente e transpassavam harmonia entre si. 

Sabe-se que ainda existem pontos positivos e negativos nesta pesquisa, pois 

o bem estar deve ser aprimorado, para isso existem algumas medidas preventivas 

quem podem ser adotadas para uma melhor produtividade. 

O gráfico abaixo está demostrando o percentual obtido através dos 

questionários realizados. 
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Figura 1: Mudanças nas propriedades que melhoram o bem estar e facilitam para 

uma melhor produção 

 

Algumas correlações importantes puderam ser identificadas, principalmente 

envolvendo o sistema de manejo, alimentação, comportamento, sanidade e 

principalmente a compreensão de bem estar.  

 Tabela: Dados obtidos através da pesquisa com os proprietários rurais sobre 

assuntos referente à produção de leite diária e mensal; quantidade de vacas no 

rebanho e quantas vacas em lactação estão disponíveis para a produção. 

 
Produção de leite Propriedade 

01 
Propriedade 

02 
Propriedade 

03 
Propriedade 

04 
Propriedade 

05 

Produção de leite 
mensal 

19.000 litros 16.000 litros 5.000 litros 10.000 litros 15.000 litros 

Produção de leite diária 612  litros 516 litros 161  litros 322 litros 483 Litros 

Quantidade de vacas no 
rebanho 

49 vacas 25 vacas 16 19 27 

Número de vacas em 
lactação 

39  30  12 24 24 

 

No gráfico abaixo alguns conhecimentos dos proprietários entrevistados 

sobre o assunto bem estar animal. Pode-se compreender que o percentual maior 

refere-se a qualidade de vida do animal, entretanto qual atitudes/mudanças são 

relevantes para esta qualidade de vida? 

 

 

Figura 2: Entendimento dos proprietários referente ao bem estar animal 

42%

28%

19%

9% 2%

Principais mudanças para 
melhorar o bem estar 

na propriedade

Mudar o tom de voz no momento de locomover os
animais até a sala de ordenha

Manter uma higiene constante em respeito aos animais

Alimentação com acompanhamento nutricional com um
zootecnista

Manter um ambiente arborizado, com sobra e água
fresca

Facilitar uma área de descanso acessível para mantes a
privacidade dos outros bovinos

43%

30%

9%

1%

17%

Dados sobre o entendimento 
dos  proprietários referente ao 

bem estar animal

Refere-se à qualidade de vida de um animal

Garantir o acesso dos animais a comida e água fresca,
manejo adequado, cuidados veterinários e socialização

É essencial para evitar o sofrimento dos animais,
mantendo sempre uma boa produção

Estar em harmonia com o ambiente que o rodeia ou
ainda, sua capacidade em se adaptar ao seu meio
ambiente.
Ter liberdade suficiente para andar, correr, brincar,
ciscar, tomar banho, deitar, beber, comer, descansar
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Nas tabelas e gráficos abaixo segue os dados obtidos através dos 

questionários feitos nas propriedades com os proprietários.  

 
 QUESTÃO 01 SIM NÃO 

*O aspecto físico pode ser um 
indicador da saúde e bem estar 
animal, assim como as 
condições de manejo. Alguns 
aspectos físicos pode ser 
indicador de bem-estar 
comprometido. 

26% 
 

74% 
                          

 
*Presença de ectoparasitas; Perda de pelo, pigmentação ou textura do pelo; Sujidade – 
fezes, lama, sujeira; Inchaço, feridas, lesões; Anormalidade nas patas; Postura anormal; 
Emagrecimento ou desidratação 
 
 

 

 

Figura 3: Aspectos físicos dos animais de produção. 

 QUESTÃO 02   SIM NÃO ÀS VEZES  

Possíveis sinais de 
estresse no rebanho 

           61% 16% 23% 

 
*Elevações de temperatura; procedimentos com vacinação; marcação ou castração; 
inserção de novos animais no rebanho; medo decorrente ao confinamento; 
modificações ou novidades no rebanho; enfermidades devido aos parasitas; transporte; 
desmame; restrição de movimentos; mastite; descorna; elevação da voz dos tratadores; 
chicotes/varas/equipamentos de choques.  
 
 

 

Figura 4: Possíveis sinais de estresse 

 

 

74%

26%

Aspectos físicos dos animais de 
Produção

SIM

NÃO

61%16%

23%

Possíveis sinais de estresse

SIM NÃO AS VEZES
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 QUESTÃO 03  SIM NÃO 

O gado em todo o sistema de 
produção deverá ter espaço 
suficiente em termos de 
conforto e socialização. 

20% 80% 

*Manter-se em pé; diferentes zonas para deitar; fácil acesso a alimentação. 
 
 
 

 

Figura 5: Influência do espaço adequado para uma melhor produção. 

 

QUESTÃO 04 SIM NÃO 

O manejo incorreto para os 
animais pode resultar em 
medo e sofrimento.  

27% 73% 

 
Evidência de má relação homem-animal, como distância de fuga excessiva; 
Comportamento negativo no momento da ordenha, como relutância em entrar na sala 
de ordenha; coices/vocalização; Golpes contra cercas ou portas; Ferimentos durante o 
manejo como - chifres quebrados e/ou fraturas de chifre, rabos, pernas; Vocalização 
anormal ou excessiva dos animais durante a contenção e manejo; Animais 
escorregando ou caindo. 
 
 

 

 

Figura 6: Bem estar principalmente no momento da ordenha. 

QUESTÃO 05 SIM NÃO 

Análise com frequência nos 
animais em crescimento. 

40% 60% 

 
*Alteração no peso corporal (perda de peso repentinamente); escore corporal (fora do 
normal, diminui a produção e altera o peso); produção de leite. 
 

80%

20%

Influência do espaço adequado 
para uma melhor produção SIM

NÃO

73%

27%

Bem estar principalmente no momento da 
ordenha

SIM NÃO



 

 
 
 
42 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

 

 

Figura 7: ECC para uma boa produção. 

 

O conhecimento do comportamento natural é importante para se diagnosticar 

e aprimorar o grau de bem-estar (Fraser, 1993; 2000), tais como: alterações de 

postura, locomoção e temperamento, aliados a observações do estado sanitário que 

podem indicar que um animal sente dor bem como quantificá-la (Mellor & Stafford, 

2004). 

O mesmo pode ser medido cientificamente, independentemente de 

considerações morais e éticas, o que faz a diferença é a sua interpretação que deve 

ser objetiva. Segundo Broom & Molento (2004) os efeitos sobre o bem-estar incluem 

aqueles provenientes de doença, traumatismos, fome, estimulação benéfica, 

interações sociais, condições de alojamento, tratamento inadequado, manejo, 

transporte, procedimentos laboratoriais, mutilações variadas, estereotipias, dentre 

outras. 

 

CONCLUSÕES 

 

O bem-estar animal está em pleno desenvolvimento no mundo, pois 

colocando-o em prática na propriedade gera resultados satisfatórios. Com base nos 

estudos desta pesquisa pode-se afirmar que em todas as etapas de produção requer 

uma atenção constante a este tema, pois para produzir necessita fornecer uma boa 

qualidade de vida ao animal. 

Neste projeto foram apresentados os principais métodos de diagnósticos de 

bem estar para serem aplicados na produção leiteira. Os resultados demostraram os 

principais pontos críticos que afetam as fazendas de gado, neste sentido foi possível 

fazer algumas interferências para a realidade das propriedades e diante disso 

despertar o interesse dos produtores em relação ao tema, ou seja, possibilidades de 

40%
60%

Escorre corporal influência para uma boa 
produção

SIM NÃO
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fornecer bases iniciais para as propriedades que respeitam a implantação de bem-

estar dos animais no RS. 
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4. ANESTESIA EM DISTOCIA EM CADELA – RELATO DE CASO 
 

 

Marília Andognini1 
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 Tayne Alberichi Botton5 

Taciele Gasparetto Cassel6 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo distocia refere-se à dificuldade na expulsão normal de um neonato 

do útero (NELSON, 2015). Entre os critérios para a obtenção do diagnóstico 

considera-se a ocorrência de gestação prolongada, sem apresentação de sinais de 

trabalho de parto, secreção vaginal por mais de duas a três horas, contrações fortes 

no período de 30 minutos sem a expulsão dos filhotes, trabalho de parto ativo 

passando de 12 horas, protrusão da membrana fetal pela vagina e sinais sistêmicos 

de enfermidade da cadela (MACINTIRE, 2012).  

A escolha do protocolo anestésico ideal deve proporcionar segurança para a 

mãe e os fetos, sendo a melhor anestesia aquela que causa pouca depressão fetal 

sem expor a mãe a riscos (OLIVA, 2009). A maioria dos fármacos utilizados para 

anestesia em pacientes obstétricos passa pela barreira placentária, produzindo o 

mesmo efeito no feto e aumentando o risco de morbidade e mortalidade neonatal 

(OLIVA, 2009).  

 

2 METODOLOGIA 
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Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, uma 

cadela, da raça Boxer, com dez meses de idade e 20 kg de peso corporal. Conforme 

relato do tutor, a paciente apresentava perda de apetite há um dia, sem histórico de 

vômito ou diarréia. Além disso, a cadela teria cruzado com um cão SRD de porte 

grande, há cerca de sessenta dias, sendo primípara e no dia da consulta havia 

encontrado um filhote, o qual estava sem vida, próximo à mãe.  

Ao exame físico a paciente apresentava pulso normocinético, mucosas 

róseas, tempo de preenchimento capilar (TPC) dois segundos, normohidratado, 

escore corporal três (ideal), linfonodos sem alterações, normocardia, normopnéia, 

normotermia, consciência alerta, aumento em região abdominal, devido à gestação.  

A partir dos resultados de anamnese e exame físico, optou-se pela solicitação 

de radiografia abdominal (Figura 1), constatando-se a presença de cinco fetos, dois 

localizados em cada corno uterino e um no canal pélvico. 

 

Figura 1-  Radiografia abdominal, em projeção ventrodorsal. Na seta observa-se 

fetos mineralizados 

 

 

 Fonte: Setor de Diagnóstico por Imagem do HV-UPF (2018). 

 
 

Frente aos achados radiográficos elegeu-se a tentativa de remoção mecânica 

do feto preso no canal mediante sedação anestésica. A paciente recebeu como 

medicação pré-anestésica Cloridrato de Tramadol (4 mg/kg-1) por via subcutânea e 



 

 

 
 

CESURG | 47 

 

 

foi induzida com propofol (3mg/kg-1) em associação ao diazepam (0,5mg/kg-1), via 

intravenosa. Também foi realizado bloqueio epidural com lidocaína (5mg/kg-1).  

O procedimento não obteve resultado satisfatório, dessa forma, optou-se pelo 

encaminhamento cirúrgico para realização de ovariohisterectomia terapêutica. 

A paciente foi hospitalizada sob protocolo terapêutico a base de Cloridrato de 

Tramadol (4 mg/kg-1, via subcutânea, TID) e cefalotina (25mg/kg-1, via intravenosa, 

TID) e encaminhada para procedimento cirúrgico de Ovariohisterectomia 

terapêutica. Como a paciente já estava fazendo uso de opióide, optou-se pela não 

realização de medicação pré-anestésica.  A indução direta consistiu na 

administração de propofol (5 mg/kg-1  pela via intravenosa) e a manutenção foi 

obtida com isoflurano em dose ao efeito por via endotraqueal. Foi realizado bloqueio 

epidural (Figura 2) com lidocaína (0,36 mg/kg-1) e morfina (0,1 mg/kg-1).  E para 

fluidoterapia intravenosa, instituiu-se o fornecimento de Ringer Lactato (10ml/kg/h-

1), via bomba de infusão. 

Figura 2- Posicionamento da paciente para aplicação de bloqueio epidural 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal – Marília Andognini (2018) 

 

A paciente manteve-se em ventilação espontânea durante todo procedimento 

cirúrgico, com frequência respiratória de 20 mpm. Sua frequência cardíaca se 

manteve em média de 90 bpm. Todos os parâmetros foram obtidos a partir do uso 

de um monitor multiparamétrico.  

Ao realizar a remoção dos fetos do útero, observou-se que um encontrava-se 

vivo, porém em sofrimento fetal.  Foram realizadas técnicas de ressuscitação 

cardiorrespiratória incluindo massagem cardiorrespiratória, massagem nos órgãos 

genitais para estimulação e realizado aplicação de doxapram, atropina  e 

posteriormente adrenalina, ambos na dose de uma gota, sublingual.  O recém-
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nascido também foi aquecido, teve suas vias aéreas desobstruídas e recebeu 

fornecimento de oxigênio. Ao término do procedimento cirúrgico, o neonato foi 

introduzido junto à mãe para ingestão do colostro e interação entre fêmea e filhote. 

No pós-operatório, instituiu-se a aplicação de cloridrato de tramadol (3mg/kg, 

via subcutânea, TID), meloxicam (0,1mg/kg-1, via subcutânea, SID), cefalotina 

(20mg/kg-1, via intravenosa, TID) e dipirona sódica (25 mg/kg-1, TID). A paciente 

obteve alta hospitalar após 24 horas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A distocia ocorre com maior frequência em cadelas primíparas ou com 

múltiplos fetos e em raças braquicefálicas. (Bush 2004). A paciente do relato era da 

raça Boxer e acredita-se que além da predisposição racial e de ser primípara, o 

tamanho do macho e consequentemente dos fetos, contribuiu para a ocorrência de 

distocia.  

O diagnóstico se baseia na associação dos sinais clínicos e exames 

complementares. O clínico deve obter o histórico reprodutivo detalhando as datas de 

cobertura e o momento da ovulação quando possível (NELSON, 2015). A paciente em 

questão apresentava histórico de cruza há cerca de dois meses, feto natimorto, 

aumento em região abdominal e contrações pélvicas, sinais compatíveis com 

distocia.  O exame radiográfico pode mostrar apresentações anormais, tamanho 

excessivo fetal, número de fetos presentes e fetos mortos (Kaely, Mcallister e Graham 

2011). Para Macintire (2012) a ultrassonografia abdominal é um exame 

complementar importante por revelar a viabilidade fetal. Nesse caso o tutor optou 

pela não realização do exame ultrassonográfico, porém a partir da radiografia pode-

se observar a presença de um feto na canal pélvico, justificando o encaminhamento 

cirúrgico mediante diagnóstico de distocia. 

Corroborando com o proposto por Oliva (2009), o protocolo anestésico 

utilizado na cesárea foi elaborado visando o mínimo de depressão a mãe e aos fetos, 

mesmo acreditando-se lidar com fetos mortos.  Essa mesma autora relatou a 

indicação de indução com propofol e manutenção com isofluorano e anestesia 

epidural com lidocaína. No presente caso, optou-se pela utilização de lidocaína em 
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associação com morfina via epidural, a fim de promover analgesia e minimizar o uso 

de isoflurano transoperatório.  

 

CONCLUSÕES 

 

O protocolo anestésico utilizado buscou minimizar os efeitos sobre os 

possíveis fetos que poderiam estar vivos, além de minimizar a dor do animal em 

questão e evitar possíveis e futuras complicações decorrentes do caso. A escolha 

correta do protocolo ideal proporcionou segurança para a mãe e para o feto 

sobrevivente. Entende-se que procedimentos que envolvem distocias, deve-se levar 

em conta a passagem do fármaco por via transplacentária e a condição física e 

metabólica da mãe e filhotes.  

Sendo assim, com o sucesso cirúrgico e anestésico, com a reanimação dos 

fetos, foi possível reanimar um deles. A cadela Boxer por sua vez, com tratamento a 

base de análgésicos e antibióticos como citado anteriormente, recuperou-se bem e 

sem mais complicações.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das enfermidades mais frequentes na cadeia produtiva do leite é a 

mastite. Causada por uma infecção microbiológica, esta enfermidade pode ocorrer 

em qualquer glândula mamária, durante todo o período de lactação, desde o início da 

lactação até a fase final, ou seja, o período seco, sendo considerada uma doença 

complexa e custosa da indústria leiteira. Seus efeitos geram consequências como a 

redução na produção, alterações na qualidade e composição do leite (COSER, LOPES 

e COSTA 2012), gerando perdas de 10 a 30% na produção leiteira por lactação 

(SANTOS, 2001).  

De acordo com a manifestação clínica da doença ela é dividida em dois 

grupos, a mastite clínica e a subclínica. A clínica é visível macroscopicamente e 

caracteriza-se pelo aparecimento de edemas, aumento da temperatura, além do 

endurecimento e dor na glândula mamária, aparecimento de grumos, pus ou 

qualquer alteração características do leite (XIMENES, 2009). Já a subclínica é visível 

apenas microscopicamente, causando a redução da qualidade e produção do leite, 

sendo responsável por maiores perdas econômicas devido aos custos com o 

tratamento e o descarte do leite. Não apresenta alterações visíveis na mama e no 

leite, mas aumenta elementos do leite diminuindo suas concentrações (SIMÕES e 

OLIVEIRA, 2012).  
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Um dos microrganismos encontrado nos casos de mastite é o Sthapylococcus 

aureus, caracterizado como uma bactéria gram positiva, pertencente à família 

Staphylococcaceae, do gênero Staphylococcus. Sua transmissão ocorre 

principalmente por meio das mãos do ordenhador, ordenhadeiras e de panos ou 

esponjas de uso múltiplo. A infecção por Staphylococcus aureus caracteriza-se por 

um grande número de infecções subclínicas, com episódios na mastite clínica 

(VOLTINE et al., 2001).  

Assim, o trabalho teve por objetivo isolar o Sthapylococcus aureus de forma 

quantitativa em diferentes lactações, a fim de correlacionar em qual período ocorre 

a maior presença do patógeno, estabelecendo critérios mais fidedignos nos 

tratamentos desta enfermidade. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado na propriedade Strasburg com a utilização de 20 

animais da raça holandesa para a coleta das amostras de leite, com até três 

lactações em média de cada animal do rebanho. A propriedade localiza-se no 

município de Santo Antônio do Planalto- RS. As amostras de leite foram colhidas 

durante a ordenha da manhã após o descarte dos dois primeiros jatos de leite, cerca 

de 5 ml de leite foram colhidos diretamente dos tetos mamários em um frasco estéril 

próprio para exames microbiológicos de leite (YÂNEZ A. G. S.; PABLO C. A. F. et al., 

2016). Para os exames microbiológicos, a colheita das amostras de leite foi 

precedida com limpeza dos tetos com pré-dipping, secagem com papel toalha e 

antissepsia com álcool 70ºGL. (LETÍCIA C. M.; ALESSANDRO SÁ G.; MARIA A. V. P. 

B., 2012), sendo acondicionadas e mantidas sob a temperatura de 4 °C em caixas 

isotérmicas até serem levadas ao Centro de Ensino Superior Riograndense (CESURG- 

Sarandi) na mesma manhã onde foram submetidas a refrigeração de 4° C até o início 

do teste na manhã do dia seguinte. As amostras foram homogeneizadas e diluídas, 

utilizando-se solução salina peptonada 0,1% e para a contagem padrão em placas 

foi transferido alíquotas das amostras a partir das diluições decimais de 10-1 a 10-3, 

sendo transferidas por semeadura total para o meio Agar manitol, em duplicata, e 

incubadas a 36°C por cerca de 48 horas. Foi selecionado também as placas contendo 
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entre 25 a 250 colônias, multiplicando-se o valor encontrado pelo fator de diluição 

correspondente, e expressando o resultado em Unidade Formadora de Colônia (UFC) 

/ml. (YÂNEZ A. G. S.; PABLO C. A. F. et al., 2016).   Essa análise procedeu-se somente 

1 vez, especificando a primeira, segunda e terceira lactação, estabelecendo o 

equilíbrio nos números de vacas em cada lactação. Em análises preliminares 

observou-se primeiramente o total de colônias formadas na placa de petri, em 

seguida esses dados foram tabelados e estudados estatisticamente. Para se obter 

os resultados estatísticos, foi realizado o teste de Shapiro- wilk, teste da regressão 

linear e o teste do Qui-quadrado, com o programa PAST V 3.21.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos animais submetidos ao teste todos apresentaram a incidência de 

colônias de Sthapylococcus aureus, todavia as vacas de primeira lactação 

demostraram um número inferior ao de segunda e terceira lactação, sendo que as 

vacas que estão na terceira lactação tem predominância nos resultados obtidos 

através da contagem das colônias (Conforme as figuras 1 e 2).  

Assim, a frequência de mastite aumenta à medida em que as lactações vão se 

repetindo e quando os animais ficam mais velhos tornam-se mais susceptíveis e 

expostos com maior frequência, pois com o aumento da idade ocorre a diminuição 

da imunidade e o relaxamento dos ligamentos do úbere e do esfíncter, o que causa 

lesões e maior facilidade de penetração dos microrganismos causadores da mastite, 

e os animais em lactação mais  avançada estão em ordenha há mais tempo, 

consequentemente estão mais expostos a desenvolverem a enfermidade. Na análise, 

não houve correlação entre as lactações e a quantidade de Sthapylococcus aureus 

(Conforme figura 2), indicando que o aumento dos índices de mastite é devido a 

presença de outros patógenos (BRITO, José; BRITO, Maria Aparecida, 1998). 
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             Figura 1 – Quantidade de número de lactações por nº de colônias 

 

 O número de colônias apresentou média de 72 ± 6,999. A distribuição dos 

dados indicou normalidade através do teste de Shapiro-Wilk ao nível de significância 

de 95% indicou o valor de W = 0,9446 e P-valor = 0,2922. O teste de regressão linear 

simples (Figura da regressão nº 2) não indicou evidência de relação entre as variáveis 

(Primeira, Segunda e Terceira lactação), (R² = 0,4606; y = 24,928x + 19,652). 

 

 

                                     

Figura 2– Regressão linear simples entre as variáveis (Primeira, segunda e terceira 

lactação) (R²   = 0,4606; y = 24,928x + 19,652). 

 

CONCLUSÕES 

 

Através do presente trabalho não houve relação significativa entre os períodos  
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de lactação e o valor quantitativo de Sthapylococcus aureus. Indicando, neste caso, 

que a ocorrência da enfermidade nas diferentes lactações dá-sê através da presença 

de outros patógenos concomitantes ao Staphylococcus aureus.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

COSER, M. S.; LOPES, A. M.; COSTA, M. G. Boletim técnico universidade federal de 
lavras departamento de medicina veterinária: Mastite bovina: controle e prevenção. 
Lavras-MG, p.30, 2012.   
 
SANTOS, V. MARCOS. Impacto econômico da mastite. Milk Point, p.2, nov. 2001. 
Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/colunas/marco-veiga-dos-
santos/impacto-economico-da-mastite-parte-12-16201n.aspx . Acesso em: 28 de 
abril de 2018. 
 
XIMENES, N. G. Terapêutica da mastite utilizando medicamentos homeopáticos. 
Universidade Federal de Goiás, campus Jataí, 43 p. Jataí, 2009.  
 
SIMÕES, T; OLIVEIRA A. Mastite Bovina, Considerações e Impactos Econômicos. 1. 
Ed. Aracaju. On line, 2012. 27 p. 
 
VOLTINE, T. et al. Influência dos estádios de lactação sobre a contagem de células 
somáticas do leite de vacas da raça holandesa e identificação de patógenos 
causadores de mastite no rebanho. Maringá, v. 23, n. 4, p. 961-966, 2001.  
 
ZAFOLON, L. et al. Contagem de células somáticas no leite de vacas de diferentes 
raças em distintas lactações e condições climáticas. Vet. e Zootec, p.378-385, 
2010. 
YÂNEZ A. G. S.; PABLO C. A. F. et al. Análise microbiológica do leite de vacas com 
mastite subclínica no município de Bom Jesus-PI. Vol. 13, Nº 02, mar/abril de 2016.   
 
LETÍCIA C. M.; ALESSANDRO SÁ G.; MARIA A. V. P. B. Coleta de amostras leite para 
diagnóstico microbiológico da mastite. Juiz de Fora- MG, julho de 2012.  
 



 



 

6. AVALIAÇÃO DE DOR E ESTRESSE EM LEITÕES SUBMETIDOS À PROCEDIMENTOS 

DE MANEJO NA CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS 
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 Paula Eduarda Petry4 

 Tayne Alberichi Botton5 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura no Brasil é predominantemente por sistema de confinamento 

intensivo. Atualmente a preocupação da sociedade com o Bem Estar Animal e o 

interesse dos produtores em ampliar os mercados mais exigentes, torna necessário 

mais conhecimento científico na área (CARVALHO, 2013).  

MASSAL, et al. (2015) define o bem estar como um ambiente de criação 

adequado, que possibilite ao indivíduo expressar seus comportamentos naturais, ter 

longevidade, saúde e maior potencial de produção. Em relação às formas de 

avaliação encontra-se a dosagem de glicocorticoides, o comportamento agressivo, 

a presença de lesões, análises de imagens e de vocalização. MOI, et al. (2015) afirma 

o estresse ser o principal fator relutante ao bem estar, sendo a vocalização principal 

ferramenta comportamental indicadora de qualidade de vida, podendo servir como 

avaliação instantânea do estado do animal.  

 As práticas de manejo, adotam medidas como a suplementação de ferro 

dextrano, caudectomia, mossagem para identificação e ainda a castração cirúrgica, 

procedimento doloroso e estressante, porém que evita ação dos hormônios sexuais 

sobre a qualidade da carne (MOURA, 2008). 

 Diante destes quatro procedimentos apresentados, este estudo busca 

demonstrar o impacto que eles causam nos animais simultaneamente, em um curto 

período de vida, e ao mesmo tempo, o quanto a avaliação comportamental e 
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fisiológica é significativa ao ponto de demonstrar os sentimentos dos animais frente 

às situações de estresse. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram utilizados 70 leitões (machos e fêmeas) da linhagem LDxLW 

(Génétiporc) em uma granja comercial de produção intensiva de suínos, localizada 

no município de Charrua/RS, divididos em quatro grupos, sendo submetidos à 

aplicação de ferro, cortes de cauda, à marcação de orelha e à castração, 

procedimentos de rotina realizados na granja avaliada, até os 5 dias de vida dos 

leitões. Parâmetros de comportamento, bem como o pico e intensidade da 

vocalização durante os procedimentos foram avaliados, por intermédio dos decibéis 

medidos pelo programa “Sound Meter” no período de quatro horas. Amostras de 

sangue foram coletadas no momento do procedimento, duas e quatro horas após 

para avaliação do hormônio cortisol, realizada através da técnica de ELISA 

utilizando−se kit comercial. As análises estatísticas foram um modelo misto. 

Inicialmente foi testado para verificar a presença de valores que eram outliers, sendo 

os resultados removidos se o P < 0.05. Realizada a comparação entre as médias 

entre os tempos, sendo que o tempo zero foi considerado o tempo base (controle). 

Dados com distribuição normal realizou-se um teste paramétrico, comparativo de 

médias T- test, e quando a distribuição não era normal, utilizou-se um teste não 

paramétrico, o Kruskal-Wallis test. A diferença foi considerada significativa se o P<= 

0.05. Todos os procedimentos experimentais com animais, desenvolvidos neste 

projeto, foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade de Passo Fundo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo todos os grupos de tratamento apresentaram um aumento nos 

níveis de cortisol na primeira coleta (T1), sempre na primeira hora da manhã, antes 

de serem submetidos ao tratamento, apenas manejados para a realização da 

primeira coleta de sangue, além do primeiro contato com humanos; apesar de tratar-
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se de um estresse agudo, temos que considerar também a elevação nos níveis de 

cortisol na primeira hora da manhã, devido ao ciclo circadiano destes (CUNHA et al., 

2012). Observou-se que em todos os grupos após 4 horas passadas do 

procedimento, os níveis de cortisol mantiveram-se elevados, porém em níveis 

menores quando comparados com o primeiro tempo, com exceção das fêmeas 

submetidas à mossagem, que apresentaram níveis superiores do hormônio cortisol, 

indicando que todos os procedimentos a quais os animais foram expostos, 

causaram estresse crônico. 

No estudo, leitões fêmeas e machos não apresentaram diferenças 

significativas (P < 0,05) após a aplicação de ferro por via intramuscular, em todos os 

tempos, em ambos os sexos, apresentaram níveis aumentados de cortisol quando 

comparado aos níveis fisiológicos para a espécie. 

 Na avaliação do cortisol, apenas os machos submetidos ao corte da cauda, 

apresentaram diferença estatística (P < = 0.05) entre os tempos T2 e T3. Na 

comparação entre os níveis do cortisol entre leitões machos e fêmeas submetidas 

ao corte de cauda. Diferença significativa (P <= 0,05) entre os tempos T2 e T3, nos 

leitões machos. Não se observou elevados níveis de vocalização dos animais se 

comparado ao aumento dos níveis do cortisol, não havendo correlação positiva entre 

ambos, porém após o corte de cauda apresentaram mudanças comportamentais, 

vindo a isolarem-se, além da presença de sangue no local, o que instigou o restante 

da leitegada a morder a cauda uns dos outros (CARVALHO et al., 2013). Em relação 

ao comportamento, no momento do procedimento de mossagem os animais 

emitiram gritos sem correlação com o aumento do cortisol; este se manteve, 

aumentando nos três tempos em ambos os sexos.  Após quatro horas do 

procedimento a percepção de dor pode ser afirmada pelo aumento dos níveis do 

cortisol, apenas o grupo que foi submetido à castração mostrou correlação positiva 

entre as médias de vocalização dos leitões e o aumento dos níveis do cortisol 

durante o procedimento, observou-se que o pico máximo de valor da vocalização foi 

no momento de tração dos cordões espermáticos, corroborando com dados 

encontrados em diferentes trabalhos (TAYLOR et al., 2000; MOURA, 2008). 
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CONCLUSÕES 

 

O bem estar animal vem sendo pauta constante entre consumidores, em nível 

nacional e internacional, devendo ser visto e avaliado, elencando técnicas realmente 

favoráveis e necessárias na criação de suínos. Todos os procedimentos causaram 

desconforto aos animais, pelo menos de forma aguda. Na castração, conforme os 

resultados de vocalização e comportamento, os níveis são mais elevados, por ser um 

método invasivo e envolver maior dano tecidual, seria interessante a utilização de 

anestésicos locais e AINES. O cortisol é uma das formas mais antigas de avaliação 

de dor nos suínos, devido a sua grande variação, poderia se pensar em coletas não 

invasivas, como saliva, urina e fezes. Cada vez mais a avaliação comportamental e 

vocalização vêm ganhando espaço no meio por não serem formas invasivas, 

contudo faltam estudos sobre este aspecto, por se tratarem de dados subjetivos. 
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7. AVALIAÇÃO DE INIMIGOS NATURAIS NA CULTURA DO TRIGO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O controle biológico natural promovido pelos inimigos naturais minimiza a 

necessidade da intervenção do homem no controle de pragas (CZEPAK et al., 2005). 

No entanto, nos atuais sistemas de produção o controle químico ainda é a primeira 

opção de muitos agricultores, e esse na grande maioria da vezes pode agredir 

diretamente o ambiente e pode afetar negativamente os predadores e parasitóides 

de insetos-praga (SALVADORI et al., 2005).  

Predadores são indivíduos que requerem um grande número de presas para 

se completar o seu ciclo de vida. Coleópteros da família Coccinellidae são geralmente 

conhecidos como coccinelídeos ou joaninhas e possuem o estereotipo de 

“predadoras de pulgões” (WEBER e LUNDGREN, 2009). Além de pulgões, as joaninhas 

tem uma ampla gama de presas, podendo utilizar como fonte de alimento 

cochonilhas, psilídeo, moscas-brancas, ácaros, ovos e imaturos de coleópteros e 

lepidópteros. 

Segundo Gassen (1999), entre espécies de predadores observadas com maior 

freqüência nas lavouras de trigo, destacam-se Coccinellina ancoralis Germar, 1824 

(Coleoptera: Coccinellidae), Coleomegilla quadrifasciata (Schönherr, 1808) Germar, 

1824 (Coleoptera: Coccinellidae), Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) (Coleoptera: 

Coccinellidae), Eriopis connexa (Germar, 1824) (Coleoptera: Coccinellidae), 

Hippodamia convergens (Guerin-Meneville, 1842) (Coleoptera: Coccinellidae), 
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Hyperaspis sp., Olla v-nigrum (Mulsant, 1866) (Coleoptera: Coccinelidae), Scymmus 

sp. e outras encontradas esporadicamente. Ainda, é importante ressaltar que 

Chisopídeos como Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae), por 

serem predadores vorazes de pulgões tem ocorrência na cultura do trigo (CÁNOVAS 

e FERREIRA, 2004). 

Tendo em vista a importância dos coccinelideos no controle biológico natural 

na cultura do trigo o objetivo do presente estudo foi avaliar a diversidade de 

predadores de pulgões associados a cultura do trigo na safra 2018/2019, através do 

levantamento populacional utilizando a amostragem por rede de varredura.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em duas propriedades, uma na Linha Formosa e 

outra na Linha Pedon, no município de Rondinha, RS (27°46’53”S 52°57’37”W, 526m 

e 27°48’45”S 52°55’53”W, 429m). O levantamento populacional foi desenvolvido no 

período compreendido entre os meses de setembro à outubro de 2018, avaliando os 

coccinelídeos presentes na cultura do trigo. A técnica utilizada para coleta de dados 

se deu por meio de rede de varredura. Após as coletas os insetos foram levados ao 

laboratório multidisciplinar do Centro de ensino Superior Riograndense (CESURG) 

para a posterior identificação de espécies através de chaves taxonômicas.   

A rede de varredura foi utilizada a uma altura de 15 a 20 centímetros do topo 

para baixo das pontas das plantas em um ângulo inclinado, para a direita e para a 

esquerda avançando-se gradativamente. As coletas foram realizadas, 

respectivamente, nos dias sete de setembro, quinze de setembro, vinte e dois de 

setembro, vinte e nove de setembro, seis de outubro e no dia doze de outubro. As 

avaliações tiveram duração de três horas consecutivas, no horário do meio dia às 

quinze horas, pois como este horário tende a ter uma temperatura mais elevada em 

relação ao resto do dia, o que garante que os insetos estão em plena atividade, assim 

a captura se torna mais fácil na cultura. Os dados referentes aos número total de 

espécies e individuos coletados foram tabulados e são apresentados abaixo.  

 

 



 

 

 
 

CESURG | 63 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foram levantadas as seguintes espécies de coccinelídeos 

nas duas propriedades, Hyperaspis sp, Cycloneda sanguínea, Lebia concinna, 

Hippodamia convergens, Eriopis conexa, e Harmonia axyridis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Número total de joaninhas por espécie capturadas na propriedade um. 

 

Na proprieade um na primeira coleta, foram capturadas, em número, doze 

joaninhas, na segunda seis, na terceira, foram encontradas quarenta joaninhas e na 

quarta coleta quarenta e oito, na quinta, houve um crescimento bastante acentuado 

passando para cento e dois, e última coleta foram capturados cinquenta e uma 

joaninhas. 
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Figura 2. Número total de joaninhas capturadas por coleta na propriedade dois. 
 

 

O número de joaninhas coletados na propriedade dois variou em relação à 

propriedade um, sendo que na primeira coleta foram capturadas um total de vinte e 

quatro joaninhas, na segunda vinte e oito, na terceira não foi capturada nenhuma 

joaninha, por conta da chuva incessante, na quarta captura foram obtidas trinta e 

três, na quinta coleta trinta e sete e na última captura foi encontrado o número de 

quarenta e duas joaninhas.   

Observou-se que a espécie E. connexa teve um número consideravelmente 

maior de indivíduos em relação às outras espécies, isso se dá pelo fato dela 

conseguir se adaptar melhor às mudanças climáticas. Ela também é a espécie em 

maior voracidade, precisando ingerir cerca de 20 pulgões por dia. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados concluimos que formam coletadas as espécies 

Hyperaspis sp, C. sanguinea, H. Convergens, H. Axyridis, L. concinna e E. connexa. E. 

connexa foi a espécie mais encontrada em ambas as propriedades provavelmente a 

sua melhor adaptação as condições encontradas na cultura do trigo. 

1900ral

1900ral 1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral
N

ú
m

e
ro

 t
o

ta
l 
d

e
 i
n

d
iv

íd
u

o
s



 

 

 
 

CESURG | 65 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
CÁNOVAS, A.D.; FERREIRA, E. Análise faunística do trigo (Triticum aestivum L.) 
irrigado no cerrado. Passo fundo: Embrapa Trigo. 2004. Disponível em: 
<www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/ p_do37_12.htm> Acesso em: 27 jul. 2019. 
 
CZEPAK, C.; FERNANDES, P.M.; ALBERNAZ, K.C.; RODRIGUES, O.D.; SILVA, L.M.; 
SILVA, E.A.; TAKATSUKA, F.S.; BORGES, J.D. Seletividade de inseticidas ao 
complexo de inimigos naturais na cultura do algodão (Gossypium hirsutum L.). 
Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 35, n. 2, p. 123-127, 2005. 
 
GASSEN, D. N. Controle biológico de pulgões de trigo no Brasil. Passo Fundo: 
Embrapa/Trigo, 1999. 58p. (Comunicado Técnico). 
 
SALVADORI, J.R.; PEREIRA, P.R.V.; SILVA, M.T.B. Manejo de pulgões. Revista 
Cultivar, Pelotas, v. 75, p. 32-34, 2005. 
 
WEBER, D.C.; LUNDGREN, J.G. Assessing the trophic ecology of the Coccinellidae: 
their roles as predators and as prey. Biological Control, Riverside, v. 51, p. 199-214, 
2009. 
 
 

 
 



 



 

8. AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE DEJETOS PROVENIENTES DA 

SUINOCULTURA UTILIZANDO BACTÉRIAS DA ESPÉCIE BACILLUS SUBTILIS 

 

Josimar Lawall Zini1 

Evandro Mattei2 

 Idian Paulo Vizzotto3 

 João Emanuel Pozza Bressan4 

 Claudete da Silva Alves5 

 Juliano Uczay6 
1 INTRODUÇÃO  

 

A produção intensiva de suínos na região Sul do Brasil é desenvolvida 

principalmente em propriedades familiares, através de sistemas integrados com 

cooperativas ou empresas (ABCS, 2014). A concentração de dejetos representa uma 

biomassa residual de elevada carga orgânica, com potencial risco de contaminação 

ambiental e se não forem geridos de forma adequada, podem acarretar em 

contaminação dos recursos hídricos, do solo e do ar (ABCS 2014). O tratamento dos 

dejetos de suínos pela digestão anaeróbia possui potencial no suprimento 

energético e de saneamento ambiental no meio rural, produzindo biogás, 

biofertilizante e reduzindo a matéria orgânica poluente (ABCS 2014). 

No processo de digestão anaeróbia ocorre uma série de reações metabólicas 

(hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese), realizada por uma variedade 

de microrganismos e a produção de um gás que contém principalmente metano 

(CH4), e substratos digeridos (biofertilizante), que podem ser utilizados na lavoura e 

em pastagens (THEMELIS e ULLOA, 2007). Neste contexto, sugere-se a utilização de 

sistemas de digestão anaeróbicos.  

O objetivo do trabalho foi avaliar a utilização de bactérias da espécie Bacillus 

subtilis no tratamento de dejetos em uma unidade produtora de leitões (UPL). 

2 METODOLOGIA 
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O trabalho foi realizado na Granja UPL São Francisco Linha Macuglia, 

localizada no município de Pejuçara, RS. O sistema de tratamento de dejetos suínos 

era constituído pelas seguintes etapas. 

 1° Adição de bactérias: Bactérias da espécie Bacillus subtilis foram 

adicionadas sobre os dejetos dos suínos   

 2° lagoa de anaerobiose: O dejeto suíno passa pela ação de bactérias que 

degradam os compostos sem a ação do oxigênio. 

 3º lagoa com aeradores: nesta lagoa há a presença de oxigênio e com isso 

a degradação é feita por aerobiose. A incorporação de oxigênio é efetuada através 

de aeradores a pá, instalados na lagoa. 

 4° Filtragem: os dejetos passam por 2 filtros, um filtro de areia e outro de 

ozônio. Estes filtros irão reter contaminantes e eliminar bactérias.  

 5° Separação: Posteriormente, o efluente segue para uma caixa de 

armazenamento, onde divide o lodo para utilização na agricultura e a água para 

retornar para a granja para a limpeza da mesma. 

A coleta das amostras aconteceu no segundo semestre de 2019. Foram 

coletadas em frascos de 1 litro, 3 amostras de cada fase.  As amostras foram levadas 

ao laboratório de Bromatologia e bioquímica da Universidade Federal de Santa Maria 

(campus de Palmeira das Missões). No laboratório foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

 

 Amônia de acordo com FONSECA (2017); 

 Matéria seca de acordo com a AOAC (1995); 

 Matéria orgânica de acordo com a AOAC (1995); 

 Nitrito de acordo com FONSECA (2017); 

 Sólidos solúveis, realizado através da secagem a 105°C em estufa (AOAC 

1995) 

 

Os dados coletados foram tabulados e os parâmetros calculados utilizando o 

programa Office Excel 2016. No mesmo programa foram calculadas as médias 

apresentadas na tabela.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de qualidade da água estão apresentados na tabela 1. A amônia 

obteve valores altos durante as etapas de anaerobiose, aerobiose e filtragem. Na fase 

de separação houve uma redução dos valores de amônia e aumento do nitrito o qual 

pode ser explicado pela oxidação da amônia a nitrito. As bactérias do gênero 

Nitrossomonas é o primeiro passo da nitrificação, em seguida, o nitrito é oxidado a 

nitrato pelas bactérias do gênero Nitrobacter (LOBÃO, 1999). Essas bactérias usam 

amônia e nitrito como fontes de energia e dióxido de carbono (CO2) como fonte de 

carbono orgânico, ou seja, essas bactérias podem utilizar a energia liberada no 

processo de oxidação dos compostos que contêm nitrogênio orgânico para reduzir 

o carbono orgânico em dióxido de carbono.  

O nitrito reduziu na fase de filtragem e posteriormente aumentou na fase de 

separação (Tabela 1). Esse aumento pode estar ligado a utilização do aparelho de 

ozônio. O ozônio é um composto utilizado em filtros para eliminar bactérias (Passos 

et al., 2014). Ao eliminar as bactérias acabam eliminando as nitrobacters que 

realizam a conversão de nitrito em nitrato. Com isso, explica-se o aumento da 

quantidade de nitrito. O nitrito é um composto que ocasiona danos a fauna aquática. 

Possivelmente, o sistema de tratamento pode ser readequado no futuro visando 

reduzir os valores deste composto nitrogenado.  

 

Tabela 1 – Análises físico químicas realizada nas diferentes etapas de tratamento de 

efluentes em uma Unidade produtora de leitões 

 

Fases  Amônia Nitrito Sólidos solúveis  

 mg/L mg/L g/ml H2O 

Anaerobiose  6,64 0,28 0,05 

Aerobiose  7,66 0,16 0,012 

Filtragem  7,83 0,08 0,002 

Separação  1,53 0,44 0 

 

A nitrificação é um processo muito importante para reduzir a concentração de 

amônia em corpos de água naturais e em viveiros de aquicultura. Isso é 

extremamente positivo, porque a amônia é potencialmente tóxica para a vida 
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aquática (comunicado técnico 44 Jaguariúna, SP, Dezembro, 2007). O sistema de 

tratamento de efluentes na suinocultura precisa ser eficiente e acelerar este 

processo.   

Os sólidos solúveis dissolvidos no efluente foram consumidos pelo sistema. 

Na fase de separação os níveis chegaram a 0. Possivelmente, esta eficiência pode 

estar ligada ação das bactérias Bacillus subtilis que consumiram a matéria orgânica 

do sistema. Do ponto de vista ambiental, esse dado é importante, pois sem a 

presença de sólidos solúveis este efluente reduz o seu potencial poluente e podendo 

assim ser destinado a corpos de água naturais.  

O aumento de compostos nitrogenados e sólidos solúveis em corpos de água 

naturais pode ocasionar eutrofização da água e por consequência aumento na 

demanda biológica de oxigênio. Por isso, os sistemas de tratamento de efluentes em 

granjas de suínos precisam ser eficientes de modo a evitar problemas ambientais. 

Neste sentido, pesquisas precisam ser realizadas para que estes sistemas possam 

ser aperfeiçoados.  

 

CONCLUSÕES 

 

O sistema utilizando a bactéria Bacillus subtilis é eficiente na remoção da 

amônia e dos sólidos solúveis na água. No entanto não é eficiente na remoção do 

nitrito. Possivelmente, o sistema pode ser readequado para reduzir as quantidades 

de nitrito, pois os níveis são altos e com isso o efluente não pode ser reconduzido a 

corpos de água naturais.  
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9. AVALIAÇÃO FISIOLÓGICA E COMPORTAMENTAL DE PACIENTES SUBMETIDOS A 

INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAL 

 

Rafael Pandolfi1 

 Fabiane Cristina Da Silva Penna2 

 Iasmyn Milena Da Silva3 

 Joseane De Garais4 

 Taciele Gasparetto Cassel5 

 Tayne Alberichi Botton6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da relação homem-animal trouxe melhor qualidade de vida para 

diversas pessoas, proporcionando maiores momentos de lazer, distração e 

principalmente companhia. A partir disso, estudos voltam-se para a busca de outros 

benefícios, envolvendo a saúde e proporcionado por animais (LAMPERT, 2014). 

Os primeiros relatos ocorreram na Inglaterra, Estados Unidos e após no Brasil, 

onde a Intervenção acontecia com cães, principalmente, para o tratamento de apoio 

à pacientes com distúrbios mentais, entre eles, a esquizofrenia (KOBAYASHI, 2009).  

Atualmente, conhecida como Terapia Assistida por Animais, a técnica é 

explorada por diversos pesquisadores podendo utilizar animais de variadas 

espécies, entre eles, furões, cães, golfinhos, cavalos, hamsters e pássaros (SILVA, 

2011). Ocorre pela interação entre profissionais (médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, psicólogos, médicos veterinários, adestradores) e animais 

devidamente treinados. Ao relacionar a espécie canina a terapia, os mesmos atuam 

como co-terapeutas, onde o cão é treinado, preparado, e ao realizar seu trabalho 

estará sempre acompanhado por um profissional capacitado. Pode ser designada 

para pacientes de todas as faixas etárias e tem como principal objetivo, auxiliar 

indivíduos com diferentes necessidades, desde distúrbios neurológicos até 

fisioterapias e fonoaudiologias (DAMACENA, 2016).  
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Todos os benefícios absorvidos a partir da intervenção animal, ocorre nos 

pacientes através da liberação hormonal, entre eles a endorfina e a ocitocina 

(responsáveis pelo bem-estar e relaxamento), dopamina e serotonina (responsáveis 

pela sensação de bem-estar, prazer e alegria)  e o cortisol (hormônio liberado quando 

o corpo encontra-se em situações de estresse), o qual, nesse caso, tem seus níveis 

reduzidos (CLERICI, 2009; KOBAYASHI, 2009).  

É importante ressaltar que os animais utilizados, são devidamente treinados 

e avaliados periodicamente por um profissional capacitado. Quando estão em 

trabalho, atuam como co-terapeutas e são sempre supervisionados e 

acompanhados por esses profissionais (DAMACENA, 2016).  

Embasado a isso, aplica-se a intervenção em ambiente de trabalho, neste 

caso, denominada como Atividade Assistida por Animais, a qual, não precisa de um 

programa oficial e pode ser acompanhada por profissionais treinados, adestradores 

ou até mesmo proprietários, com o intuito de melhorar o bem-estar, a interrelação 

pessoal e rendimento de profissionais através da presença do animal e a liberação 

hormonal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Local da realização do experimento   

 

A pesquisa foi realizada na instituição – Centro de Ensino Superior 

Riograndense (CESURG), localizado na Rod. Leonel de Moura Brizola (BR 386), KM 

138, Bairro Beira Campo, Sarandi | RS.  

 

Animal utilizado 

 

O animal orientado nessa introdução é da espécie canina, raça SRD (sem raça 

definida), fêmea, filhote de aproximadamente quatro meses de idade. Encontra-se 

dentro dos padrões de saúde, com todas as vacinas e vermífugos em dia e com o 

treinamento em andamento para as intervenções assistidas.  
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Método de encontro 

 

No teste de interação, o cão foi incorporado com os funcionários da 

Instituição, por aproximadamente 5 minutos, na parte da tarde. A intervenção foi 

avaliada através de questionários, foram entregues para os mesmos, dois 

questionários: Questionário 1, entregue antes da intervenção com o animal, onde 

este foi direcionado à avaliar os níveis de estresse e bem-estar dos funcionários. O 

questionário 2, respondido após a intervenção, com o intuito de avaliar os benefícios 

obtidos a partir da técnica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Intervenção Assistida por Animais é dividida e classificada de acordo com 

suas funcionalidades em determinados locais. O projeto atual, enquadra-se no 

método de Atividade Assistida por Animais, o qual, visa, trazer melhorias para a rotina 

de trabalho, tanto reduzindo a pressão e aumentando o entretenimento, como 

aumentando os meios de comunicação com colegas de profissão. Esse tipo de 

Intervenção, não necessita de um programa oficial e pode ser aplicado por um 

profissional treinado ou até mesmo pelo próprio proprietário do animal. Diferente da 

Terapia Assistida por Animais, a qual, é aplicada em ambientes específicos, com a 

utilização de um programa oficial, profissionais treinados e pessoas que necessitam 

de uma terapia por algum tipo de enfermidade. A Atividade Assistida por Animais, 

vem com o intuito diversificado e tenta proporcionar bem-estar ao público submetido 

(CLERICI, 2009).  

O animal utilizado, é da espécie canina, sendo essa, uma das mais utilizadas 

em todos os tipos de Intervenção, uma vez que, a sua relação com o homem é 

proveniente dos primórdios e faz com que sua evolução e laço afetivo caminhem lado 

a lado com o homem. É classificado como SRD (sem raça definida), fato que não 

impede o animal à participar da ação, uma vez que, estudos comprovam que vira-

latas possuem a mesma capacidade de cães portadores de raça.  Tudo depende de 

sua genética e treinamento, definindo assim, seu comportamento diante as 

atividades propostas (ALMEIDA, 2015). 
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No referido trabalho, após a intervenção do animal com os funcionários e 

análise dos questionários empregados, observou-se relativas mudanças e melhorias 

no ambiente de trabalho. Tornando o local mais agradável e produtivo, favorecendo 

a relação com os colegas, aumentando os níveis de felicidade, momentos de lazer e 

redução da pressão. Segundo KOBAYASHI (2009), os níveis de endorfina e ocitocina 

elevam-se na presença de um animal, aumentando consequentemente o bem-estar 

dos mesmos e com isso ampliando a realização de suas funções, de seu psicológico, 

autoestima e interação com os colegas.  

A presença de um animal por um período de meia hora é capaz de reduzir os 

níveis de cortisol e melhorar o bem-estar de indivíduos, com a liberação de ocitocina 

e endorfina pelo Sistema Nervoso Central. Porém, observou-se melhora e obteve-se 

resultados apenas com 5 minutos de intervenção por pessoa. Concretizando, dessa 

forma, que alguns minutos são suficientes para que haja melhora no desempenho 

dos profissionais, nos casos de Atividade Assistida por Animais, uma vez que, esse 

método em pouco tempo, atuou como forma de distração para os profissionais, 

tornando-os mais felizes, reduzindo a pressão e estresse da rotina, como 

mencionado por SAVALLI (2016).  

 

CONCLUSÕES 

 

De maneira geral, a Terapia Assistida por Animais, é um método implantado 

em diversos ambientes, com o intuito de obter benefícios para a vida de pessoas 

necessitadas. A melhora ocorre quando há a diminuição do hormônio cortisol, 

causador de estresse ao organismo, e liberação de ocitocina, ocasionando 

sensações de bem-estar aos indivíduos. Os benefícios obtidos através dos meios de 

Intervenção variam de acordo com cada pessoa e sua necessidade. O animal mais 

utilizado para a Intervenção, é o cão, o qual é selecionado pelo seu treinamento e 

características genéticas. Dentre esses, os SRD (sem raça definida), vem 

desempenhando um papel importante e qualificado dentro do método de Terapia, 

comprovando, a importância do treinamento e preparação para a prática. A Atividade 

Assistida por Animais é um método mais acessível de ser aplicado, uma vez que, não 

necessita de um padrão formal e pode ser feito em qualquer ambiente, como o 
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desenvolvido no presente trabalho, apresentado em ambiente Institucional, 

evidenciando os benefícios obtidos através do meio, resultando na melhora do 

âmbito de trabalho, bem-estar para desenvolver suas funções e maior interação com 

colegas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O balanço hídrico nada mais é do que o computo das entradas e saídas de 

água de um sistema. Várias escalas espaciais podem ser consideradas para se 

contabilizar o balanço hídrico. Na escala macro, o “balanço hídrico” é o próprio “ciclo 

hidrológico”, cuja resultado nos fornecerá a água disponível no sistema (no solo, rios, 

lagos, vegetação úmida e oceanos), ou seja na biosfera (ESALQ/USP, 2012). 

De grande importância na alimentação humana, osgrãosdo feijão são 

utilizados como componente para rações, enquanto os restos pós-colheita são 

importantes para melhoria das condições físicas do solo. É classificado como uma 

planta muito sensível ao estresse hídrico (BACK, 2001), ou seja, o excesso de água 

no solo devido a irrigação mal planejada pode resultar em prejuízos principalmente 

na fase de florescimento e enchimento de grãos. 

 A presente pesquisa é voltada ao estado do Rio Grande do Sul e tem como 

objetivo explicar a respeito do balanço hídrico da cultura do feijão. Antes de implantar 

determinada cultura, devemos compreender a necessidade hídrica para quantificar o 

volume de água necessário durante o seu ciclo de desenvolvimento para que não 

ocorra perdas de rendimento (BACK, 2001). A evapotranspiração e o coeficiente de 

cultura (KC) são de grande importância para determinar a demanda hídrica 

(CARVALHO et al., 2013). A evapotranspiração é diretamente influenciada pelas 

condições climáticas do local. Ela varia com a intensidade da radiação solar, 
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velocidade dos ventos, temperatura do ar, umidade relativa, fertilidade, tipo de solo, 

condições da cultivar e práticas culturais adotadas. Coeficiente da cultura (KC) tende 

a ser baixo no estabelecimento da cultura, aumenta com o desenvolvimento da 

planta, em seguida estabiliza (BACK, 2001). 

 A cultura do feijão exige um clima tropical com temperatura média de 25oC, 

como é uma cultura sensível ao estresse hídrico ela necessita de chuvas mensais de 

100 milímetros desde que bem distribuídos (CARVALHO, et al., 2013). Os efeitos 

prejudiciais à planta pela deficiência hídrica são observados na floração, ocorre 

queda de flores e reduz o número de legumes por planta, os déficits hídricos por 

períodos de 14, 17 e 20 dias (CARVALHO et al., 2013). Para implantar um sistema de 

irrigação, práticas conservacionistas devem ser consideradas para economizar 

recursos hídricos e aperfeiçoar a eficiência do seu uso (BACK, 2001 apud). 

Torna-se interessante a realização de estudos sobre aplicação de técnicas de 

otimização no planejamento da irrigação de feijão. Segundo estatísticas da Food and 

Agriculture Organization of United Nations (FAO, 2005), o Brasil ocupa a posição de 

primeiro produtor mundial de feijão, tendo respondido, em 2004, por 16,3% dos 18,4 

milhões de toneladas produzidas no mundo (FIGUEIREDO et al., 2007). 

 O balanço hídrico do presente trabalho foi voltado a cultivar Carioca BRSMG 

Pioneiro, cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela apresenta maior resistência à 

ferrugem e antracnose, pode ser cultivada na região Sul nos plantios de safra e 

safrinha e seu ciclo é de aproximadamente 85 dias (EMBRAPA, 2005). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para realizar o balanço hídrico de determinada cultura é necessário fazer a 

escolha da mesma e pesquisar sobre suas características e seu ciclo, escolher um 

determinado lugar (região) para ser feito o balanço, o tipo de solo dessa região, 

condições climáticas, latitude, longitude e altitude. 

No caso do presente trabalho, o balanço hídrico foi voltado para a cultura do 

feijão. Esse balanço foi calculado para as condições climáticas do município de 

Sarandi, região Norte do Rio Grande do Sul, situado na latitude 27o 56’ 38” S, 

Longitude: 52o 55’ 23” W e altitude de 503m.  
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Para a realização desse balanço foram desenvolvidas várias pesquisas no 

meio eletrônico, onde foram encontrados conteúdos referentes a cultura solicitada e 

sobre algumas variedades da mesma, clima adequado, época de plantio e seu ciclo. 

Utilizando o método de Camargo o balanço hídrico foi desenvolvido em uma planilha 

de Excel onde estão contidos todos os dados necessários de acordo com a cultura e 

seu ciclo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esperou-se com este trabalho de balanço hídrico da cultura do feijão, avaliar 

a influência das precipitações e disponibilidade de água no solo nos diferentes 

estágios de desenvolvimento da mesma (Figura 1).  

Para isso, é necessário realizar um levantamento detalhado do clima, bem 

como as necessidades da cultura, hora detalhada e determinada por pesquisas e 

trabalhos que indicam o momento de maior necessidade de água nos diferentes 

estágios do desenvolvimento da cultura, podendo assim determinar 

estrategicamente o momento mais crítico onde não poderia faltar umidade no solo, 

podendo-se resolver com o uso de irrigação. 

Através de cálculos, foi possível comparar as reais necessidades da cultura 

com a ocorrência de precipitações na região e disponibilidade de água no solo. O 

comportamento da cultura em relação ao clima, com excesso, equivalência e falta de 

umidade no solo, além de avaliar se a falta ou excesso de umidade no solo interfere 

na duração do ciclo da cultura estudada, diminuindo ou aumentando sua duração 

até a maturação fisiológica. 

Além de ter sido discutida a determinação detalhadamente e a disponibilidade 

de água durante o ciclo da cultura, criar uma estratégia para posicionar a melhor 

época de semeadura, para minimizar perdas com base no balanço hídrico da região. 

A escolha da variedade objeto desse estudo foi a mais adequada e cultivada 

na região, de acordo com o zoneamento agrícola. A real interferência da 

disponibilidade de água para a cultura bem como o estágio de maior necessidade e 

mais crítico para a cultura. 
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Os indicadores a serem usados, para elaboração da tabela de correlações do 

resultado de precipitação e necessidade do cultivo (FIGURA 2), para obter-se um 

resultado satisfatório e contundente com a realidade. 

Os gráficos a seguir expõem o balanço hídrico para a cultura do feijão em um 

período de 80 dias com pouca precipitação. A data da semeadura foi 14 de setembro 

de 2015.  

. 

 

Figura 1. Representação da relação entre a deficiência e o excedente de água durante 

o ciclo da cultura 

 

 

Figura 2. Representação da relação entre a evapotranspiração que a cultura precisa 

para seu pleno crescimento e desenvolvimento e a evapotranspiração que realmente 

foi utilizada. 
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Verifica-se, que dos 80 dias de estudo, 37 foram sem precipitação 

pluviométrica. As precipitações apresentaram frequência baixa e intensidade 

moderada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados revelaram que a evapotranspiração total e média do feijão 

foram, respectivamente de 163,6 mm e 2,07 mm.  

As variações de armazenamento de água no perfil do solo acompanharam as 

variações na precipitação. 

A boa precipitação pluviométrica durante o cálculo do balanço hídrico (630 

mm) e sua distribuição irregular, acabaram não causando restrição hídrica, não 

havendo grandes valores de déficit, levando em consideração as necessidades 

hídricas do feijoeiro. 
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11. BEM ESTAR ANIMAL NA SUINOCULTURA DO CARREGAMENTO AO ABATE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente luta das grandes indústrias brasileiras por participação no 

mercado nacional e internacional e os novos investimentos para a expansão da 

produção levaram um aumento no volume produzido de carne suína em 2015. No 

entanto, o conforto do suíno e seu bem estar não contavam como variável neste 

processo de produção, tornando este “problema” foco de pesquisas. (TALAMI & 

SANTOS, 2016). 

Atualmente, o conforto do suíno vem sendo repensado e alterado pela 

intensificação da produção nos sistemas de confinamento intensivo e semi-

intensivo, caracterizada pela restrição de espaço, movimentação e interação social. 

Trazendo como consequência secundária as perdas na sua produtividade pela 

variação na qualidade da carne, devida as condições de manejo dos animais desde 

a granja ao abate. 

A qualidade da carne é o resultado líquido dos efeitos e da interação a longo 

prazo da genética, nutrição, sanidade e dos fatores a curto prazo como o manejo dos 

suínos na granja, embarque, transporte, desembarque, período de descanso no 

frigorífico, método de atordoamento e abate, variando os seus padrões entre países. 
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E é neste aspecto que entra o bem estar animal, que interfere diretamente na 

qualidade da carne como produto final. (WARRISS, 1990). 

Segundo Broom (1991) bem-estar pode ser definido como o estado de um 

animal em relação às suas tentativas de se ajustar ao ambiente que o rodeia.  

Portanto, o presente trabalho visa avaliar o bem-estar animal de suínos no período 

de carregamento até o abate. 

 

2. METODOLOGIA 

 

No período de setembro a outubro de 2018, foi realizada uma avaliação de bem 

estar de suínos nas baias de espera em um frigorífico comercial da região, que não 

será identificado por motivos de direitos autorais e políticas de privacidade, no qual 

foram avaliados 130 suínos de idade média de 170 dias, alojados em três baias de 

espera com disponibilidade de água potável e aspersores para controle de estresse 

calórico. Os animais foram observados por contato visual dos seus avaliadores no 

período de duas horas. 

Dentre as diferentes formas designadas a avaliação do bem estar animal, será 

utilizado a análise dos dados comportamentais de suínos nas baias de espera, pelo 

uso de uma planilha de avaliações, realizando levantamento das categorias 

comportamentais nas baias de espera dos frigoríficos. Os parâmetros de avaliação 

a serem abordados foram: distância que os animais embarcados percorreram até o 

frigorifico, tempo de espera na baia, idade média do grupo, vocalização utilizando o 

aplicativo “Decibelímetro da App Store” durante todo o período em que estes foram 

observados, sendo marcadas máxima e mínima de decibéis, temperatura ambiente, 

horário de observação, quantidade de machos e fêmeas na baia, agressividade entre 

os animais (mordidas), quadrupedal, deitado, bebendo água.  

Para detalhamento e medição para questões de transporte foi criada uma 

tabela, facilitando obtenção de dados, está tabela foi organizada com dados sobre 

separação do lote devido a quantidade de machos e fêmeas e número total de 

indivíduos, em outra linha estipulado o tempo decorrido no transporte da propriedade 

até o abatedouro e quantidade de quilômetros percorridos pelos caminhões de 

transporte para suínos sendo da propriedade até o abatedouro. 
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Outra forma de medir o estresse dos animais foi avaliando a vocalização dos 

suínos dentro da baia de espera, sendo utilizado um aplicativo para celular capaz de 

medir volume produzido pelos animais, deste modo para organizar os dados obtidos 

foi novamente criado uma tabela. 

Outro fator importante para o bem estar animal é a densidade animal tanto no 

transporte quanto na baía de pré-abate, quanto menor a densidade animal mais 

tranquilos e espalhados os animais estarão, e assim maior será o exercício entre 

caminhadas e corridas dentro da baía deste modo “o exercício imediatamente antes 

do abate pode também ser responsável por um aumento na ocorrência de carne PSE, 

devido ao aumento da temperatura do músculo e aumento na taxa metabólica” 

(Warriss, et al., 1998).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etiologia da pesquisa, ou do estudo, não é invasiva a rotina de abate do 

frigorifico avaliado e pode fornecer informações importantes a análise de 

comportamentos que demostrem estresse nos suínos avaliados. 

Durante o tempo de observação das baias, o processo de abate já havia 

iniciado, todavia, os números quantitativos de suínos avaliados sofria variações de 

acordo com o andamento do abate (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Dados sobre transporte dos animais do produtor ao abatedouro 

 

N° total de animais  130 

Fêmeas 71 
Machos 58 

Tempo de transporte 30 minutos 
Quilometragem percorrida  16 

 

O caminhão encarregado do transporte possuia densidade de 0,425m²/100kg, 

tendo um capacidade para carregar 130 animais por carga. Costa et al. (2002) 

observaram que na densidade de 0,35 m2/100 kg, os suínos apresentaram irritação 

e tentavam empurrar uns aos outros com a cabeça e, ao final do trajeto de 45 minutos 
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somente 20% dos animais encontravam-se deitados e 40% sentados. Já com 

densidade de 0,39m2 /100 kg, os animais tiveram atitude de explorar, normalmente 

nos primeiros 30 minutos iniciais da viagem. Ao final do trajeto que durou quase uma 

hora, 57% dos animais estavam deitados e 29% sentados, apresentando uma melhor 

adaptação. Com densidades de 0,42 e 0,50m2/100 kg, os animais mudavam de 

posição a todo o momento e, nesta última, mostravam maior dificuldade de 

permanecer em equilíbrio durante o deslocamento, sendo que os níveis de 

creatinaquinase, enzima liberada sempre que o animal passa por grande estresse 

físico, foram inferiores aos das densidades de 0,35 e 0,39m2/100 kg.  

 

Tabela 2: Dados sobre o comportamento de 30 animais em baia de espera, período 

de 30 minutos 

 

Animais deitados  17 16 15 18 14 9 

Animais andando 5 7 6 9 10 14 

Animais bebendo  0 2 1 3 3 4 

Animais brigando 1 0 2 0 0 1 
Realizando monta  0 0 0 0 1 0 
Animais sentados  7 5 6 0 2 2 
Tempo(min) 5 10 15 20 25 30 

 

 

O jejum pré-abate é uma medida fundamental no ciclo de produção dos 

suínos, ele tem início na granja e termina no frigorífico. Quando se inicia o jejum, o 

fornecimento de alimentos sólidos é suspenso, mas a água deve ser fornecida à 

vontade (Dalla Costa et al., 2009)  

Devido a viagem e tempo que permaneciam no frigorífico em jejum, notou-se 

que a maior parte dos animais permaneciam deitados, poucos se encontravam em 

pé ou sentados pelo cansaço resultante da duração do transporte, bebendo água 

esporadicamente, devido à presença de aspersores que diminuíam o estresse 

calórico, permanecendo baixo ou zerado na maior parte do tempo o número de 

animais que brigavam ou realizavam monta. Denotando assim que os animais se 

encontravam mais tranquilos, sendo relativo às normas de bem estar.  
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Tabela 3: Dados sobre os níveis de vocalização medidos no local 
 

Decibéis  Máxima  Mínima  Media  
 81 60 70,5 

 

 

De acordo com os achados do projeto (Tabela 3) foi obtido o nível médio de 

70,5 decibéis os quais comparando com pesquisas anteriores encontram se como 

níveis bons para animais em conforto ou em bem estar. 

Grandin (1998) mediram os níveis de vocalização e constataram correlação 

positiva entre vocalização e estresse, demonstrando que o manejo pré-abate 

inadequado altera o comportamento dos suínos. 

Segundo Grandin (1998) os achados de pesquisa indicam nível médio de 73,87 

decibéis para animais em fase de terminação no pré-abate. 

Segundo MOI (2014) para intensidade de ruído menor ou igual a 73,87 dB, 

houve indicação de que os animais estavam em uma situação de bem-estar; por 

outro lado, para intensidade sonora que varia de mais de 73,87 a 80,18 dB, 

entendemos que os animais estavam com sede. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que com o passar do tempo em que os suínos permanecem nas 

baias pré-abate dos frigoríficos, os animais tendem a se acalmar, ou seja, 

permanecendo grande parte do tempo deitados, ocasionando assim uma diminuição 

do estresse, o que proporcionará um melhor aproveitamento da carcaça e maior 

qualidade da carne, diminuindo os índices de PSE e DFD, agregando assim maior 

valor a mesma. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
BROOM, D. M. Animal Welfare: concepts and measurements. Journal of Animal Science, v. 
69. p. 4167-4175. 1991. 
 



 

 
 
 
90 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

COSTA, L. N.; LO FIEGO D. P.; DALL'OLIO, S., DAVOLI, R.; RUSSO, V. Combined effects of 
pre-slaughter treatments and lairage time on carcass and meat quality in pigs of different 
halothane genotype. Meat Science, 61, 41-47, 2002. 
 
DALLA COSTA, O. A.; COSTA, M. J. R. P.; LUDKE, J. V.; COLDEBELLA, A. Relation of fasting 
time during pre-slaughter management to weight loss, weight of stomach contents and 
incidence of gastric ulcer in pigs. Ciência Rural, 38, 199-205, 2009. 
 
GRANDIN, T. A. The feasibility of using vocalization scoring as an indicator of poor welfare 
during cattle slaughter. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdan, v. 56, p.121-128, 
1998. 
 
MOI, M.; NÄÄS, I. A.; CALDARA, F. R.; ALMEIDA PAZ, I. C. L.; GARCIA, R. G.; CORDEIRO, A. F. 
S. Vocalization data mining for estimating swine stress conditions. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/eagri/v34n3/08.pdf  Acesso em: 11 de novembro de 2018. 

 
TALAMI, D. J. D.; SANTOS, I.; Suinocultura em ano estável, ed 267, 2016. Disponível 
em: <https://www.embrapa.br/documents/1355242/9156104/Artigo+CIAS+-
+Como+vai+a+suinocultura+brasileira.pdf/337d22a6-e702-49a7-bf8e-
83e4fb67259e> Acessado em: 14 maio 2018. 
 
WARRISS. The handling of cattle preslaughter and its effects on carcass and meat quality. 
Applied Animal Behaviour Science, 1990 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

12. BOVINOCULTURA LEITEIRA E SUA IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA PARA A 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O leite é um produto de origem animal rico em lipídeos, carboidratos, sais 

minerais, proteínas e vitaminas (EMBRAPA AGRONEGÓCIO DO LEITE, 2019). E por 

razões nutricionais é um alimento importante para o consumo de toda a população 

brasileira. Esse produto passa por inúmeras avaliações e acompanhamentos  para 

atingir os padrões de qualidade, assim como processamentos industriais, para ser 

destinado aos consumidores de uma forma segura. E outro efeito importante é gerar 

sustento familiar e emprego em todas as etapas produtivas. Comparativamente a 

nível mundial, nossas relações de incentivos para a produção vem com maior apelo 

do setor privado e menor do setor público, em especial quando adentramos em 

políticas públicas para impulsão desse setor, que muito representa na economia 

regional e nacional.  

Dos produtos agropecuários brasieliros, a atividade leiteira aumentou 9,46% 

em um comparativo do ano 2017 em relação ao de 2016. Ficando em 6° lugar no VBP 

- Valor Bruto da Produção Agropecuária Brasileira (CARVALHO, 2018). E com o 

aumento da população o consumo de leite e derivados lácteos cresceu, observa-se 

influência de mercado interno, externo, internacional e produção primária ( MORAES, 

2017). Implemetado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 

Instrução Normativa nº 76, de 26 de Novembro de 2018, sanciona novas regras 

trazendo eliminação dos produtores que não se adequam ao requerido, diminuindo 

litros de leite que chegam a indústria e aumentando o valor comercial. Aos 

consumidores, além do leite ser transmissor de zoonozes (ABRAHÃO, 2005) e outros 

patógenos que acomentem  a saúde humana quando não processados devidamente, 
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o produto faz parte do grupo de alimentos com grande valor nutricional e seu 

consumo está diretamente relacionado ao metabolismo de Cálcio para a formação 

óssea e outras funções do organismo ( AMANCIO, 2015).  

 

2. METODOLOGIA 

  

Foi realizado um estudo (estudo observacional secional) para avaliar a 

produção leiteira e sua importância socioeconomica em 8 Estados do Brasil. 

Participaram entre vistados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para isso foi realizado um 

questionário online contendo 10 questões objetivas (ver Tabela 1 e 2) que se referiam 

ao consumo e produção leiteira, bem como valor nutricional e veiculação de doenças. 

O público entrevistado foi de 17 pessoas, na faixa etária entre 19 e 30 anos, contando 

com população distinta e em especial para produtores rurais de leite e consumidores.  

Os mesmos foram escolhidos de forma aleatória, conforme proximidade da autora e 

por livre adesão, com preservação da identidade dos mesmos. Os resultados foram 

tabulados e interpretados, apresentando o percentual de cada informação.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 encontra-se a distribuição dos dados dos produtores e 

consumidores no que se refere em atividade de produção leiteira e consumo de leite 

e derivados, junto da agregação de valor e contribuição de renda. Verificou-se que 

58,82 % dos entrevistados são integrantes da pecuária leiteira, sendo que 23,52% tem 

atividade como fonte de renda única e 35,30% associam a outro tipo de atividade 

rentável. 35,30% não são produtores de leite. Observou-se que para a pesquisa 100% 

dos entrevistados afirmaram consumir leite. Destes, 41,17% preferem leite colonial, 

5,88% industrializado e 52,94%  ambos os tipos. A totalidade dos entrevistados 

afirma que consomem derivados e reconhecem a importância da atividade leiteira 

para a economia do setor agropecuário. É possível observar que culturalmente esse 

efeito de consumo acentuado pelo povo brasileiro acaba incentivando  o cenário 
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econômico interno, motivando o setor produtivo para a especialização e avanço 

técnico. 

 

Tabela 1 Consumo de leite, derivados e a importância econômica para produtores e 

consumidores do produto no Brasil. (Sarandi, RS. 2019) 

 

VARIÁVEL CATEGORIA (%) 

Atividade Leiteira Fonte renda única 23,52 

 Associado 35,30 

Não produz leite  35,30 
 

Consumo de leite Colonial 41,17 

 Industrializado 5,88 

 Ambos 52,94 
 

Consumo de derivados Queijo, iogurte, ricota e requeijão 100 
 

Importância Econômica Sim 100 

 Não 0 

Os valores foram obtidos por análise direta de questionários para pesquisa de opinião. 
 

Muniz, em estudo realizado em 2013, observa prevalência de consumo diário 

de leite e derivados de 45,9% no público entrevistado. Observam ainda que mulheres 

tem maior consumo (51,4%) e o aumento da idade e de renda aumentam essa 

frequência de consumo. Esse trabalho guarda similaridade com a quantidade de leite 

consumido investigado nesse trabalho. 

Na Tabela 2 se apresentam variáveis da coleta de dados dos entrevistados. 

Fica evidente que 94,1% acham o leite um alimento importante e nutritivo. No quesito 

saúde, 58,82% tem conhecimento sobre a transmissão de doeçnas e 41,17% não tem 

conhecimento. Em relação a Instrução Normativa 76 e 77, 64,7% aprovam e 29,41% 

não aprovam, contando que 5,88% não a conhecem. 50% dos que participam da 

atividade leiteira acham que a normativa é benéfica e 40% dos produtores não. Dos 

consumidores entrevistados, 85,71% concordam com a normativa, 10% não 

conhecem e apenas 4,28 discordam. Sobre o consumo de leite e derivados 94,1% 

incentivam o consumo. Nota-se que há aceitação da normativa pela maioria da 

população brasileira, que reconhecem o valor nutricional, incentivando consumo. 
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Tabela 2 A importância nutricional do leite, veiculação de doenças, Instrução 
Normativa (IN) 76 e 77 e incentivo ao consumo de leite e derivados para produtores 
e consumidores do Brasil. (Sarandi, RS. 2019) 
 
VARIÁVEL CATEGORIA (%) 

O leite de vaca é um alimento nutritivo? Sim 94,1 

 Não 5,88 
 

O leite de vaca é transmissor de doenças? Sim 58,82 

 Não 41,17 
 

Aprova a IN 76 e 77? Sim 64,7 

 Não conhece 5,88 

 Não 29,41 
 

Produtores que aprovam as IN 76 e 77? Sim  50 

 Não 40 
 

Consumidores que aprovam as IN 76 e 77? Sim 85,71 

 Não conhece  10 

 Não 4,28 
 

Incentiva o consumo de leite e derivados? Sim 94,1 
 Não 5,88 

Os valores foram obtidos por análise direta de questionários para pesquisa de opinião. 
 

 

 Estudo com variáveis semelhantes (Muniz, 2013), identificaram que 97,6% dos 

entrevistados consomem leite de vaca, que concordam com os encontrados nesse 

trabalho, de que o leite é um alimento nutritivo (94,1%) e o recomendam para o 

consumo (94,1%). Badini et al., em 1996, analisaram 60 amostras de leite cru e 

identificaram que 68,3% das amostras estavam com microorganismos mesófilos 

acima dos limites de tolerância previstos pelo Ministério da Saúde, bem como 83,3% 

das amostras com coliformes totais acima da expectativa. Observa-se de forma 

correlacionada com o presente trabalho, que a desinformação (41,17% não 

reconhecem que o leite de vaca pode transmitir doenças) pode ser um motivador 

para a não aplicação de boas práticas de produção na qualidade de leite, importante 

na redução de microorganismos patógenos. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O consumo de leite e derivados no Brasil é representativo, fato que  impulsiona  
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a economia e o avança tecnológico. 

A especialização é fundamental para maior qualidade do leite, mas nem 

sempre compreendida por produtores frente às normatizações que buscam maior 

qualidade do produto ao consumidor. 

Fica claro o reconhecimento da população para o peso econômico da 

atividade leiteira no Brasil, mas observa-se que é fundamental a educação para 

entender a importância de um leite superior em qualidade e que não ofereça riscos à 

saúde pública, no que tange à contaminações e veículo de transmissão de 

microorganismos patógenos.  
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 13. CICLO DO NITROGÊNIO E PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM 

UM SISTEMA EXPERIMENTAL DE RECIRCULAÇÃO PARA AQUICULTURA 
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 Elisete Schreinir De Oliveira3 

Kely Winter4 

 Fernando Jonas Sutili5 
1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de organismos aquáticos tem crescido nos últimos anos em 

resposta ao aumento da demanda por proteína animal. No entanto a intensificação 

da produção de peixes amplia a produção de dejetos e uso da água. Uma 

solução/alternativa para estes problemas ambientais é a aquicultura em sistema de 

recirculação (RAS na sigla em inglês – Recirculating Aquaculture Systems). Neste 

método de produção, a água do sistema de criação é continuamente tratada e 

reutilizada (TIMONS et al., 2002). Sistemas fechados com tratamento e recirculação 

de água são comumente utilizados em laboratórios de pesquisa, no cultivo e 

manutenção de peixes ornamentais e em grandes aquários públicos e privados em 

todo o mundo (KUBITZA, 2006).  

Um dos principais objetivos na criação de qualquer animal é que ele se 

desenvolva adequadamente, alcançando vigor em seu crescimento e em suas 

capacidades reprodutivas. Para que esse propósito seja alcançado, além de 

alimentar os peixes de forma correta, é necessário cuidar do meio em que eles vivem 

(SUPERBAC, 2018). Em criações de organismos aquáticos, a qualidade da água tem 

impacto direto sobre o desenvolvimento dos peixes. Por isso a água deve apresentar 

as condições ideais para que os resultados produtivos sejam os melhores possíveis 

(KUBITZA, 2006).  

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – pckaroline@hotmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense 
3 Centro de Ensino Superior Riograndense 
4 Centro de Ensino Superior Riograndense 
5 Centro de Ensino Superior Riograndense – sutilifj@gmail.com 
 



 

 
 
 
98 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

A qualidade da água em aquicultura é o conjunto de características ótimas 

que devem ser mantidas no ambiente, garantindo o sucesso do cultivo. Os principais 

parâmetros que devem ser monitorados são: temperatura, oxigênio, amônia, nitrito, 

alcalinidade e pH (ARANA, 2004), sendo o nitrogênio (representado pela amonia e 

nitrito) um dos contaminantes mais importantes presentes nas águas residuais. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo acompanhar o processo de 

nitrificação (remoção biológica de nitrogênio) e avaliar a qualidade físico-química da 

água em um sistema experimental de recirculação de água.   

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido em um circuito de recirculação composto por 18 

caixas plásticas de 60 litros com entrada e saída de água e aeração individuais. O 

sistema estava acoplado a um biofiltro (filtragem mecânica/biológica) contendo 

diferentes mídias biológicas, para remoção de sólidos e fixação das colônias 

bacterianas (60 litros de cerâmica, 150 litros de brita e 400 bio balls). Cento e oitenta 

(180) tilápias (Oreochromis niloticus) com peso aproximado de 10 gramas foram 

distribuídas nas 18 caixas (10 peixes por caixa). Os peixes foram alimentados duas 

vezes ao dia (10:00 e 16:00h) com dieta comercial contendo 42% de proteína. Iniciou-

se a mensuração dos parâmetros amônia (NH3
+) e nitrito (NO2 ̄) no dia seguinte a 

estocagem dos peixes (dia 1), sendo que, as demais avaliações foram realizadas nos 

dias 7, 14, 21, 28 e 42, totalizando 6 mensurações durante um período de 42 dias. O 

acompanhamento do processo de maturação do biofiltro (ciclo do nitrogênio) foi 

realizado com o uso de kits colorimétricos da marca Labcon® (nitrito) e Alfakit® 

(amonia total). Nos dias 1, 21 e 42 também foram mensurados os parâmetros 

oxigênio dissolvido, pH, temperatura e alcalinidade (kit Alfakit®), para posterior 

comparação com valores recomendados para produção de peixes. A água utilizada 

para os testes foi coletada na saída do biofiltro. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os organismos aquáticos cultivados, vertebrados ou invertebrados, 

produzem resíduos como resultado da nutrição que recebem. Os peixes excretam 

amônia (NH3), principalmente pelas brânquias, que então se dissolve na água em que 

ele vive. Esse resíduo é tóxico para o peixe e é um estressor ambiental que causa 

redução do apetite, menor taxa de crescimento e morte em altas concentrações 

(DELONG; LOSORDO, 2012). Na natureza, o volume de água por peixe é 

extremamente alto e os resíduos são diluídos a baixas concentrações. Além disso, 

bactérias que ocorrem naturalmente oxidam a amônia, usam-na para crescer e 

convertem-na em nitrito (tóxico para os peixes) e depois em nitrato (não toxico). No 

caso de aquários ou qualquer outro sistema que reutilize a água o filtro biológico, ou 

biofiltro, é um componente essencial. O biofiltro tem um substrato ao qual se fixam 

bactérias nitrificadoras do gênero Nitrosomonas (que realizam a oxidação da amônia 

a nitrito) e do gênero Nitrobacter (que oxida o nitrito a nitrato). Estas reações de 

oxidação compreendem o processo de nitrificação, que ocorre durante o percurso da 

água através do biofiltro (KUBITZA, 2006; ZOPPAS et al., 2016). 

Neste estudo observou-se que 7 dias após a estocagem dos peixes houve um 

aumento na concentração de amônia enquanto que o nitrito ainda não estava 

presente (concentrações não mensuráveis pelo kit). No entanto, já na segunda 

semana (dia 14) os valores de amônia atingiram seu pico máximo, chegando a 3,0 

mg/l, enquanto os níveis de nitrito começavam a aumentar.  O pico de nitrito se deu 

ao 28° dia, coincidindo com a redução da amônia, para valores toleráveis pelos 

peixes. A partir do dia 28 os valores de nitrito começaram a cair indicando o final do 

processo de maturação (presença das bactérias) do biofiltro e do ciclo do nitrogênio 

(Figura 1). Os demais parâmetros mensurados, oxigênio dissolvido, alcalinidade, 

temperatura e pH permaneceram dentro dos valores recomendados para criação de 

peixes (Tabela 1). 

As espécies desejadas de bactérias nitrificadoras estão presentes em todos 

os lugares (por exemplo, no ar). Portanto, uma vez que exista uma fonte de amônia 

no tanque/circuito, é apenas uma questão de tempo até que as bactérias desejadas 

se estabeleçam no biofiltro. Durante o processo de ciclagem, os níveis de amônia 
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aumentam e, de repente, caem à medida que as bactérias formadoras de nitrito 

entram em ação. Como as bactérias formadoras de nitrato nem começam a aparecer 

até que o nitrito esteja presente em quantidades significativas, os níveis de nitrito 

disparam (à medida que a amônia acumulada é convertida), continuando a subir à 

medida que a amônia produzida continuamente é convertida em nitrito. Uma vez que 

as bactérias formadoras de nitrato se estabelecem, os níveis de nitrito caem, os 

níveis de nitrato aumentam e o sistema está totalmente pronto (DELONG; LOSORDO, 

2012). Vale ressaltar ainda, que é de suma importância que todos os demais 

parâmetros devem estar dentro do recomendado para que as bactérias nitrificadoras 

façam seu trabalho e a ciclagem ocorra. 

 

Figura 1 - Dados de qualidade da água para a inicialização do biofiltro (ciclo do 

nitrogênio). 

 
 

Tabela 1 - Indicadores de qualidade de água no sistema de recirculação 
 

Parâmetro 
Valores obtidos Valores recomendados* 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Oxigênio (mg/L) 4,8 6,0 4,0 6,0 

Alcalinidade (mgCaCO3/L) 60,0 110,0 70,0 120,0 

Temperatura (°C) 25,0 28,0 25,0 28,0 

pH 6,8 8,0 6,5 9,0 

*(ARANA, 2004). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho não foi possível mensurar os valores de nitrato, no entanto, 

todo processo de elevação e queda dos níveis de amônia e nitrito, indicando a 

maturação do sistema, foram observados. Realizar o monitoramento dos parâmetros 

de qualidade de água permite a tomada de decisões de forma antecipada em um 

sistema de cultivo, não prejudicando assim o crescimento dos animais. Ainda, a 

educação e o conhecimento dos processos envolvidos na produção de organismos 

aquáticos, é essencial para superar as limitações existentes durante a formação 

profissional dos estudantes e também possibilita conscientizar os alunos sobre a 

prática da aquicultura. Por fim, o desenvolvimento e o treinamento prático no 

gerenciamento de processos aquícolas se faz necessário para fortalecer a cadeia 

produtiva. 
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14. COMPARATIVO DA PRODUTIVIDADE DE SOJA COM TRATAMENTO INDUSTRIAL 

E TRATAMENTO ON FARM 
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 Rafael Pasini6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No passado, a prática agrícola baseava-se na mão de obra braçal, havendo 

necessidade de um grande grupo de pessoas para a execução de uma mesma tarefa. 

Com o passar dos anos, havendo o fenômeno do êxodo rural, houve a necessidade 

da modernização da agricultura, com aplicação de tecnologia com intuito de 

diminuição da necessidade de mão de obra e aumento de produtividade. 

A soja é considerada a principal fonte de produção de óleos e proteínas 

vegetais para alimentação humana e animal (MANARA,1988), dado o seu alto valor 

econômico e nutricional, e também, pelo fato de poder ser cultivada em quase todo 

o território mundial. Dentre os principais países produtores de soja, destacam-se os 

Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a China e a Índia, sendo que o Brasil ocupa a 

segunda posição no ranking de produtores mundiais de soja (EMBRAPA, 2004). 

Existem diversos procedimentos a serem seguidos a fim de obter bons 

resultados na produção de soja, dentre os quais destaca-se o tratamento das 

sementes. Essa prática pode ser desenvolvida de forma industrial ou caseira (pelo 

próprio produtor), também conhecida como on farm.  

Conforme Nunes (2016), o tratamento industrial de sementes (TSI) 

desempenha a função de proteger as plântulas, durante a fase inicial da cultura, 
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contra doenças e insetos, de maneira a garantir o vigor do vegetal. Essa forma de 

tratamento oferece menor risco de operação e exposição do operador, além de 

garantir para a semente maior tempo de armazenamento e melhor germinação e 

potencial produtivo (MORAES, 2015). 

O processo on farm é realizado previamente a semeadura e pode ser feito de 

diversas maneiras e estratégias, dentre as quais destaca-se o tambor giratório com 

eixo excêntrico. Esse método tem como propósito realizar a mistura de produtos 

químicos nas sementes, necessários para o tratamento das mesmas. 

O presente trabalho objetivou avaliar a campo a produtivade de sementes de 

soja tratadas através dos processos industrial e on farm, além do uso de sementes 

caseiras no último tratamento citado. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda CT, localizada na Linha Mendes Alto, 

interior do município de Sarandi, situado no estado do Rio Grande do Sul, (27º 54’ 

32”S; 52º 51’ 02”O). Constituída atualmente por 250 hectares, destes, 205 hectares 

são destinados a produção de grãos. O campo experimental foi desenvolvido em um 

lote de 19 hectares, sendo destinados 02 hectares para o experimento. 

O experimento foi desenvolvido visando avaliar dois tipos diferentes de 

tratamento de sementes. 

Para os experimentos foram adquiridos dois lotes de sementes de soja, o 

primeiro foi semeado em um hectare, compreendeu a semente de soja intacta, 

cultivar Lança IPRO, da empresa de genética Brasmax, esta foi adquirida com 

Tratamento Industrial de Sementes (TSI). 

Já para o segundo hectare plantado, foi adquirido um lote do cultivar Lança 

IPRO de semente salva, da empresa de genética Brasmax, sem tratamento. Este lote 

de sementes foi tratado pelo método on farm, utilizando-se para tal um tambor 

giratório com eixo excêntrico, onde o tratamento foi realizado dias antes da 

semeadura.  

As sementes tratadas on farm e TSI receberam os mesmo tratamentos e 

doses sendo eles: Cruiser 2 ml/kg + Maxim XL 1 ml/kg + Nitrostarter 2 ml/kg. 
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Após o preparo do solo e das sementes, o plantio, em ambas as áreas, foi 

realizado no mês de novembro de 2018 com profundidade de 4 centímetros, distância 

de 8 centímetros de uma semente para outra e 76 centímetros de distância entre as 

fileiras. Passado o período de crescimento e maturação das culturas, foi feita a 

colheita das mesmas em março de 2019. 

No momento da semeadura foram aplicadas doses de fertilizantes iguais em 

ambas as áreas, sendo utilizados 280 Kg/ha de Adubo (4-28-8) e 180 Kg/ha de 

Cloreto de Potássio. 

Ambas as áreas experimentais passaram por quatro tratamentos 

pulverizados durante o ciclo da cultura, utilizando sempre a mesma mistura de calda, 

quantidade ingredientes ativos, sendo aplicados no mesmo momento no mesmo dia, 

para garantir uniformidade do dossel das plantas de soja. Foram quatro aplicações 

de fungicidas, uma de adubação foliar e uma de inseticida, todas as quatro 

aplicações respeitando dosagens e misturas e acompanhadas de adjuvantes. 

Passados 4 meses do plantio de soja, foi realizada a colheita, todo produto 

colhido foi armazenado em sacos de rafia de 50 quilogramas, para realizar o 

comparativo da produção de ambas as áreas experimentais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levando em consideração o solo, o clima, a precipitação, o ciclo, a época de 

plantio, colheita e aplicação de defensivos e insumos foram as mesmas para ambas 

as áreas os resultados foram semelhantes para a variável produtividade. Na área de 

amostragem 1 foram colhidas 72 sacas de soja, esta área foi semeada com 

sementes salvas da safra 17/18 e com tratamento on farm. 

Na área de amostragem 2 foram colhidas 71 sacas de soja, sendo as sementes 

certificadas e com tratamento industrial (TSI). 
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Figura 8: Comparativo de produtividade de sementes de soja com TSI e on farm. 

 

Na análise de custos de produção de cada área amostral, foram levados em 

consideração os custos com a depreciação de maquinário, mão de obra, combustível, 

insumos, sendo que a principal variação se deve ao custo das sementes e dos 

tratamentos. No caso das sementes salvas foram contabilizados, além do custo de 

produção dessas sementes na safra anterior (18/19), o custo dos royaltes a serem 

pagos para empresa Monsanto para o uso de sementes com a tecnologia Intacta. 
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Figura 9: Comparativo do custo de produção entre TSI e tratamento de sementes on 

farm. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

As produtividades das áreas amostrais foram semelhantes. Levando em 

consideração o custo benefício da produção de ambas as áreas a área de semente 

salva com tratamento on farm foi superior nos quesitos de custos e produtividade e 

a área de semente certificada e tratamento TSI apresentou a vantagem de ser mais 

simplificada e necessitar menos mão de obra e cuidados de armazenagem. 

Apesar dos benefícios do TSI o tratamento on farm apresentou um retorno 

financeiro superior. 
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15. CONTROLE DE BRUSONE (PYRICULARIA GRISEA) NA CULTURA DO TRIGO 
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 Fernanda Machado Brum6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A brusone, é causada pelo fungo Pyricularia grisea, sendo que foi relatada na 

cultura do trigo no Brasil, no ano de 1985, no norte do Paraná (IGARASHI et al., 1986). 

A doença pode reduzir o rendimento e a qualidade dos grãos que, quando infectados, 

apresentam-se enrugados, pequenos, deformados e com baixo peso (GOULART, 

1994). Os danos à produção podem chegar a 100%, dependendo da resistência 

genética da cultivar, da época de semeadura e das condições climáticas (PRABHU et 

al., 2002). 

A doença é favorecida pelo excesso de chuvas que ocasionam longos e 

frequentes períodos de molhamento foliar (GOULART et al., 2001). 

Umas das estratégias de manejo da brusone é o uso de fungicidas, mas 

estima-se que a eficiência do controle químico seja de, no máximo, 50% (MACIEL, 

2011). Essa baixa eficiência está associada às dificuldades no atingimento do alvo, 

em decorrência das características inerentes ao sítio de infecção (espiguetas da 

planta), além da própria efetividade do princípio ativo do fungicida utilizado contra o 

patógeno (PANISSON et al., 2004). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do fungicida 

picoxistrobina+mancozebe+tebuconazole no controle da brusone do trigo. 
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2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado na propriedade da família Giacomini, situado no 

município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 

A semeadura foi realizada no dia oito de junho de 2019, utilizando-se a cultivar 

Inova, em solo pertencente a ordem Latossolo, sob palhada de soja. Foram 

semeadas 16 parcelas de 5 x 2,87 m2.  A condução foi feita de acordo com as 

recomendações para a cultura.  

O delineamento utilizado para a realização do experimento é o de blocos ao 

acaso, com 4 repetições. No total, foram utilizados sete tratamentos: T1 – 

Testemunha; T2 - picoxistrobina+ mancozebe+tebuconazole; T3 -  duas aplicações 

de picoxistrobina+mancozebe+tebuconazole; T4 - três aplicações de picoxistrobina+ 

mancozebe+tebuconazole (recomendado); T5 - uma aplicação no início da floração 

de picoxistrobina+ mancozebe+tebuconazole; T6 - uma aplicação na espiga de 

picoxistrobina+ mancozebe+tebuconazole e T7 - duas aplicações de picoxistrobina+ 

mancozebe+tebuconazole (uma na floração e outra, dias após a primeira 

(recomendado)).  

Serão avaliadas a incidência (porcentagem de espigas com sintomas), a 

severidade (porcentagem da área da ráquis infectada) e a produtividade. Quando as 

plantas atingirem o estádio de “grão em massa mole“ (83 da escala de Zadoks et al., 

1974) serão colhidas 100 espigas por parcela, sendo 25 espigas em cada uma das 4 

linhas centrais da parcela, desprezando-se 50 cm das cabeceiras, colhendo as 

espigas continuamente.  

Estas serão avaliadas quanto à presença ou não de sintoma da brusone 

(incidência) e medindo-se o comprimento total da ráquis (CTR) e o comprimento da 

área infectada (CAI), no caso das espigas com sintomas (severidade). Para 

determinar a severidade aplicar-se-á a fórmula: severidade = CAI x 100 / CTR. O 

índice de doença será calculado pela fórmula: Severidade x Incidência /100. Quando 

as plantas atingirem maturação, serão colhidas para obter a produtividade, a qual 

será corrigida para 13% de umidade. 

Para o teste de sanidade, os grãos das quatro repetições serão analisados. Os 

dados serão expressos em porcentagem de sementes infectadas. 
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A análise de variância e o teste de comparação de médias de Tukey, serão 

realizados a partir do uso do programa Sisvar.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia 29 de setembro de 2019, realizou-se a inoculação do isolado de 

brusone (Pyricularia grisea) nas parcelas, devido ao fato de que até o momento 

anterior, ainda não havia esporulação do fungo nas plantas (Figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1. Visualização geral do experimento 

Fonte: Dados dos autores 

 

 

 

Figura 2. Observação das espigas sem presença de sintomas de brusone  

Fonte: Dados dos autores. 
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Até o presente andamento do experimento, observou-se os primeiros 

sintomas e incidência da doença nas espigas e ráquis (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Identificação de sintomas de brusone na espiga e ráquis do trigo. 

Fonte: Dados dos autores.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir da análise realizada nas plantas de trigo até o momento, identificou-se 

a ocorrência dos primeiros sintomas de brusone nas plantas de trigo inoculados com 

o fungo Pyricularia grisea.  
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16. DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA CULTURA DO FEIJOEIRO EM FUNÇÃO DO 

PERFIL DO SOLO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos mais importantes constituintes da 

dieta do brasileiro. Podendo apresentar ciclos variando de 65 dias até períodos mais 

longos, chegando a cultivares de 100 dias (PENA, 2015). 

São inúmeros os fatores que influenciam o desempenho do feijoeiro, 

destacando-se a temperatura e precipitação. A temperatura é um dos fatores que 

afeta diretamente o desenvolvimento da cultura em diferentes estádios fisiológicos, 

principalmente o florescimento e a frutificação (MAPA, 2012, PEREIRA, 2014). 

O feijão é sensível ao estresse hídrico, limitando assim seu desenvolvimento 

e limitando sua capacidade de recuperação, devido ao seu sistema radicular pouco 

desenvolvido (BACK, 2001), por sua vez, solos muito úmidos propiciam condições de 

má aeração ao sistema radicular, além de aumento da incidência de doenças. Assim, 

segundo Moreira et al. (1988), o excesso de água provoca deficiência de oxigênio, 

levando a uma concentração inadequada desse elemento na planta e redução da 

atividade microbiana do solo. Segundo esses autores, o consumo de água pelo 

feijoeiro depende do estádio de desenvolvimento, das condições do solo, época de 

cultivo e das condições climáticas.  

De acordo com Doorenbos e Kassam (1979), a necessidade de água do 

feijoeiro com ciclo de 60 a 120 dias varia entre 300 a 500 mm para obtenção de alta 
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produtividade. O déficit de água no período vegetativo reduz o crescimento das 

plantas, que podem se recuperar se a irrigação for reiniciada, mas não apresentarão 

a mesma produtividade das plantas irrigadas adequadamente durante todo o ciclo. 

A água de irrigação deve atender à exigência hídrica da planta, que varia, 

principalmente, com as condições de clima do local, época de semeadura, cultivares 

e estádios de desenvolvimento da planta (SILVEIRA e STONE, 1998). 

Tendo em vista a relevância econômica do feijão, tanto para agricultura, 

quanto para a alimentação, considerando a baixa disponibilidade de informações, é 

indispensável realizar pesquisas sobre essa cultura, dispondo de um conjunto de 

dados para fazer a modelagem e inserção do feijão para nossa região, bem como, 

visando às limitações de perfil de solo e analisando a necessidade da possível 

implantação do sistema de irrigação. 

No momento de implantar determinada cultura, o produtor deve compreender 

a necessidade hídrica, para identificar o volume de água necessário durante o seu 

ciclo de desenvolvimento. Para tal, determinar os períodos em que a cultura 

encontra-se suscetível a falta de água, e em última análise para reduzir perdas na 

produção (BACK, 2001).  

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em série histórica de dados 

meteorológicos, provenientes da estação meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), localizada no município de Passo Fundo/RS. Foram extraídos 

os valores referentes à precipitação pluviométrica (mm/dia), temperatura máxima, 

mínima e média diária, sendo que o ciclo da cultura do feijoeiro foi baseado na 

fenologia da cultivar BRS ESTEIO, totalizando 88 dias de duração do ciclo, com início 

em 29 de agosto de 2017 (plantio) e término dia 24 de novembro de 2017. 

Para obter-se estas informações, a partir da análise dos dados classificou-se 

o solo como Latossolo Vermelho, posteriormente buscou-se três Análises Físicas 

(Granulométrica) de três diferentes solos.  

Para a profundidade do sistema radiular (Z), utilizou-se os valores de 0,20m, 

0,30m e 0,40m, tendo em vista o alto teor de argila nos solos. 
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Na realização do balanço hídrico, determinou-se a capacidade de água 

disponível (CAD/mm), para os três diferentes solos e também, para as três 

profundidades de raízes que foram realizados os estudos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Capacidade de água disponível (CAD/mm), correspondente aos três tipos 

de solo e as três profundidades de raiz 

 

Solo 
Profundidade do Sistema Radicular (m) 

0,20 0,30 0,40 

A 24,6 36,9 49,3 

B 25,6 38,4 51,2 

C 30,3 45,4 60,6 
 

 

Inicialmente, calculou-se a evapotranspiração potencial (ETP, mm/dia), onde 

obtivemos valor médio de 4,10 mm/dia, e para a ETc, o valor calculado foi de 2,98 

mm/dia. 

Posteriormente, estimou-se a evapotranspiração real (ETr), e suas respectivas 

médias, valores médios do ARM, médias do déficit hídrico (DEF) e médias do 

excedente hídrico (EXC), na escala diária. 

Sabemos também, que o Coeficiente da Cultura, além de expressar 

numericamente a relação entre a ETp e a ETr, determina cada período de 

desenvolvimento das culturas. Para o feijão (cultura anual), à medida que a planta 

cresce, o Kc atinge um ponto máximo, decrescendo posteriormente no período de 

senescência foliar.  

O ponto de murcha permanente (PMP) é usado para representar o teor de 

umidade no solo, em que abaixo dele a planta não conseguirá retirar a água na 

mesma intensidade em que ela transpira, aumentando a cada instante a deficiência 

d’água na planta, o que a levará à morte, caso não se irrigue. PMP é, pois, o limite 

mínimo da água armazenada no solo que será usada pelos vegetais (BERNARDO, 

1982). 

Portanto, observou-se os períodos em que a planta atingiu o PMP, sendo eles 

respectivamente, no solo A, 0,20m (Z) no dia 56 do ciclo, no Solo A, 0,30 m (Z) no dia 
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66 (por 0,1 décimo), no solo B, 0,20m (Z), no dia 57 e por último no solo C, 0,20 m, no 

dia 59 do ciclo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A precipitação pluviométrica total para o período foi de 346,4 mm, porém a 

distribuição ao longo do ciclo foi irregular. A partir do dia da implantação da cultura, 

29/08/2018 até dia 10/09/2018, não houve chuvas num período corrido de 12 dias. 

Verifica-se, que nos 88 dias de estudo do ciclo, 55 foram sem precipitação 

pluviométrica, sendo que em apenas 33 dias houve precipitação, onde o maior índice 

encontra-se no dia 15/09/2018 (37,8 mm), e no restante a média ficou em torno de 

10 mm/dia. As precipitações apresentaram frequência baixa e baixa intensidade. 

Observa-se que os menores valores de ETc ocorrem na fase de emergência, 

vegetativo e senescência, com 0,95, 2,35 e 2,83 mm d-¹, respectivamente. O maior 

consumo de água pelo feijão ocorre na fase reprodutiva com valor médio de 4,48 mm 

d -¹. Segundo Calvache et al., (1998), o evento ocorre devido ao fato de que a água é 

o meio de transporte dos fotossintatos (produto final da fotossíntese) da fonte 

(folhas e raízes) ao sumidouro (grãos) e, na época reprodutiva, essa atividade é 

máxima. 

Outro fato que pode explicar o aumento do consumo de água na fase 

reprodutiva está relacionada ao desenvolvimento da cultura, com um aumento 

rápido da área foliar, ocasionando, portanto, aumento da evapotranspiração (ÁVILA 

NETTO et al., 2000). No final do ciclo, ocorre um decréscimo da redução da 

transpiração da cultura, causada pelo início da maturação e senescência das folhas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A evapotranspiração da cultura e média do feijão BRS Esteio foi de 265,32 mm 

e 2,98 mm d-¹, respectivamente. O maior consumo de água pelo feijão ocorreu na 

fase reprodutiva, com valor médio de 4,48 mm d-¹. Observou-se que, a profundidade 

do sistema radicular em função do perfil do solo limitou o crescimento e 

desenvolvimento do feijoeiro. Portanto, conclui-se que, a planta em três diferente 
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tipos de solo e em duas diferentes profundidades de raízes, atingiu o ponto de 

murcha permanente, todas na fase reprodutiva, sendo assim, observa-se que a 

implantação de um sistema de irrigação supriria a demanda hídrica da cultura, 

evitando assim, a  ocorrência de um déficit elevado, logo, o feijoeiro não teria atingido 

o ponto de murcha permanente, que resultou na morte de plantas. 
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17. EFEITO DE DIFERENTES COBERTURAS DE SOLO SOBRE A PRODUTIVIDADE DA 

SOJA 

 

Dariana Hences1 

 Diego Spielmann2 

  Ademilson Strada Padilha3 

 Tiago Sortica4 

 Luciano Schwerz5 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

Com o advento do Sistema de plantio direto sobre a palha, escolher qual a 

melhor planta para cobertura do solo tem se tornado uma incognita pelos 

agricultores em função das suas diferentes caracteristicas. Assim, manter a área 

ocupada com culturas nas entre safras de inverno e verão, proprorciona redução na 

infestação de ervas daninhas, bem como, no controle de pragas e doenças. 

Contando também com o benefício do aumento da palhada no solo, a qual promove 

o acumulo de matéria orgânica e consequentemente redução dos problemas de 

erosão (SODRÉ Filho, 2004). 

O utro benefício da cobertura do solo esta associado com a manutenção da 

umidade do solo, diminuindo a evapotranspiração, aumenta a infiltração de água 

no solo, evitando o escoamento superficial, através da melhoria das características 

físicas, químicas e biológicas do solo (BURLE, et al., 1997; BOLINDER et al., 1999). 

A utilização de leguminosas constitui um manejo favorável ao crescimento 

do teor e da disponibilidade de nitrogênio no solo, obtidos por Silva (2006), Aita e 

Giacomini et al. (2006), porém proporciona uma rápida decomposição da palhada. 

Neste sentido, há possibilidade de que a utilização do consórcio entre gramíneas e 

leguminosas para produção de palha relacione a menor taxa de decomposição com 

uma maior sincronização entre o fornecimento de nitrogênio pela palhada, e as 
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etapas de maior exigencia de nitrogênio pelas culturas  conforme a quantidade de 

fitomassa gerada e do abastecimento de nitrogênio pela leguminosa, a adição de 

palha, que antecipa a cultura principal pode ser satisfatório para suprir à 

exigência da cultura em sucessão ao nutriente, o que pode influenciar na alteração 

parcial ou total do nitrogênio suprido pelo adubo mineral. Diante de vários tipos 

culturais para a cultura de verão, poderemos buscar resultados diferentes para cada 

condição de manejo (CARVALHO, 2008).  

 

2.METOOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em um latossolo distrófico na cidade de Sarandi 

com localização geográfica (27°58'28.0"S 52°53'14.7"W), onde foram implantadas 8 

combinações de plantas de cobertura, sendo uma testemunha em pousio, as 

parcelas foram constituidas com 12 metros de comprimento por 2,55 metros de 

largura com 5 repetições, totalizando assim 40 parcelas: T1 Aveia Ciclo Curto (60 

kg/ha -1) + Ervilhaca, (30 kg/ha -1), T2 Ervilhaca (30 kg/ha -1) + Centeio (60kg/ha -1), T3 

Aveia Ciclo Longo (60 kg/ha -1) + Ervilhaca (30 kg/ha-1), T4 Aveia Ciclo Longo (40 

kg/ha-1) + Ervilhaca (20 kg/ha-1) +Nabo (10 kg/ha-1)  seguidos pelo tratamento T5 

(Aveia Ciclo Curto(60kg/ha-1) + Nabo(15 kg/ha-1); T6 Aveia Ciclo Longo,(80 kg/ha-1), 

T7 Pousio, T8 Aveia Ciclo Curto( 80 kg/ha-1). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso de consorciação com gramíneas e leguminosas como cobertura de solo 

antecessora a cultivar soja, proporcionaou maior produtividade na cultura de soja, 

exceto o tratamento 1 consorcio de aveia ciclo curto com ervilhaca, de acordo com 

Cunha (2011)  estes resultados são justificados pelos inumeros beneficíos ao solo, 

em especial a maior disponibilidade de nitrogênio no solo para mineralização da 

palhada e desenvolviemnto inicial da cultura de soja, além disso a alta produção de 

biomassa, que ao ser incorporada no solo contribui para melhorar as condições 

físicas, biológicas e químicas, também Santos & Reis(1990) resaltam os  beneficios 

na absorção de nutrientes e água pelas raízes das plantas, as quais também 
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proporcionam numa melhor infiltração de água e maior aeração do solo, permitindo 

bom crescimento radicular. Devido a estas condições, foi constado que no consórcio 

entre gramineas e leguminosas, exceto para o tratamento 1 Aveia Ciclo Curto + 

Ervilhaca observou-se incrementos significativos na produtividade (Figura 1), 

ultrapasando a 100 sacas de soja por hectare. 

 

 
 

Figura 1. Produtividade da cultura de soja em função de diferentes combinações de 
plantas de cobertura do solo, Sarandi, 2019 
 
*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. 
 
 
 
4. CONCLUSÕES 

 

O trabalho realizado a campo demonstrou que consorciação, entre gramíneas e 

leguminosas para cobertura de inverno exeto o tratamento 1 (Aveia Ciclo curto + 

Ervilhaca), proprocionaram as maiores produtividades na cultura da soja. 
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18. EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO APLICADAS EM 

AVEIA-BRANCA (AVENA SATIVA) 
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 Ricardo Luft5 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Rio Grande do Sul apresenta condições edafoclimáticas bastante propícias 

para o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias. A agricultura nesse 

estado vem sendo conduzida, ao longo dos anos, de forma bastante intensiva 

durante o verão. No inverno, entretanto, apenas 18% desse total são cultivados com 

trigo, aveia, cevada e centeio, restando aproximadamente quatro milhões de hectares 

sem geração de renda (CONAB, 2007). Nesse contexto, verifica-se a oportunidade de 

integração da produção de grãos, no verão, com a atividade pecuária, que poderia ser 

realizada nas áreas que permanecem em pousio ou naquelas apenas ocupadas por 

culturas de cobertura durante o inverno. (LOPES et al., 2008). 

Segundo Moraes (2002) os sistemas de integração lavoura-pecuária (SILP) 

possibilitam a produção de gramíneas hibernais, como aveia branca (Avena sativa 

L.), amplamente utilizada como culturas de cobertura de solo em áreas sob 

semeadura direta, para a formação de pastagens, tornando a atividade pecuária uma 

alternativa economicamente viável. A pecuária proporciona aumento na diversidade 

de atividades, permitindo maior giro de capital e gerando maior renda por unidade de 

área, além de possibilitar menor risco econômico às propriedades rurais. 
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Com os preços elevados praticados no agronegócio de leite brasileiro, tanto 

para os insumos, máquinas, equipamentos, energia e combustíveis, quanto para o 

leite produzido, as margens de lucro possíveis têm-se mostrado muito pequenas; 

Dessa forma, a saída para o produtor de leite é manter seus custos de produção 

baixos, para permitir continuidade de sua atividade produtiva de forma econômica 

(NEIVA, 2002). 

Na atividade leiteira da região de Sarandi o sistema de alimentação dos 

animais mais comum é à base de pastagem, que visa como principal estratégia a 

economia nos custos de produção, principalmente pela redução nos dispêndios com 

alimentos concentrados, com combustíveis e com mão-de-obra (HOFFMAN et al., 

1993; VILELA et al., 1996; FONTANELI, 1999). Além disso, os investimentos com 

instalações, especialmente destinadas ao abrigo dos animais e maquinários são 

menores quando comparados com sistemas em confinamento. Portanto, o produtor 

deve considerar como sua atividade principal a produção de forragem de boa 

qualidade, à qual deverá agregar valor, para ser eficientemente transformada em leite 

pelas suas vacas. 

Porém, para o alcance de uma alta produção de pastagens devem-se 

considerar os fatores solo, planta e clima, bem como a disponibilidade de nutrientes 

às plantas. Sendo então, o nitrogênio (N) um nutriente essencial as plantas, ou seja, 

quando este estiver em deficiência ou indisponível no solo a planta não completará 

todo seu ciclo, diminuindo o valor nutritivo adequado e a frequência de pastejo em 

função do tempo da rebrota, por fim a capacidade de suporte da pastagem (OLIVIO 

et al.,1982; ALVIIN et al.,1987;1989), o que causa certos prejuízos ao produtor. 

 

2. METODOLOGIA   

 

O trabalho foi conduzido em área de aproximadamente 2 hectares, localizada 

no município de Sarandi. A área experimental (2 ha) vinha sendo manejada sob 

sistema de semeadura direta há mais de 20 anos. Anteriormente à instalação do 

experimento, cultivava-se aveia para pastejo de bovinos, no inverno, e milho, no 

verão. 
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O período experimental teve início em 15 de maio de 2018, com a semeadura 

de aveia branca Brava (100 kg/ha de sementes), sendo utilizada como adubação de 

base a fórmula 08-20-20 (150 kg/ha). A área foi subdividida, com 9 parcelas e 3 

tratamentos que foram os seguintes: 

         T1- adubação química sem aplicação de N 

T2 - adubação química + 150 kg de N 

T3- adubação química + 250 kg de N 

A adubação química com fósforo(P) e potássio (K) foi efetuada no mesmo dia 

da semeadura via sulco, as adubações nitrogenadas foram subdividas em três (ou 

duas) aplicações, em julho, agosto, setembro e outubro de 2018. Na adubação 

química de N (ureia), foram feitas em 3 aplicações diferentes sendo que  para todos 

os tratamentos realizou-se o mesmo procedimento. 

Em meados do mês de maio de 2018 realizou-se o dessecamento da área 

antes onde havia a cultivar de milho, usando herbicida secante para combater ervas-

daninha, juntamente com a introdução de calcário dolomítico (3000 kg/ha). Sendo 

que anteriormente foi coletada a amostragem de solo para caracterização química e 

estrutural, ainda correção do pH do solo  e fertilização de introdução de cultura. 

A introdução da pastagem de inverno aveia branca URS Brava (A.sativa) 

ocorreu em maio de 2018, numa razão de 100 kg/ha de sementes (corrigido para 

germinação mínima: 80%). 

A utilização experimental das áreas ocorreu na forma de parcelas, o manejo 

das mesmas foi feito em período produtivo, condicionado as plantas pelo seu período 

sazonal de desenvolvimento. Que aconteceu por meio de amostragem, quando os 

pastos atingirem altura média de 25 cm. 

 Massa de forragem, composição botânica e estrutural da cobertura vegetal. 

Para estimar a massa de forragem da pastagem, foram efetuados quatro cortes 

(0,25m X 0,25m) por parcela (3m X 3m) e de forma aleatória, sendo estes 

representativos da apresentação dos tratamentos. Os cortes foram realizados rente 

ao solo e sempre que uma parcela da pastagem atingir em média 25 cm de altura. 

Após o corte, as amostras foram pesadas, homogeneizadas, sendo separada uma 

sub-amostra composta para determinação da composição botânica. 
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Na primeira etapa do trabalho buscou-se por artigos publicados e na 

sequência a revisão destes. Os artigos selecionados deviam preencher aos seguintes 

requisitos: disponibilidade dos dados de produção de massa de forragem total, de 

componentes botânicos e estruturais; inclusão de tratamento-controle (sem 

adubação); ter sido conduzido em universidades ou estação de pesquisa, com 

protocolo experimental definido. Este último pré-requisito foi inserido para assegurar 

a segurança dos dados. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente linear, com três 

tratamentos (manejos de adubação nitrogenada) e uma testemunha, duas repetições 

e nove parcelas subdivididas no tempo (períodos de avaliação por corte). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal da área cultivada com aveia foi cobertura de solo e matéria 

de pousio para cultura subsequente do milho. Sendo para tanto foram realizados 

somente dois pastejos na área com terneiras de 6 a 10 meses. A área experimental 

do presente projeto pastejado por bovinos leiteiros apresentou resultados positivos 

(Tabela 1). 

Para o primeiro pastejo e como era esperado, a produção de massa de 

forragem total foi menor em relação ao segundo pastejo, e quando comparado aos 

diferentes níveis de tratamentos. Isso pode ser explicado pela baixa quantidade de 

perfilhos/planta e pela fase inicial de emergência, que combinado a uma baixa 

participação de MS diz aos resultados obtidos. 

Vinte e um dias após o primeiro pastejo foi realizado o segundo pastejo na 

área experimental. A aveia é conhecida por boa capacidade de rebrote e tolerância 

media ao pastejo, o que dá, boa capacidade de sobrevivência para pastagem. A 

produção de massa desse período é resultado da combinação de fatores como esses 

e do efeito da adubação nitrogenada, que demonstrou correlação linear positiva na 

aveia branca, em especial quando do aumento das doses de nitrogênio(N). 

Ficou claro que o aumento da dose de N aumentou significativamente a 

resposta em produtividade de matéria verde para cultura da aveia. Já para  (Rubia D. 

Mantai 2015) as equações obtidas em sua pesquisa indicaram tendência linear na 
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cultura da aveia. A maior taxa de biomassa foi obtida na dose mais elevada de N 

indicando que nesta condição houve acréscimo de 119 kg ha-1 de biomassa 

produzida por dia. A carga animal e a unidade animal instantânea são respostas 

diretas do aumento da massa de forragem. Explica-se que foi ofertado 7% do peso 

vivo na matéria seca aos animais, sendo 3%, 2%, 2%, respectivamente: oferta para o 

consumo animal, perdas de forragem por pisoteio, urina, fezes e massa residual para 

rebrote. Segundo o trabalho experimental de Cassol et.al. (2011), quando não se 

utilizou adubação nitrogenada, foram necessários mais 15 dias para acumular uma 

quantidade de MS semelhante à obtida quando do uso do N, ou seja, a produção de 

MS aos 45 dias após emergência (DAE) e com aplicação de 100 Kg de N ha-1 foi 

semelhante àquela conseguida aos 60 DAE e sem N. Nesse primeiro corte, a maior 

produção de MS, 2.285 Kg de MS ha-1, foi obtida aos 60 DAE das espécies e fazendo-

se uso de nitrogênio. 

A eficiência de utilização e recuperação do N pela pastagem obtida neste 

trabalho demonstrou que o sistema de produção como um todo deve ser 

considerado, na recomendação de adubação, e mostram a necessidade de 

informações de pesquisa sobre adubação, da cultura e fatores de interação. 

 

Tabela 1 Massa de forragem, lotação animal e unidade animal instantânea (UAI) 

necessários para o consumo de forragem de aveia com diferentes níveis de 

adubação nitrogenada, em propriedade de leite no município de Sarandi/RS, 2018 

 

Parâmetros Tratamentos (kg de N/ha) 

Pastejos Oferta (%PV) MS (%)  0 150 250 

1º 7 12,5 

Kg/MS/ha 1958 2373 3113 

CA*/kg/ha 27971 33900 44464 

UAI (450 kg) 63 76 99 

2º 7 16 

Kg/MS/ha 2221 2724 3418 

CA/kg/ha 31731 38915 48826 

UAI (450 kg) 71 87 109 

        *Carga animal. 
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Tabela 2 Peso médio de matéria seca coletados em cada uma das parcelas com 
diferentes doses de N 
 

 
 
 
 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao final, com os resultados tabelados e analisados estatisticamente para 

diferentes tratamentos, irá fazer-se a discussão com os trabalhos já existentes para 

a produtividade dos pastos de aveia-branca, se utilizando de adubação de base 150 

kg/ha de adubo químico 08-20-20 NPK e, 3 aplicações de variadas doses de 

nitrogênio (N) contando com uma testemunha. 
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19. EFEITO DE DIFERENTES INSETICIDAS NO TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO 

SOBRE A GERMINAÇÃO E O VIGOR DE SEMENTES DE SOJA 
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 Paloma Sexto3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três 

décadas e corresponde atualmente 57% da área plantada em grãos do país, cerca de 

35,1 milhões de hectares com produção de 117 milhões de toneladas (CONAB, 2018). 

A cultura da soja é afetada por vários insetos-pragas, sendo que desta 

maneira, o controle químico é uma das práticas de manejo mais empregadas. O 

tratamento de sementes com inseticidas é uma das formas de controle mais 

eficientes, pois permite o uso destes inseticidas em baixas doses por unidade de 

área. Segundo levantamento realizado por Baudet e Peske (2007), no Brasil, 

praticamente 100% das sementes de soja são tratadas com fungicidas, 30% com 

inseticidas, 50% com micronutrientes e produtos de recobrimento a base de 

polímeros. Dentre os inseticidas mais usados estão o tiametoxam, fipronil, 

imidacloprid e o imicacloprid + tiodicarb (CASTRO et al., 2008).    

Em alguns casos, as UBS (Unidades de Beneficiamento de Sementes) iniciam 

o tratamento muito antes do período de semeadura. Alguns inseticidas podem 

interferir na qualidade das sementes, prejudicando a germinação e vigor das 

plântulas.  Com isso, é necessário também utilizar produtos que não alterem a 
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fisiologia da semente, além de observar o tempo em que a semente foi tratada e será 

semeada, pois, o armazenamento prolongado da semente em contato com alguns 

inseticidas prejudica a qualidade fisiológica da mesma (DAN et al., 2012).  

Assim, percebe-se que há diferenças entre moléculas inseticidas, na 

interferência dos processos fisiológicos da semente durante o armazenamento. Com 

o objetivo de conhecer melhor os efeitos do tratamento de sementes ao longo do 

tempo com os inseticidas atualmente utilizados, avaliou-se o percentual de 

germinação e o vigor das sementes em diferentes períodos de armazenamento, aos 

0, 30, 60, 90 e 120 dias, tratadas com os inseticidas, Clorantraniliprole, Imidacloprido, 

Tiodicarbe, Tiametoxam, e Fipronil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Cooperativa 

COTRISAL de Sarandi/RS. Foi utilizada semente de soja proveniente da UBS (Unidade 

de Beneficiamento de Sementes) da COTRISAL de Sarandi. A cultivar utilizada foi a 

DM 53i54 IPRO, as sementes foram tratadas manualmente com os inseticidas em 

suas doses de registro informadas pelo fabricante, selecionados para o experimento, 

e acondicionada em caixas de papel, sendo mantidas posteriormente dentro do 

laboratório, com controle de temperatura e umidade do ar, por um periodo de até 120 

dias. O delineamento experimental utilizado foi DIC (Delineamento Inteiramente 

Casualizado), com quatro repetições por tratamento para cada experimento, 

germinação normal e envelhecimento acelerado. 

Mensalmente ao longo de todo o periodo de armazenamento, aos 0, 30, 60, 90 

e 120 dias, foram avaliados os efeitos dos produtos na emergência e vigor das 

sementes, através da avaliação de germinação e do teste de envelhecimento 

acelerado, respectivamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas avaliações realizadas durante o desenvolvimento do trabalho, os 

resultados de todos os tratamentos nos mostraram, que os tratamentos T1 e T2 
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apresentaram um menor percentual de germinação quando estes foram comparados 

com os demais tratamentos insetecidas. Já quando estes mesmos tratamentos 

foram submetidos ao teste de envelhecimento acelerado, novamente os tratamentos 

T1 e T2 foram os que apresentaram o maior número de plantas anormais, e o T2 

apresentou o menor percentual de plantas normais. O período de 120 dias 

apresentou redução aproximada de 10% no percentual de germinação, quando 

comparado ao tratamento no período de 0 dias de armazenamento.    

 

CONCLUSÕES 

 

Nas condições deste experimento, os resultados do trabalho permitem inferir 

que nos tratamentos submetidos ao teste de germinação, os inseticidas dos 

tratamentos T3, T4 e T5, obtiveram interferência positiva na germinação nas 

sementes. Considerando sementes não germinadas o tratamento T5 obteve menores 

índices.  

Os tratamentos de inseticidas quando submetidos ao envelhecimento 

acelerado diferenciaram-se na avalição de plântulas normais, sendo que os 

tratamentos T3 (clorantraniliprole), T4 (Tiametoxan) e T5 (fipronil), foram os que 

obtiveram os melhores percentuais de plântulas normais, acima do tratamento T1 

(testemunha), indicando assim, que essas moléculas interferem positivamente no 

vigor das sementes de soja.   

Esses resultados permitem uma reflexão sobre a necessidade de maiores 

cuidados em relação ao armazenamento e a reanálise dos lotes de sementes 

vendidos aos produtores com data próxima a comercialização, a fim de evitar 

distorções dos resultados do teste com a realidade das sementes no momento de 

semeadura. 
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20. EFEITO DO CONTROLE DE BUVA (CONYZA BONARIENSIS) COM DIFERENTES 

HERBICIDAS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A buva (Conyza bonariensis), tem origem no sul da América do sul, é uma 

planta anual que se reproduz por sementes e sua germinação se da  no período de 

outono/inverno encerrando-se no verão (VARGAS et. al. 2007). As sementes são 

produzidas em grande escala, podendo chegar a 200 mil sementes por planta, são 

de facil dispersão, se propagam pelo vento, podendo serem levadas até uma 

distância de 65 quilômetros do local de origem, assim se caracterizando como uma 

espécie extremamante agressiva (KISSMANN & GROTH, 1992). É uma planta 

hermafrodita e geralmente autopolinizáveis, com apenas um pequeno grau de 

polinização cruzada. É polinizada por uma variedade de insetos, incluindo abelhas, 

borboletas, vespas e moscas(SANSOM et al., 2013) 

O controle da buva em lavouras de  soja e milho é feito com herbicidas 

seletivos e não seletivos. Ha 30 anos é usado glifosato para controlar a Conyza 

bonariensis, o uso intenso desse herbicida nas lavouras, principalmente após 

inserção da soja transgênica com resistência ao glifosato, acabou favorecendo a 

seleção de biótipos com resistência ao mesmo. As características genéticas são 

determinadas por genes. Para que exista a determinação de uma herança  é preciso 
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que haja variabilidade genética. Quanto maior o número de genes envolvidos para a 

expressão de uma característica especifica como a resistência a um herbicida, mais 

lenta será a evolução da resistência numa população, pois as características 

poligênicas dependem da combinação de vários genes na mesma planta (VARGAS 

et al., 2007).  

Além disso o estádio de desenvolvimento da planta na hora da aplicação é 

outro fator de grande relevância, quanto mais avançado o estádio das plantas de 

buva maior a ocorrência de brotações laterais após a aplicação dos tratamentos 

(MOREIRA et al., 2010). Em 2003, houve o primeiro relato de C. bonarienses resistente 

ao glifosato, desde então vários estudos e outros herbicidas com princípios ativos 

foram lançados afim de controlar esta invasora (VARGAS et al., 2007). 

Nesse sentido visando aprimorar os estudos quanto a eficiência de herbicidas  

ao controle de plantas daninhas, este trabalho tem como objetivo avaliar a campo a 

eficiência do controle de herbicidas contendo diferentes princípios ativos sobre C. 

Bonariensis. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado em condições de campo em uma propriedade rural 

na comunidade do Ati-Açu no município de Sarandi localizado no norte do Rio Grande 

do Sul, Brasil (S27° 56’ 38”, O52° 55’ 23”).  

A área utilizada para o experimento foi deixada em pousio durante o período 

de outono/inverno, para que pudesse contar com uma grande quantidade de plantas 

de buva, com aproximadamente 45 cm de altura.  

Cada parcela experimental teve dimensões de aproximadamente 2 m² e 

contou com 15 plantas de buva. Os produtos utilizados no experimento foram Gli-

Over, 2,4-D Amina 840 SL e Tocha.  As doses serão Gli-Over 3L/ha, 2,4-D Amina 840 

SL (1,5L/ha) e Tocha 2,5L/ha, todos eles utilizando o óleo mineral áureo (300ml/ha). 

A aplicação se deu com um pulverizador costal marca jacto, com ponta de 

pulverização bico de leque verde 0.15, sendo que a pulverização de todos os produtos 

utilizados seguiram a máxima dosagem recomendada na bula e foram diluídos com 

base na dosagem de 200 litros de calda por ha, sendo que cada parcela recebeu 0,04 
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litros da calda pronta. O experimento foi conduzido no delineamento de blocos 

casualizados, com quatro tratamentos e três repetições. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No experimento realizado a campo observa-se que aos 7 dias após a 

aplicação constatou-se uma maior eficiência no controle da planta daninha no 

tratamento realizado com paraquate 500 g/ha chegando a 100% de plantas mortas. 

O tratamento realizado com 2,4-D 1260 g/ha observa-se um controle de 78% da 

parcela. 

MOREIRA (2010) obtiveram resultados favoráveis para o controle com 2,4-D, 

paraquate, chlorimuron-ethyl, metsulfuron-methyl e diuron + paraquate, da ordem de 

100% aos 30 DAA. A divergência entre os resultados experimentais sugere que o 

desenvolvimento fenológico das plantas compromete significativamente o controle, 

de forma que medidas de manejo podem alcançar melhores resultados se aplicadas 

em plantas mais jovens. E o glifosato nas doses de 1440 g/ha observa-se um nível 

de controle inferior a 10% da parcela, segundo VARGAS et al. (2007), com uma 

dosagem superior que a recomendada a buva adquiriu resistência a glifosato; 

aproximadamente 50% das plantas da população avaliada resistem a doses de até 

5.760 g ha-1 de glifosato.  

A tabela 1 mostra a quantidade de plantas mortas em cada parcela em relação 

com os tratamentos realizados, sendo referentes as 12 parcelas (três blocos com 4 

tratamentos cada), em cada parcela inicialmente havia 15 plantas. 

 

Tabela 1- Plantas mortas por parcela nos testes para avaliação da eficiência de 

diferentes herbicidas a Conyza bonariensis 

 

Tratamento 

 

 Plantas Mortas 

 I II III 

Testemunha  0 0 0 

Paraquate  15 15 15 

Glifosato  1 2 1 

2,4D  12 12 11 
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A figura 1 apresenta a porcentagem de controle buva em relação aos diferentes 
tratamentos avaliados, 7 dias após a aplicação (DAA) 

 

 
 

Figura 1. Porcentagem de controle das plantas daninhas 

 

Os dados apontaram um controle eficiente do paraquate em relação aos 

outros princípios ativos utilizados mostrando que 7 dias após a dessecação houve o 

controle total da parcela. Observa-se na Tabela 2 que os produtos à base de 

paraquate e 2,4-D obtiveram os melhores controles a campo e diferiram 

significativamente em relação ao tratamento testemunha onde não houve aplicação 

de produtos. 

 

Tabela 2. Número de plantas mortas em relação aos diferentes herbicidas e nível de 

eficiência no controle 

 

Tratamentos Plantas Mortas Nível de Eficiência (%) 

Glifosato 1,33b 8,86% 

2,4-D 11,6a 77,33% 

Paraquate 15a 100% 

Testemunha 0b 0% 

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade de erro. 

 

O nivel de efeciência  do paraquat que é de 100%  sendo o produto com melhor 

eficiência no controle em relação aos demais herbicidas. 

 

0%
9%

78%

100%

Testemunha Glifosato 2,4D Paraquate
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4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se no presente estudo que o produto paraquate obteve uma melhor 

eficiência no controle da buva que os demais agrotóxicos, o glifosato por sua vez não 

tem um controle eficiente e deve ser aplicado junto a outro princípio ativo como o 

2,4-D. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

A buva (Conyza bonariensis), tem origem no sul da América do sul, é uma 

planta anual que se reproduz por sementes e sua germinação se da  no período de 

outono/inverno e encerra-se no verão, sendo infestante de lavouras (VARGAS et. al. 

2007). As sementes são produzidas em grande escala, podendo chegar a 200 mil 

sementes por planta, são de facil dispersão, se propagam pelo vento, podendo serem 

levadas até uma distância de 65 quilômetros do local de origem, assim se 

caracterizando como uma espécie extremamante agressiva (KISSMANN & GROTH, 

1992). É uma planta hermafrodita e geralmente autopolinizáveis, com apenas um 

pequeno grau de polinização cruzada. É polinizada por uma variedade de insetos, 

incluindo abelhas, borboletas, vespas e moscas(SANSOM et al., 2013) 

 O controle da buva em lavouras de  soja e milho é feito com herbicidas 

seletivos e não seletivos. Ha 30 anos é usado glifosato para controlar a Conyza 

bonariensis, o uso intenso desse herbicida nas lavouras, principalmente após 

inserção da soja transgênica com resistência ao glifosato, acabou favorecendo a 

seleção de biótipos com resistência ao mesmo. As características genéticas são 

determinadas por genes. Para que exista a determinação de uma herança  é preciso 

que haja variabilidade genética. Quanto maior o número de genes envolvidos para a 
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expressão de uma característica especifica como a resistência a um herbicida, mais 

lenta será a evolução da resistência numa população, pois as características 

poligênicas dependem da combinação de vários genes na mesma planta (VARGAS 

et al. 2007).  

Além disso o estádio de desenvolvimento da planta na hora da aplicação é 

outro fator de grande relevância, quanto mais avançado o estádio das plantas de 

buva maior a ocorrência de brotações laterais após a aplicação dos tratamentos 

(MOREIRA et al. 2010).  

Em 2003, houve o primeiro relato de  Conyza bonarienses resistente ao 

glifosato, desde então vários estudos e outros herbicidas com princípios ativos 

foram lançados afim de controlar esta invasora (VARGAS et al. 2007). 

Nesse sentido visando aprimorar os estudos quanto a eficiência de herbicidas  

ao controle de plantas daninhas, este trabalho tem como objetivo avaliar a campo a 

eficiência do controle de herbicidas contendo diferentes princípios ativos sobre C. 

Bonariensis. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado em condições de campo em uma propriedade rural 

na comunidade do Ati-Açu no município de Sarandi localizado no norte do Rio Grande 

do Sul, Brasil (S27° 56’ 38”, O52° 55’ 23”).  

A área utiizada para o experimento foi deixada em pousio durante o período 

de outono/inverno, para que pudesse contar com uma grande quantidade de plantas 

de buva, com aproximadamente 45 cm de altura.  

Cada parcela experimental teve dimensões de aproximadamente 2 m² e 

contou com 15 plantas de buva. Os produtos utilizados no experimento foram Gli-

Over, 2,4-D Amina 840 SL e Tocha.  As doses serão Gli-Over 3L/ha, 2,4-D Amina 840 

SL (1,5L/ha) e Tocha 2,5L/ha, todos eles utilizando o óleo mineral áureo (300ml/ha). 

A aplicação se deu com um pulverizador costal marca jacto, com ponta de 

pulverização bico de leque verde 0.15, sendo que a pulverização de todos os produtos 

utilizados seguiram a máxima dosagem recomendada na bula e foram diluídos com 

base na dosagem de 200 litros de calda por ha, sendo que cada parcela recebeu 0,04 
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litros da calda pronta. O experimento foi conduzido no delineamento de blocos 

casualizados, com quatro tratamentos e três repetições. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No experimento realizado em condições de campo observa-se que aos 7 dias 

após a aplicação constatou-se uma maior eficiência no controle da planta daninha 

no tratamento realizado com paraquatee 500 g/ha chegando a 100% de plantas 

mortas. O tratamento realizado com 2,4-D 1260 g/ha observa-se um controle de 78% 

da parcela. 

MOREIRA (2010) obtiveram resultados favoráveis para 2,4-D, paraquate, 

chlorimuron-ethyl, metsulfuron-methyl e diuron + paraquate, da ordem de 100% aos 

30 DAA. A divergência entre os resultados experimentais sugere que o 

desenvolvimento fenológico das plantas compromete significativamente o controle, 

de forma que medidas de manejo podem alcançar melhores resultados se aplicadas 

em plantas mais jovens. E o glifosato nas doses de 1440 g/ha observa-se um nível 

de controle inferior a 10% da parcela, segundo VARGAS et al. (2007), com uma 

dosagem superior que a recomendada a buva adquiriu resistência a glifosato; 

aproximadamente 50% das plantas da população avaliada resistem a doses de até 

5.760 g ha-1 de glifosato.  

A tabela 1 mostra a quantidade de plantas mortas em cada parcela em relação 

com os tratamentos realizados, sendo referentes as 12 parcelas (três blocos com 4 

tratamentos cada), em cada parcela inicialmente havia 15 plantas. 

 

Tabela 2- Plantas mortas por parcela nos testes para avaliação da eficiência de diferentes 

herbicidas a Conyza bonariensis 

Tratamento 

 

 Plantas Mortas 

 I II III 

Testemunha  0 0 0 

Paraquate  15 15 15 

Glifosato  1 2 1 

2,4-D  12 12 11 
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A figura 1 representa a porcentagem de controle das plantas daninhas em relação 
aos tratamentos, avaliados 7 dias após a aplicação 
 

 
Figura 1. Porcentagem de controle das plantas daninhas 

 

Os dados apontaram um controle eficiente do paraquate em relação aos 

outros princípios ativos utilizados mostrando que 7 dias após a dessecação houve o 

controle total da parcela. A tabela 2 apresenta a eficiência de controle a campo de 

todos os herbicidas testados em relação ao tratamento testemunha, sem a utilização 

de controle químico. 

 

Tabela 2. Número de plantas mortas em relação aos diferentes herbicidas e nível de 
eficiência no controle 

 

Tratamentos Plantas Mortas Nível de Eficiência (%) 

Glifosato 1,33b 8,86% 

2,4-D 11,6a 77,33% 

Paraquate 15a 100% 

Testemunha 0b 0% 

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade de erro. 

 

O nivel de efeciência  do paraquate que é de 100%  sendo o produto com 

melhor eficiência no controle em relação aos demais herbicidas testados. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se no presente estudo que o produto paraquate obteve uma melhor 

eficiência no controle da buva em relação aos demais agrotóxicos testados. 

Glifosato por sua vez não tem um controle eficiente e deve ser aplicado em conjunto 

a outro princípio ativo como o 2,4-D. 
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22. IDENTIFICAÇÃO E INCIDÊNCIA DE FUNGOS EM SEMENTES DE SOJA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max [L.] Merrill) tem seu centro de origem no leste da Ásia, 

mais precisamente no nordeste da China (HYMOWITZ, 1970). Foi introduzida no 

ocidente no final do século XV e início do século XVI (HARLAN, 1975). Possui grande 

importância no cenário agrícola mundial, sendo uma das culturas mais semeadas 

em todo o mundo, sendo que sua área de plantio está sempre em expansão (LEMES, 

E. S et al, 2016). A Glycine max [L.] é utilizado como óleo na alimentação humana, 

produção de biodiesel, como desinfetante, lubrificante, entre outros. A partir dela, 

também é produzido o farelo que é importante na alimentação humana, animal e 

fabricação de outros produtos (SEDIYAMA; SILVA; BORÉM, 2015). 

A qualidade sanitária das sementes é de extrema importância. A maioria das 

doenças que ocorre na cultura da soja é causada por patógenos que são 

transmitidos pelas sementes (GOULART, 1997). Desta maneira, a cultura da soja está 

ligada ao monocultivo, o qual causa o aumento na incidência de pragas e doenças, 

estando presente em todas as fases de desenvolvimento, reduzindo assim a 

produtividade da planta e, consecutivamente, diminuindo os ganhos (GARCIA et al., 

2012). 
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Nas sementes de soja, já foram identificados inúmeros fungos, sendo que um 

grande número deles são potencialmente fitopatológicos como: Pythium, Phomopsis 

spp., Colletotrichum truncatum, Fusarium sp., Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora 

spp, Aspergillus spp., Penicillium spp., Alternaria sp., Rhizoctonia solani (DARONCO 

M. V., 2013). 

Este trabalho teve por objetivo analisar a sanidade das sementes de soja,  a 

fim de identificar  e a incidência dos fitopatógenos presentes.   

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Biologia e Química do Centro de 

Ensino Superior Riograndense - CESURG, situado no município de Sarandi/RS, 

localizado geograficamente na latitude 27° 56’ 38”, longitude 52° 55’ 23” e altitude de 

503 m. 

A cultivar de soja utilizada para a realização da pesquisa foi a BRASMAX ZEUS 

55I57RSF IPRO. 

Para a qualidade sanitária foi realizada a assepsia das sementes em solução 

aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, e em seguida enxaguadas 3 vezes com água 

destilada esterilizada. Posteriormente, as sementes forão isoladas em meio de 

cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), segundo Fernandez (1995), preparados em 

1800 mL (400 g batata, 12 g ágar e 20 g açúcar) em quatro beckers de 2000 mL, com 

uso de antibiótico Streptomicina (0,4 g).  

Foram usados 4 gerbox contendo 50 sementes para serem analisadas, sendo que 

estes mantiveram-se conduzidos em câmara de crescimento a 25±2 ºC e fotoperíodo 

de 12 horas luz/escuro durante sete dias, até o início da esporulação dos fungos. 

Após, cada semente foi analisada com auxílio de microscópios estereoscópicos, 

identificando os fungos a ela associados conforme o Manual de Análise Sanitária de 

Sementes – RAS (BRASIL, 2009) e por auxílio do uso de escalas diagramáticas para 

aferir a incidência dos mesmos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme a figura 1, observa-se que foram encontrados nas sementes, fungos 

oriundos do campo ou de contaminação natural. Nas repetições, identificou-se a 

partir da análise os fungos: Alternaria spp., Fusarium spp (podridão vermelha da raiz), 

Aspergillus spp., (podridão das sementes) e Colletotrichum truncatum (antracnose) 

(Figura 2).  

  

 

 

Figura 1 - Meios de cultura BDA com sementes de soja esporulando fungos nas quatro 

repetições.  

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Incidência de fungos encontrados em sementes não tratadas em meio 
BDA 
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O fungo Aspergillus spp. está associado à deterioração de sementes, em 

condições de armazenamento inadequado. A contaminação de sementes por esse 

fungo pode ocorrer após a colheita ou durante o armazenamento das sementes 

(DHINGRA et al., 1985; MACHADO, 1988). 

O fungo de maior incidência identificado no experimento foi o Alternaria spp. 

(Figura 3). Este é um fungo saprofítico, causador da doença conhecida como mancha 

de alternaria, a qual caracteriza-se pela ocorrência de um círculo preto no local da 

penetração do fungo, com um halo amarelecido ao redor, não se desenvolvendo 

sobre as nervuras mais espessas e causando a desfolha das plantas. O fungo da 

Alternaria spp. produz conídios em forma de clava ou pêra invertidos, ovóides ou 

elipsóides, formados em longas cadeias (Figura 4).  

 

 

 
     Fonte: Dados dos autores. 

 

Figura 3. Média da incidência de fungos encontrados em sementes de soja não 
tratadas em meio BDA 
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4. CONCLUSÕES 

 

A partir da análise fitossanitária realizada nas sementes de soja não tratadas, 

constatou-se um número expressivo de fungos, observando uma maior incidência 

do fungo Alternaria spp. 

Com este trabalho, ressalta-se a importância da realização do teste de 

sanidade em sementes, a fim de identificar seus fitopatógenos e o correto tratamento 

das mesmas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Aquicultura tradicional, consiste basicamente em manter os organismos 

cultivados em uma área restrita onde é oferecido alimento em quantidade necessária 

para a manutenção de uma boa taxa de crescimento. A Aquicultura em Sistema de 

Recirculação (RAS na sigla em inglês – Recirculating Aquaculture Systems) é o 

método de produção de organismos aquáticos onde a água do sistema de criação é 

continuamente tratada e reutilizada. A utilização de RAS permite a produção com o 

reuso total ou parcial da água, diminuindo drasticamente a quantidade de água 

utilizada em um ciclo produtivo (SHEI, 2017). Um sistema básico de tratamento e 

reuso da água para aquicultura consiste resumidamente em 5 componentes: 

tanques de cultivo, filtração mecânica, tratamento biológico (biofiltros), sistema de 

aeração e sistema de bombas com tubulações de drenagem e retorno. Instalações 

adicionais como desinfecção por UV ou ozônio podem ser adicionadas dependendo 

das necessidades (BREGNBALLE, 2015). 

Sistemas fechados com tratamento e recirculação de água são comumente 

utilizados em laboratórios de pesquisa, no cultivo e manutenção de peixes 

ornamentais e em grandes aquários públicos e privados em todo o mundo (KUBITZA, 

2006). Na atualidade Brasileira, o RAS é mais facilmente empregado na resolução de 

processos específicos como: na quarentena de animais novos; reprodução e 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG - leonardo98debona@gmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG 
3 Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG 
4 Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG 
5 Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG 
6 Centro de Ensino Superior Riograndense – sutilifj@gmail.com 



 
 
 
 
156 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

larvicultura de peixes durante os meses mais frios; na depuração de moluscos 

bivalves; na produção de espécies de alto valor agregado em áreas 

urbanas/aquaponia e nos laboratórios de pesquisa científica (SHEI, 2017).  

Como mencionado acima, sistemas de recirculação de água são comumente 

utilizados em laboratórios de pesquisa e ensino e podem oferecer oportunidades 

educacionais únicas. Isso se deve principalmente a possibilidade de se 

produzir/manter organismos aquáticos em espaços reduzidos, em locais com 

limitada disponibilidade de água e com liberação mínima de efluentes, além de se ter 

um maior controle dos parâmetros de qualidade da água e sanitários dos animais 

(WEBB et al., 2015). Existem sistemas de reuso altamente sofisticados, dotados de 

equipamentos com sensores especiais e comandados por computadores; mas há 

também sistemas bastante simplificados, que operam com componentes 

alternativos (KUBITZA, 2006). De qualquer forma, o RAS exige conhecimento mais 

especializado, o que apresenta desafios adicionais, e é necessário maior 

comunicação e intercâmbio entre as pessoas que trabalham com esse sistema de 

cultivo. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi planejar e implantar um sistema de 

recirculação de água para aquicultura, nas dependências do Centro de Ensino 

Superior Riograndense – CESURG/Sarandi, com o intuito principal de integrar o 

ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão dentro do contexto da produção 

animal/aquícola. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os passos para implantação do sistema de recirculação de água para 

aquicultura foram: 

- Seleção de local nas dependências da instituição; 

- Reforma e preparo do local, instalação elétrica e hidráulica; 

- Revisão de literatura e entendimento dos processos envolvidos no sistema de 

cultivo; 

- Busca por modelos de RAS existentes, planejamento e desenho do sistema; 

- Dimensionamento/adequação do sistema ao local de implantação;  

- Orçamento e aquisição dos materiais utilizados (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Materiais utilizados e orçamento 

 

TABELA DE ORÇAMENTO 

ITENS R$ VALOR/Un QUANTIDADE R$ TOTAL/ITEM 

Caixa d'agua 310 l 139,00 3 un 417,00 

Caixa d'agua 250 l 139,00 1 un 139,00 

Bomba d'agua  30,00 1 un 30,00 

Mangueira para água 1,00 5 m 5,00 

Conexão para mangueira 2,50 10 un 25,00 

Cano pvc ½” barra 25,00 ½  un 12,50 

Conexão “joelho” cano ½” 2,00 6 un 12,00 

Torneiras 5,00 4 un 20,00 

Tijolo 1,00 10 un 10,00 

Pedra brita - m³ 90,00 ½  m³ 45,00 

Cano pvc 100mm barra 40,00 ½  un 20,00 

Flange cano/½” 12,00 4 un 48,00 

TOTAL     R$ 783,50  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema está em fase de implantação nas dependências do Centro de Ensino 

Superior Riograndense – CESURG/Sarandi. O sistema está sendo montado em local 

fechado/coberto (alvenaria) com área aproximada de 25 m2. O circuito é composto 

por uma fileira de três caixas com capacidade para 310 litros cada. Cada caixa 

apresenta entrada e saída de água individuais. Para condução da água até as caixas 

foram utilizadas mangueiras para irrigação de ½ polegada, conectadas a torneiras 

plásticas acima de cada uma das caixas. Para remoção da água a partir das caixas 

foi utilizado uma calha coletora confeccionada a partir de um cano PVC de 100mm. 

O sistema de filtragem foi confeccionado utilizando-se uma caixa de 250 litros 

contendo tijolos e brita como filtro mecânico; material este que serve também como 

substrato para povoamento e fixação das colônias bacterianas responsáveis pela 

filtragem biológica (processo de nitrificação). Para o retorno da água às caixas, a 

partir do sistema de filtragem, foi utilizado uma eletrobomba para lavadora de 

roupas. O desenho do sistema pode ser visualizado na Figura 1. 
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Apesar do seu considerável progresso zootécnico, a aquicultura mantém-se 

ainda fortemente dependente de recursos naturais importantes como água e terra. 

No entanto, com uma pressão mundial crescente para que esses recursos sejam 

utilizados de modo cada vez mais eficiente e sustentável, a busca por sistemas 

compactos, flexíveis e que demandem menores volumes de água é uma das grandes 

prioridades da aquicultura moderna (LIMA; KEBUS, 2008; BREGNBALLE, 2015). 

Enquanto a aquicultura, de modo geral, está se expandindo rapidamente no Brasil, 

algumas regiões experimentam um crescimento mais lento. A educação em 

aquicultura é essencial para superar as limitações existentes e acelerar a produção 

nessas regiões mais atrasadas. É necessária uma educação focada na 

conscientização dos estudantes, profissionais e consumidores sobre o mercado que 

envolve esse setor da produção animal. O desenvolvimento de treinamento prático 

em gerenciamento de processos aquícolas é necessário para fortalecer a cadeia 

produtiva. Com a implementação deste sistema é possível o planejamento de aulas, 

cursos, projetos de ensino e pesquisa com transferência de conhecimentos e 

tecnologia a curto prazo e o desenvolvimento de pisciculturas e do ensino a médio e 

longo prazo (WEBB et al., 2015). Embora o desenvolvimento de programas de 

educação em aquicultura precise ser visto como um investimento a longo prazo, o 

potencial de influenciar positivamente as indústrias de aquicultura é grande. 

 

Figura 1 - Modelo de sistema em implantação 
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4. CONCLUSÕES 

 

A medida em que a aquicultura se torna um processo mais industrializado, 

competitivo e padronizado, a produção em sistemas fechados e com recirculação de 

água será mais difundida e empregada. A implantação de um sistema 

educacional/experimental de recirculação de água para produção/manutenção de 

organismos aquáticos possibilita conscientizar os alunos sobre a prática da 

aquicultura e a importância dos organismos aquáticos na produção de alimentos 

para o consumo humano. Além de ensinar habilidades práticas de aquicultura 

necessárias para a carreira do médico veterinário que atuará na produção aquícola. 

Coletivamente, a experiência comercial prática adquirida com a implantação e uso 

de um RAS pode fornecer aos alunos uma compreensão realista da aquicultura 

comercial e a capacidade de resolver problemas em novos empreendimentos 

comerciais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de animais domésticos como de estimação ou pets vem crescendo 

de forma progressiva. Os animais domesticos estão cada vez mais proximos ao seus 

tutores. Entretanto, por estarem envolvidos diretamente na transmissão de 

zoonoses, a saúde desses animais deve ter maiores cuidados (MONTEIRO et al. 

2014). Cães domiciliados que albergam parasitas intestinais e que geralmente tem 

acesso às ruas em regiões urbanas brasileiras, podem expor as comunidades locais 

às fezes contaminadas em áreas públicas. Esta exposição representa um fator de 

risco para transmissão de zoonoses (MARTINS et al., 2012). Após estudos realizados 

em diferentes cidades brasileiras, autores destacam a ocorrência de diversos 

endoparasitas, que acometem com frequência animais domésticos; destacando-se 

principalmente na espécie canina: Isospora spp., Giardia spp., Ancylostoma spp., 

Toxocara spp., Platynosomum fastosum, Trichuris spp., Strongyloides stercoralis, 

Dipylidium caninum, Physaloptera praeputalis, Trichomonas spp., Cryptospporidium 

spp., Entamoeba spp., além de ovos de Capilariidae e Taeniidae (VASCONCELLOS, 

2006).  

Este trabalho objetiva verificar a ocorrência de endoparasitas 

gastrointestinais em cães abrigados em uma ONG, através de exames 
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coproparasitológicos, evitando assim, prejudicar o bem estar dos animais e, 

consequentemente diminuir o risco da ocorrência de zoonoses a população. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido na cidade de Frederico Westephale – RS , em uma 

ONG onde são abrigados 149 animais,entre caninos e felinos, todos recolhidos da 

rua. Os cães são separados por afinidade e idade em canis, com lotação máxima de 

15 animais. Para a coleta de material, foram escolhidos dois canis de acordo com a 

idade dos cães, que era em média de 7 anos e temperamento mais dócil, totalizando 

assim, 20 animais selecionados para realização do estudo.  

Foram coletadas cerca de 10g de fezes de cada animal, direto da ampola retal, 

pela realização de toque retal, com a utilização prévia de Lidocaína 2% gel, para evitar 

desconforto dos mesmos. As amostras eram identificadas, armazeadas e 

refrigeradas em uma caixa de isopor sob temperatura de 2 a 8º e após imediatamente 

encaminhadas para o laboratório de parasitologia do CESURG.No laboratório todas 

as amostras foram submetidas a exames de OPG realizado da seguinte forma: 

Primeiramente pesou-se 2 gramas de fezes e foi reservado 30 ml de solução 

fisiológica. As fezes foram homogeneizadas com o auxílio de um bastão de vidro, 

adicionando-se 2ml da solução fisiológica; após bem homogeneizada colocou-se o 

restante da solução (no mesmo recipiente). A amostra foi repassada para outro 

recepiente com auxílio de um tamis. Por cima do material que permaneceu sobre o 

tamis, despejou-se 28 ml de solução hipersaturada de cloreto de sódio. Então 

homogeneizou-se toda a solução novamente, e com o uso de uma pipeta de Pasteur, 

foi coletado 2 ml dessa mistura para preencher uma das células da Câmara de 

McMaster. Após 2 minutos, observou-se no microscópio a presença ou ausência de 

ovos de helmintos nas amotras.  

Este trabalho foi autorizado pelo Conselho de Ética na Utilização de Animais 

(CEUA) da instituição, devido a necessidade de manipulação dos animais, para coleta 

das amostras. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No microscopio, podemos observar nas amostras ovos de ancílostomideo e 

de tricurídeos, onde das 20 amostras coletadas 13 eram presentes o ancílostomideo 

e 3 o tricurídeos, como mostra o grafico abaixo (Figura 1). 

 

 
                                

Figura 1: endoparasitar encontrados nas amotras  

 

Os ancilostomídeos (figura 3) estão inclusos no Reino Metazoa, Filo 

Nematoda, (BLAXTER et al., 1998). Este parasita é comumente encontrado em 

regiões que possuam clima subtropical  e tropical, confere com o clima encontrado 

no local ao qual foi executado o estudo. Os parasitos pertencentes a família 

Ancylostomatidae, são classificados em vários gêneros sendo os mais importantes 

na medicina veterinária: A. Caninum ceylanicum e A. Braziliense. Tem como 

hospedeiro definitivo canídeos e felídeos, parasitam o intestino delgado do animal, 

causam diarreia sanguinolenta. Segundo ARAUJO (1998) animais mais velhos 

dificilmente apresentam a doença exclusivamente pelo Ancylostoma e, além disto, 

nestes a resposta medular compensa a perda de sangue fato este, que pode ser 

observado neste trabalho, pois nenhuma das amostras coletadas apresentou 

sangue, justificando também a falta de sinais clínicos nos animais avaliados, como 

darréia, por exemplo, visto que todos animais apresentavam uma idade média de 7 

anos. Quando em contato com o homem torna-se uma zoonose. No Brasil, a infecção 

por Ancilostomídeos foi considerada importante causa de óbito na primeira metade 

do século XIX, sendo então superada apenas pela malária (KARASCH, 2000). 

 Do total de 20 amostras, em 3 delas foram indentificados endoparasitas da 

família trichuroidea, para FORTES (2004) a superfamília trichuroidea possui 3 classes 

77%

23%

ancilostomideo tricurídeos
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que são mais comumemnte encontrados nos animais domésticos. Os Trichuris que 

se localizam no colo e ceco de mamíferos. A Capilária que se encontra em aves e 

mamíferos. E o Trichinella que se encontra no intestino delgado de mamíferos.Os 

ovos do trichurideos (Figura 2) tem a forma semelhante a um limão  contendo a 

parede da casca bem espessa na cor castanho escuro.  

        

  

Figura 2: endoparasita tricurídeos     Figura 3: endoparasita ancílostomideo 

 

Ainda por FORTES (2014) este endoparasitas tem um ciclo direto monoxeno 

com apenas um hospedeiro.Os ovos tem grande  longevidade. Cães mais velhos  

tendem a ter uma maior carga parasitária comparada a animais jovens. O Trichuris 

vulpis é o mais comum desse gênero em animais domésticos. Em grandes 

infestações podem causar colite hemorrágica e/ou inflamação diftérica da mucosa 

do ceco. 

Dentre as doenças parasitárias mais frequentes em cães está a 

Ancilostomíase causadas pelos helmintos Ancylostoma sp. (Figura 3) em humanos 

infectados, resultam nas síndromes da Larva Migrans Cutânea (GUIMARÃES et al., 

2005). Essa doença manifesta-se, respectivamente, por uma inflamação cutânea 

autolimitante conhecida popularmente por “Bicho Geográfico” (SANTARÉM et al., 

2004)  

Devido a superlotação no local, o controle de endoparasitas no ambiente se 

torna mais dificil, pois além dos animais que são recolhidos da rua, no local ainda 

oferece o serviço de hospedagem temporaria, o que faz ter uma rotatividade grande 

de animais, desconhecendo a procedência e controle parasitológico dos mesmos. Os 

cães podem ser parasitados por Ancylostomídeos durante toda a sua vida  

(URQUHART et al., 1998), visto que estes não desenvolvem imunidade contra 

antígenos destes parasitas (BLAZIUS et al., 2005), situação que acaba dificultando o 

controle desta parasitose. Outro fator complicador no controle das infecções nos 
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animais e no homem é a necessidade de tratamentos super efetivos e contínuos dos 

cães, e do ambiente em que estes animais estão submetidos a sobreviver, e também 

da restrição desses animais à locais públicos como praia, praças e parques, medidas 

essas dificilmente aplicáveis, pois são lugares que os animais são levados para 

passeios pelos seus tutores (LABRUNA et al., 2006). Desta forma, acredita-se que a 

ONG estudada, apresenta contaminação ambiental. Confirmando desta maneira, a 

ocorrência de ovos de endoparasitas nas fezes da maioria dos cães testados. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho permitiu verificar que as taxas de endoparasitas foram 

altas, onde de 20 amostras que foram coletadas 13 delas tinham presença de 

Ancilostoma sp. potencial causador de zoonoses. Sabendo da importância desses 

animais na disseminação dessas parasitoses para humanos, sugerimos a adoção de 

medidas profiláticas tanto para controle no ambiente, como esquemas de 

antiparasitários para os animais residentes da ONG e temporários do local, buscando 

assim uma maior segurança na sanidade dos animais e pessoas que fazem o manejo 

dos mesmos e futuros adotantes. 
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25. LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A superpopulação de cães e gatos nos centros urbanos, está diretamente 

envolvida com problemas de saúde pública através da disseminação de zoonoses. 

As fêmeas não castradas e que fazem o uso de anticoncepcionais podem 

desenvolver várias enfermidades, dentre elas, pode-se citar as enfermidades 

mamárias e uterinas, doenças ovarianas, doenças progesterona dependentes, 

doenças estrogênio dependentes e doenças associadas à gestação, conforme 

reportado por ROMAGNOLI (2008).  

Com isso, encontra-se no mercado como opção contraceptiva, hormônios 

exógenos capazes de inibir o ciclo reprodutivo, como a classe dos progestágenos.  

Todavia, as chances de afecções e neoplasias desencadeadas por esses hormônios 

aumentam consideravelmente (LOPES; ACKERMANN, 2017). Entre as consequências 

do uso de contraceptivos hormonais em cadelas, está a ocorrência de tumores 

mamários. Relacionado a isso, o método contraceptivo mais seguro para evitar e 

reduzir essas enfermidades é a ovariectomia (OH), técnica de castração, que diminui 

consideravelmente os riscos de neoplasias (FONSECA; DALECK, 2000). 
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Devido ao crescente número populacional de animais, a grande utilização de 

anticoncepcionais como forma contraceptiva e com consequência a incidência de 

tumores mamários e doenças do trato reprodutivo, o presente projeto, vem com 

intuito de realizar o levantamento de quais métodos contraceptivos são mais 

utilizados em cadelas, além disso, o conhecimento da população em geral, dos 

benefícios e malefícios associados as duas técnicas de contracepção citadas no 

presente trabalho, e a incidência de neoplasias mamárias associada ao meio 

contraceptivo escolhido em cadelas, no Bairro Vila Maria, na cidade de Sarandi/RS. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Local da realização do experimento   

 

O trabalho foi realizado no Bairro Vila Maria, localizado na região Norte da 

cidade de Sarandi - RS. Teve como objetivo realizar um levantamento epidemiológico 

através da aplicação de questionário aos tutores para determinar qual método 

contraceptivo é de escolha em cadelas e a incidência da ocorrência de neoplasias 

mamárias associada à utilização dos mesmos. Além disso, identificar o 

conhecimento da população a respeito do assunto, em geral, sobre os benefícios e 

malefícios que o uso de anticoncepcionais trazem às fêmeas, comparado a 

realização da castração cirúrgica. 

A coleta de dados, teve como objetivo analisar qual via de contracepção é mais 

utilizada pelos proprietários nos animais, através de perguntas simples e rápidas, 

feitas via questionário, onde os tutores foram abordados em suas residências e 

tiveram livre e espontânea opção de responder ou não às perguntas dispostas. É 

importante salientar, que os animais em nenhum momento foram manipulados, o 

meio de intervenção foi feito apenas com os proprietários e avaliação visual dos 

animais. 
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Método de realização 

 

Foram aplicados questionários, à 100 tutores de caninos fêmeas, 

independente de raça e idade, avaliando o conhecimento dos mesmos sobre o 

assunto, determinando se há ou não presença de uma das duas técnicas de 

contracepção citadas no presente trabalho, se há algum tipo de neoplasia mamária 

nesses animais associadas à utilização de contraceptivos ou não, e se os tutores 

estão cientes dos benefícios e malefícios advindos da utilização de 

anticoncepcionais, além de informações sobre a ovariectomia (OH), e quais fatores 

limitantes para a escolha do método contraceptivo realizado. 

As informações como número de proprietários, número de animais, métodos 

contraceptivos utilizados, presença de tumores mamários, entre outras, obtidas pela 

aplicação dos questionários foram compiladas em formato de tabelas, devidamente 

identificadas, no programa Excel. A partir de tais informações, foram criados gráficos 

tendo uma melhor visualização dos dados e também para gerar a correlação das 

informações. A correlação das informações obtidas permitiu identificar a relação 

existente, ou não, entre o uso de métodos contraceptivos e o desenvolvimento de 

tumores de mama.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados foi realizada através de questionários, entregues aos 

proprietários, os quais, foram abordados em suas residências e responderam ao 

questionário espontaneamente. O número utilizado foi de 100 animais, entre eles 

fêmeas, da espécie canina, raça SRD, com idades partindo de 08 meses até 15 anos.  

Entre as questões de maior importância e evidência para o trabalho, estão 

aquelas que definem o número de animais castrados, o número de animais 

submetidos ao uso de progestágenos e a incidência de tumores mamários. Dentro 

do número de animais avaliados, apenas 37 haviam sido castrados. Já em relação a 

aplicação de contraceptivos o número é de 53 animais submetidos ao uso do 

fármaco e a provável consequência desta aplicação relaciona-se com a incidência 
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de tumores mamários, onde o número é de 20 fêmeas acometidas (Figura 1). 

 

 
 

Figura 01: Gráfico demonstrativo do resultado do questionário 
 

A ovariectomia (OH), além de evitar a superpopulação de animais, previne 

doenças do trato reprodutivo e pode reduzir a incidência de tumores mamários e 

infecções uterinas, em até 0,5% antes do primeiro estro, aumentando para 8% no 

segundo cio e para 26% no terceiro ciclo estral (FONSECA; DALECK, 2000). Porém, 

após aplicação dos questionários, pode-se perceber uma desinformação por parte 

de grande parte dos tutores, sobre as vantagens da intervenção ciúrgica, assim como 

os malefícios causados por fármacos anti cio.  

Alguns proprietários, com o intuito de evitar reproduções e superpopulações 

de animais acabam submetendo os mesmos à utilização de progestágenos. Esses 

fármacos são de aplicação fácil e seu resultado é satisfatório, ainda assim, o uso 

prolongado está fortemente relacionado à ocorrência de tumores mamários 

(ACKERMANN et al. 2014). Em consequência a aplicação de progestágenos e como 

dado neste trabalho, evidencia-se o surgimento de neoplasias mamárias em 20 

fêmeas, submetidas ao uso contínuo dos mesmos. Tumores mamários acometem 

animais entre 6 a 11 anos, contudo, no presente trabalho, constatou-se a partir do 

quarto ano de idade da fêmea. Dentro disso, dados mostram que as raças mais 

predispostas ao tumor de mama no Brasil é o Sem Raça Definida – SRD, cerca de 

29,41%, como afirmado por ZUCCARI (1999) e FERREIRA et al. (2003). E a ocorrência 

desses tumores se dá porque o câncer está intimamente ligado com a ação 

37
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hormonal, nesse caso, hormônios exógenos acabam proliferando células 

neoplásicas, quando utilizados em longo período de tempo. Dados também apontam, 

que 52% dos animais acometidos por tumores acabam vindo a óbito, geralmente 

acometidos por carcinomas, podendo gerar metástases para os pulmões e órgãos 

linfáticos (FELICIANO et al. 2012).   

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através do presente trabalho, ficaram evidenciadas questões sobre a 

aplicação de progestágenos em animais, muito utilizado na região a qual o mesmo 

foi destinado, associadas as consequências em fêmeas, a partir do surgimento de 

diversas enfermidades reprodutivas. O levantamento epidemiológico foi realizado 

com objetivo de avaliar, através de tutores, animais submetidos a utilização de 

progestágenos e a partir disso, a incidência de tumores mamários relacionado ao 

período de aplicação desses fármacos e idade desses animais. Sabe-se, que muitos 

tutores por falta de informação, pelo custo e pela praticidade, acabam utilizando 

continuamente esse meio de contraceptivos com o intuito de reduzir as reproduções 

e superpopulação de animais. Porém, a castração dessas fêmeas, seria o método 

contraceptivo mais indicado, reduzindo e evitando futuras enfermidades e visando o 

bem-estar animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É perceptível o ‘envelhecimento’ da população rural ocasionada pelo êxodo 

rural da população jovem e consequentemente o comprometimento da sucessão 

familiar. As motivações que fazem com que esse público deixe a zona rural são 

diversas, sendo que MATTE e MACHADO (2016, p. 130) destacam a “dificuldade em 

obtenção de terra, ausência de incentivo por parte dos pais, comparação entre 

urbano e rural, penosidade das atividades agrícolas, desigualdade de gênero, busca 

por estudo e expectativa profissional” como sendo as principais. 

Essa mesma percepção é compartilhada por DREBES e SPANEVELLO (2017) 

em seu estudo realizado com os cooperados das cooperativas agrícolas do Alto 

Jacuí, ao indicar que questões socioeconômicas estão relacionadas ao problema da 

sucessão familiar. 

Deste modo, o presente trabalho visa tratar a seguinte problemática: qual a 

perspectiva de sucessão familiar entre os estudantes do curso de agronomia do 

CESURG que possuem vínculo com a agricultura? A resposta para o referido 

problema objetiva identificar como a questão da sucessão familiar na agricultura é 
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tratada, bem como perceber a importância de se tratar o processo de transmissão 

da posse da propriedade rural de maneira participativa entre os membros da famíla. 

CHEMIN e AHLERT (2010) identificam que o sucesso do processo sucessório, 

depende antes de mais nada, de uma mudança cultural na maneira como esse 

assunto é tratado pelas famílias, pois nota-se a existência de uma resistência em 

tratar do assunto da sucessão, sendo que na maioria dos casos a mesma acaba 

ocorrendo após a morte dos sucedidos. Isso acaba implicando no sucesso do 

referido processo, uma vez que não ocorre a preparação adequada do herdeiro para 

dar prosseguimento na administração da propriedade, ou também, não rara as vezes, 

o processo de sucessão por herança acaba gerando muitos conflitos familiares 

devido a disputas patrimoniais. 

Essa mesma perspectiva é compartilhada por STROPASOLA (2011) ao indicar 

que as dificuldades na sucessão familiar na agricultura se dá devido a um sistema 

cultural caracterizado pelo patriarcalismo, que acaba sendo reproduzido 

historicamente. 

Para superar todas as dificuldades enfrentadas nos processos de suceção 

familiar na agricultura, algumas conclusões de estudos realizados podem servir 

como norte para essas discuções. O fortalecimento das Cooperativas agropecuárias 

(DREBES; SPANEVELLO, 2017), a existências de políticas públicas que promovam a 

sucessão familiar no meio rural (GRANDO; DAL MAGRO; BADALOTTI, 2019) e o 

planejamento sistemático do processo sucessório pelas famílias, com definições 

claras de como se dará o referido processo com os sucedidos ainda vivos (CHEMIN; 

AHLERT, 2010) podem ser apontados como ações capazes de alterar a realidade da 

sucessão familiar rural. 

Desde modo, a presente pesquisa ao buscar identificar como o processo 

sucessório é tratado pelos alunos do curso de Agronomia do CESURG e suas 

respectivas famílias, poderá indicar possíveis horizontes de discussão sobre a 

problemática proposta. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A   pesqusa   foi   realizada   entre   os   alunos   do    curso   de  agronomia que  
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declararam ter vínculo familiar com a agricultura. A abordagem se deu por meio de 

um questionário estruturado, composto por onze questões. Após a coleta dos dados 

os mesmos foram tabulados e posteriormente os resultados foram analisados. 

Quanto ao modo de abordagem, a pesquisa classifica-se como quantitativa, 

uma vez que foi possível, após coletar os dados quantitativos oriundos do 

questionário, estabelecer uma interpretação desses dados. 

Quanto ao objetivo a pesquisa é um estudo descritivo, de natureza 

exploratória, realizado por meio de um estudo de campo que utilizou como 

procedimento técnico o levantamento de dados de forma transversal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de alunos que responderam o questionário, 84% eram do sexo 

masculino  e 16% do sexo feminino, e residiam em 19 municípios diferentes, com 

idades entre 18 e 38 anos. 

Quando questionados sobre a possibilidade de se tornar dono e uma 

propriedade agrícola, e diste da existência dessa possibilidade como ela se daria 

obteve-se o seguinte resultado, conforme gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Possibilidade e forma de sucessão 

 

 

Desta forma, afirma-se a ideia dos autores CHEMIN e AHLERT (2010) quando 

os mesmos afirmam que o principal problema da sucessão familiar na agricultura, 
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em especial a familiar, é a forma como ela ocorre, ou seja, por herança, que na 

pesquisa aponta um total de 72% dos entrevistados indicando essa como sendo a 

forma provável que a sucessão irá ocorrer. Esse aspecto fica evidenciado tambem 

quando os entrevistados responderam se existe um planejamento para o processo 

sucessório. Diante dessa interrogação 48% responderam que sim, há um 

planejamento, o que num primeiro momento parece confrontar o resultado 

apresentado no Gráfico 1. 

Contudo, a análise dos dados leva a crer que esse planejamento muitas vezes 

inclui o fato de que o planejamento futuro da propriedade sem o sucedido só irá 

acontecer após a sua morte. Isso se deve também devido ao elemento cultural 

constituidor das percepções dos pais dos estudantes. Embora essa perspectiva 

venha se alterando com o passar dos tempos, ainda existe um certo tabu envolvendo 

as tratativas que envolvem a herança, os negócios, a transmição da propriedade 

estando o proprietário gozando de saúde física e mental. Isso porque se relaciona o 

fato com o medo e a insegurança da perda do patrimônio (PAULA; MOREIRA; MOTA, 

2017). 

Outra questão visava identificar quem é o responsável por tomar as decisões 

referente a propriedade, e o resultado está expresso no Gráfico 2, onde se percebe 

uma democratização nesse aspecto, superando o aspecto patriarcal muito comum e 

predominante no meio rural. 

 

Gráfico 2 – Quem é o responsável pela tomada de decisões na propriedade? 

 
Da mesma forma ao serem interrogados sobre quem escolheu ou escolherá o 

sucessor, 60% afirmaram que o mesmo será voluntário ou através de um consenso 
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entre a família. Essa perspectiva democrática permite que se tenha uma espectativa 

positiva ao tratarmos dos processod de sucessão futuros. 

Ao apontarem como ele projetam o futuro da propriedade (gráfico 3), os 

acadêmicos demonstraram através das respostas a existência de incertezas nesse 

processo. 

 

Gráfico 3 – Como você vê o futuro da propriedade? 

 
 

Percebe-se que para 52% dos entrevistados existe a clara espectativa de que 

ele ou algum outro membro da família suceda a propriedad, enquanto para os demais 

48% a mesma será fracionada pela herança (o que nem sempre equivale a sucessão), 

ou admitem a possibilidade da venda da mesma, ou acabam não se posicionando 

sobre a questão, provavelmente, por não existir esse debate no meio familiar. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Diante dos dados coletados e analisados percebe-se a importância de 

tratarmos da problemática da sucessão familiar na agricultura, em especial a de base 

familiar, pois o referido processo pode ser colapsado. Entender a realidade regional 

é o primeiro passo, por isso o referido estudo agrega o valor de ser o primeiro sobre 

a referida temática nos municípios atigidos pela atividade do CESURG.  
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27. PREFERÊNCIAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE CARNES NA COMUNIDADE 

DO CESURG 

 

Fabielly Mânica1 

Sabrina Piuco2 

Juliano Uczay3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), há mais de 

30 anos o suíno industrializado passa por melhorias em sua produção, manejo e 

genética, que resultaram num produto final de altíssima qualidade. Neste período, a 

redução da gordura total da carcaça foi de cerca de 30%, e o teor de colesterol caiu 

mais de 10%. Ressalta-se também que a carne suína apresenta alto valor nutricional 

e vitamínico, e seu consumo é recomendado pela American Heart Association (AHA)  

De acordo com Kimpara (1995), a Teoria do Consumidor explica que a 

demanda por um bem de consumo varia diretamente com seu preço, com o preço 

dos bens substitutos, com a satisfação que ele proporciona ao consumidor, e com a 

renda deste, sem falar em aspectos socioeconômicos como comodidade e status. 

Por outro lado, é relevante destacar também que o Brasil garantiu o quarto lugar no 

ranking de produção e exportação de suínos, ficando atrás somente da China, União 

Europeia (28 países) e dos Estados Unidos, mantendo-se a frente da Rússia. Tivemos 

um crescimento de 0,7% na produção em relação ao ano de 2016 e, em termos de 

valores nas exportações, o total de US$ 1,499 bilhão de janeiro a novembro, reflete o 

aumento de 9,8%. 

As prospectivas para o Brasil são boas, com um acréscimo de 2% a 3% na 

produção e de 4% a 5% na exportação de carne suína. Para impulsionar essas 

transações e ampliar as expectativas, em 2020 o país sediará o International Pig 

Veterinary Congress (IPVS). 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – manicafabielly@gmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – sabrinapiuco@hotmail.com  
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – julianouczay@cesurg.com.br 
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Na Região Sul, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são os 

estados brasileiros com a maior criação e produção de carne suína, colaborando 

para o aumento da produção brasileira, que em 2015, cresceu 4,95% em relação ao 

ano anterior, totalizando mais de 3.500 milhões de toneladas. Os dados, da 

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), revelam uma superação do cenário 

de crise da economia brasileira. 

Sendo assim, o primeiro lugar ficou com Santa Catarina, que teve a maior 

produção de 2015, com cerca de 900 mil toneladas produzidas. Em segundo, o Rio 

Grande do Sul, com mais de 700 mil toneladas. Em terceiro o Paraná, com mais de 

540 mil toneladas de carne suína. 

De acordo com especialistas do setor, a alta do valor da carne bovina e o 

reflexo da crise no bolso do brasileiro, foram fatores determinantes pela procura da 

carne suína, como fonte alternativa de alimentação, outro fator detectado, é que o 

consumidor perdeu um pouco do preconceito contra a carne suína, potencial fonte 

de proteína na dieta das pessoas.  

Tendo em vista o potencial de mercado de carnes, o objetivo da pesquisa foi 

avaliar aspectos relacionados ao consumo da carne suína entre acadêmicos do 

curso de medicina veterinária, colaboradores e professores do CESURG. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo foi realizada uma pesquisa através de questionários 

sobre as preferências cárneas, sendo elas, bovina, suína e aves. No laboratório de 

microbiologia do Centro de Ensino Superior Rio Grandense (CESURG) foram 

entrevistados 15 indivíduos no qual foi adquirido os dados. Alunos, professores e 

funcionários do CESURG foram vendados para diferenciar os tipos de carne. As 

perguntas realizadas foram, qual sua carne preferida? Qual carne você mais gostou? 

Qual carne é mais macia? Qual carne você achou mais gordurosa? Sabe dizer qual 

carne você ingeriu? Você consome carne suína com que frequência? A carne suína é 

saudável?  

Após a coleta dos dados foram organizados e tabelados utilizando o programa 

Office Excel 2016. Os mesmos foram submetidos a estatística descritiva. 
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Posteriormente, foram elaborados gráficos e tabelas para a apresentação dos 

resultados.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), há mais de 

30 anos o suíno industrializado passa por melhorias em sua produção, manejo e 

genética, que resultaram num produto final de altíssima qualidade. Neste período, a 

redução da gordura total da carcaça foi de cerca de 30%, e o teor de colesterol caiu 

mais de 10%. Ressalta-se também que a carne suína apresenta alto valor nutricional 

e vitamínico, e seu consumo é recomendado pela American Heart Association (AHA)  

De acordo com o gráfico 1, a preferência de carne bovina é maior do que os 

outros tipos de carne usados na pesquisa, valor equivalente a 60%, sendo que a carne 

suína apresentou valor significativamente interior a outras carnes, um total de 20%. 

 

Grafico 1 – Preferência do consumo de carne na comunidade do CESURG 

 

 

 

De acordo com as pesquisas, as elevações na renda da população infere no 

aumento do consumo de alimentos proteicos, ou seja, a demanda de carne está 

condicionada à renda, a carne é um dos produtos que sofre variações de mercado, a 

oferta de carne tende a diminuir em decorrência da elevação do preço do boi, o que 

pode ser justificado pela menor quantidade adquirida pelos frigoríficos e 

consequentemente na queda da quantidade ofertada no mercado e seu preço.  

Considerando que no gráfico 2 a carne de frango obteve um percentual de 50% 

de maciez, pois está associada ao rigor mortis, ou seja, aquele animal que não sofre 

22%

67%

11%

Qual carne você mais gostou?

SUÍNO BOVINO FRANGO



 
 
 
 
182 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

estresse pré abate resulta em uma carne de melhor qualidade no qual interfere nos 

critérios de qualidade em qualquer tipo de carne, pois está associada  a satisfação 

final do consumidor. A aceitação de um produto depende da impressão agradável ou 

desagradável que um provador tem ao provar um determinado alimento. A aceitação 

é influenciada por outros fatores importantes como hábitos alimentares, aspectos 

culturais e socioeconômicos. 

 

Gráfico 2 – Preferência de carne pelo critério  maciez e na comunidade do CESURG 

 

 
 

Por muito tempo o suíno foi criado somente para produzir banha, a partir de 1950, 

com as mudanças genéticas o mesmo melhorou em prol da produção de carne. 

A população consome carne suína sim, porém sempre com a impressão de 

costelinha gorda, remosa, pensando que pode transmitir doenças, ou melhor porco é 

“sujo”. No entanto, pensar assim hoje em dia é sinal de desinformação. 

Pois como sabemos houve mudanças na forma de criação. Antes, os animais 

eram mantidos soltos, sem que houvesse nenhuma preocupação de melhorá-los 

para alta produção. Hoje, são criados em ambientes confinados, com alimentação à 

base de milho, soja e nutrientes.  

Diante disso é importante ressaltar estas pesquisas, pois atualmente o suíno 

é uma fonte proteica saudável, pois o mesmo foi melhorado geneticamente para o 

consumo da população.  

Podemos observar no gráfico 3 um consumo de 40% semanalmente e 30% 

mensalmente, o restante variou entre 2%. Ou seja, carne suína ainda sofre 

preconceitos, e mesmo diante disso seu consumo e alto.                                              
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Gráfico 3 – Frequência consumo de carne na comunidade do CESURG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Já no gráfico 4 a carne suína é considerada mais gordurosa, porém, como 

citado anteriormente, a mesma não afeta mais a saúde humana quando consumida 

de maneira adequada. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de gordura nas carnes de acordo com o consumidor na 

comunidade do CESURG 

 

 

 

 

Segundo o gráfico 5, pode-se observar que ainda existem receios sobre a 

carne suína, no qual pesquisas nos revelam de fato a verdade, onde atualmente com 

o melhoramento genético da suinocultura a mesma contem menor taxa de gordura 

e calorias e maior concentração de nutrientes importantes na dieta humana. Ou seja, 

carne suína é uma excelente fonte proteica saudável. 
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Gráfico 5 – Preferência do consumo de carne levando em conta critérios de súde na 

comunidade do CESURG. 

 
 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a população acadêmica do CESURG possui preferência pela 

carne bovina. Um dado interessante é que mesmo achando a carne suína gordurosa, 

a maioria dos interessados a considerou saudável. 
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28. PREVALÊNCIA DE CETOSE CLÍNICA E SUBCLÍNICA NO PÓS-PARTO DE 

REBANHOS LEITEIROS EM DIFERENTES SISTEMAS DE CRIAÇÃO 

 

Paula Eduarda Petry1 

  Juliano Galelli2 

Ramon Giongo Zimmermann3 

 Karen Guindani4 

 Daniel Lazzari Quadros5 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil encontra-se como um dos maiores produtores de leite do mundo, 

sendo umas das principais atividades do agronegócio brasileiro, caracterizando o 

quarto maior produtor de leite do mundo. (IBGE, 2017).  

BONATO (2015) afirma qualidade do potencial genético dos rebanhos 

brasileiro em alta escala de produção, em diversos sistemas de criação, sendo a 

Semi-intensivo, Compost Barn ou Free Stall, esses animais são desafiados para a 

produção, o grande potencial em produção favorece distúrbios metabólicos, 

principalmente cetose.  

Segundo ROVERS (2014) a patologia causa grande impacto na economia da 

pecuária, afetando diretamente o sistema reprodutivo, a perda da produção de leite 

e possivelmente o descarte precoce de vacas, ocasionando grandes prejuízos para 

produtores e pecuaristas. 

Devido aos fatores mencionados faz-se de importância o conhecimento e 

diagnostico desta patologia, evitando possíveis perdas e proporcionando saúde e 

melhor qualidade de vida ao animal. O objetivo deste trabalho foi comparar a 

incidência de cetose tanto clínica como subclínica nos sistemas de produção, Semi-

intensivo, Compost Barn e Free Stall, no pós-parto de vacas em lactação. 

 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – paula15petry@hotmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG - galellijuliano@gmail.com, 
3 ramongz2009@hotmail.com 
4 amoranimalsarandi@hotmail.com 
5 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – dlquadros@yahoo.com.br 
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada de julho a novembro de 2018, na região do Alto 

Uruguai, nas cidades de Espumoso/RS, Três Palmeiras/RS e Santo Antônio do 

Planalto/RS, constituindo-se de 10 animais no sistema Compost Barn, 10 animais no 

sistema Free Stall e 10 animais no sistema Semi-intensivo. Foram avaliadas a dieta 

desses animais, e suas particularidades, média de produção leiteira, patologias 

anteriores ao parto ou eventos que comprometeram a saúde do animal, coloração de 

mucosas e escore corporal. Para a mensuração de corpos cetônicos utilizamos o 

nível de concentração de β-hidroxibutirato no sangue através de tiras reagentes 

acopladas ao aparelho portátil conhecido comercialmente como KetoVet®. O padrão 

em animais normais foi de menor ou igual a 1,2 mmol/L, nas cetoses subclínicas o 

padrão de valores foi entre 1,3 mmol/l a 5 mmol/l e em vacas com cetoses clínicas 

superiores a 5 mmol/l.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Figura 1 – Comparação da média aritimética de leite dos sistemas de produção 

Compost Barn (CB), Free Stall (FS) e Semi- intensivo (SI) p<0,01 

 

Os resultados expressos mostram que os animais com cetose subclínica 

estão produtividade abaixo da media da propriedade, observou-se que os animais no 

SI e CB passaram por três lactações, na qual relacionamos a este fator o acúmulo de 

corpos cetônicos a cada gestação que o animal foi desafiado, os mesmos possuem 

maior idade e consequentemente menor motilidade e mobilidade o que resultou em 
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cetose e menor produção como vimos nos casos, enquanto no FS o animal afetado 

produziu acima da média do sistema, porém passou somente por duas lactações, 

outro fator relevante no sistema CB e FS foram possíveis patologias não 

diagnosticadas. Os sistemas não apresentaram diferença estatística para os casos 

de cetose subclínica nos 3 sistemas de produção de leite, os quais representaram o 

percentual de 10% igualmente em cada sistema, não foi diagnosticado casos de 

cetose clínica, observa-se que os dados do estudo permaneceram dentro da 

estatística de cetose subclínica de estudos já realizados. 

 

 

Tabela 1 – Porcentagem de animais diagnosticados com cetose subclínica através 

do teste de BHBA nos 3 sistemas, CB, FS e SI (p>0,05) 

 

Nos históricos coletados somente animais do sistema CB apresentaram 

alterações, sendo as mesmas metrite, um animal natimorto e 1 parto distócito, porém 

esses animais não tiveram alterações no nível de BHBA, por toda via considerados 

normais quanto para cetose. 

Em relação ao período seco os animais que apresentaram a patologia, 

representaram o período da última secagem no sistema FS de 1 mês e 28 dias, 

enquanto no sistema CB 3 meses e 12 dias e o sistema SI 61 dias em relação a data 

do parto. Períodos longos se visto que o período seco aumenta a pré-disposição a 

cetose, a dieta este período tem uma mudança na alimentação em relação a 

consumo de matéria seca, digestibilidade da fibra e densidade de energia, a gordura 

perdida no início da lactação para a produção de leite é a gordura que foi armazenada 

no final da lactação anterior. 

                                                   PREVALÊNCIA DE CETOSE 

Sistemas Número de 

animais 

positivos. 

Concentrações de níveis de 

BHBA mmlo/l. 

Forma de 

cetose. 

Prevalência. 

Compost Barn 1 1,6 Subclínica 10% 

Free Stall 1 2,4 Subclínica 10% 

Semi-intensivo 1 1,6 Subclínica 10% 
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O escore analisados visando essa linha de raciocínio foi um fator favorável à 

patologia, os animais com cetose subclínica nos três sistemas dispuseram de escore 

entre 2,5 e 3 respectivamente no CB e SI obtivemos escores corporais 3, no caso do 

Free Stall escore 2,5 considerados animais magros e propensos a doença, 

desafiadas em maior proporção. No sistema FS e CB os animais recebiam na dieta 

silagem úmida que é a maior causadora do ponto de vista alimentar pelo ácido 

butiríco e amido por fornecerem alta energia, o sistema SI o animal recebe maior 

quantidade de fibra, o que perde na produção, porém é melhor para o sistema 

digestivo, ainda nesse sistema os animais não se alimentavam de concentrado 

enquanto nos sistemas confinados FS e CB os animais recebiam concentrado. 

O que os diferiu nos sistemas foram os fatores desencadeantes os quais no 

sistema Semi-intensivo foram principalmente o estresse térmico e calórico pela 

forma de manejo, enquanto no Free Stall enquanto no Compost Barn os fatores 

desencadeantes mais relevantes foram a alimentação de silagem úmida rica em 

ácido bútirico e amido com menos fibras e presença de concentrado na dieta. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os níveis de corpos cetônicos altos na lactação geram cetose causando  

impactos negativo na economia da pecuária, representados através da perda de leite 

, descarte precoce de animais e doenças secundárias, por isso devemos sempre 

monitorar os índices de BHB no pós parto de vacas para diminuir os prejuízos 

causados por essa doença. 
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29. PREVALÊNCIA DE ENDOPARASITAS EM BOVINOS DE LEITE NA REGIÃO  DE 

SARANDI-RS 
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 Daniel Quadros7 
1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o IBGE (2016), o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do 

mundo, sendo a atividade pecuária de alta importância econômica por gerar 

inúmeros empregos direta ou indiretamente, movimentar a indústria de carne e 

lácteo além do comércio dos produtos. E tecnológica, por haver a constante busca 

por avanços, melhoras e facilitação do dia a dia para quem trabalha na área. 

Dentre as principais raças de bovinos da região temos a raça Holandesa, 

Jersey e a Gir Leiteira. Além de alguns cruzamentos para melhoria de algumas 

características. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar animais da raça 

Holandesa por terem maior prevalência dentro dos rebanhos da região. E 

consequentemente avaliar a prevalência de endoparasitas que acometem bovinos de 

leite na região de Sarandi Rio Grande do Sul, quais são as principais espécies 

encontradas e demonstrar quais anti-helmínticos são mais utilizados na região. 

 

1. METODOLOGIA 

 

O trabalho de coleta e análise foi realizado em torno de 8 propriedades leiteiras 

da região de Sarandi RS. Coletou-se aproximadamente 500 amostras de fezes de 
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animais entre os meses de julho até outubro de 2019.Também foi feita uma 

estimativa de idade nos animais do rebanho, através do número de lactações de cada 

vaca leiteira, e também foi verificada a idade dos demais animais da propriedade para 

avaliar quais estão susceptíveis. 

Então a partir disso foram feitas as coletas de amostras de fezes de todos os 

animais da fazenda aos quais, foram submetidos à realização do exame de OPG, os 

mesmos foram separados em diferentes grupos de acordo com a idade para análise 

dos dados e posterior comparação nas diferentes faixas etárias, os animais foram 

colocados em canzis e/ou contidos para coletar as amostras, essas foram entre 6 a 

8g de fezes preferencialmente retiradas direto da ampola retal, mas nos animais que 

esse processo não teve sucesso, foi coletado as fezes frescas do bolo fecal, 

armazenando em uma caixa refrigerada, e assim encaminhadas ao laboratório em, 

no máximo, 12 horas. 

Para o exame foram utilizadas: 4 gramas de fezes, essas foram 

homogeneizadas dentro de um Becker, após isso foram inseridos 56ml de solução 

saturada (açúcar, sal ou sulfato de zinco), medida em uma proveta de 100ml e as 

fezes foram diluídas na solução. Consequentemente foram coadas em uma peneira 

com gaze em outro Becker. Então foi coletada uma fração da fase líquida com a 

pipeta e foi preenchida dois compartimentos da câmera de McMaster. Por fim 

deixamos em repouso por 1 a 2 minutos, após isso observamos no microscópio na 

objetiva de 4x ou 10x a quantidade de ovos presentes em cada quadrante. 

O cálculo para chegar ao resultado da quantidade de ovos por grama de fezes 

foi feito pela soma de ovos contados nas duas áreas da câmara e multiplicação 

desse número por 50x (cada área de contagem da câmara corresponde à centésima 

parte de um grama de fezes normais). Através da morfologia dos ovos observados 

designamos o parasita que está presente no Bovino. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os principais parasitas observados nas propriedades do estudo foram: 

 Propriedade 1: Oesophagostomum (22), Ostertagia (17), Paramphistomum 

(5) e a cooperia (1). 
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 Propriedade 2: Ostertagia (4) e Haemonchus (3). 

 Propriedade 3: Haemonchus (6), Ostertagia (5), Paramphistomum (3), 

Oesophagostomum (2) e Trichostrongylus (1). 

 Propriedade 4: Paramphistomum (5), Haemonchus (4) e Ostertagia (3). 

 Propriedade 5: Ostertagia (258), Cooperia (40), Haemonchus (29) e 

Oesophagostomum (2). 

 Propriedade 6: Ostertagia (1) e Haemonchus (1). 

 Propriedade 7: Ostertagia (5). 

 Propriedade 8: Haemonchus (5), Cooperia (2) e Oesophagostomum (1). Conforme 

demonstrado abaixo: (Figura 01). 
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FIGURA 01 – Detalhamento dos parasitas, os quais foram encontrados, durante o 

período de estudos 

 
Totalizando assim 414 ovos dos respectivos parasitas: Ostertagia (293),  

Haemonchus (48), Cooperia (39), Oesophagostomum (28), Paramphistomum (5) e 

Trichostrongylus (1). 

 

As principais infecções parasitarias gastrointestinais em bovinos são 

causadas pelos nemátodes, tremátodes, céstodes e protozoários. São parasitoses 
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que possuem relação com a faixa etária dos animais que tem sido foco de vários 

estudos mundialmente (BRESCIANI et al. 2001). 

As infeções por trematodes mais prevalentes em bovinos são principalmente 

causadas por parasitas que pertencem aos géneros Fasciola spp., Paramphistomum 

spp. e Dicrocoelium spp. (CAMPOS, 2016). Existem disponíveis no mercado fármacos 

fasciolicidas, cujos princípios ativos são: albendazol, closantel, ivermectina 

juntamente com clorsulon, nitroxinil e moxidectina combinada com triclabendazol 

(URQUHART et al.,1996; HSU, 2008) 

Já os nematóides gastrointestinais que afetam bovinos são responsáveis pela 

grande parte da redução da performance destes animais em sistemas de pastoreio. 

Vários autores indicam que os nematóides mais prevalentes em bovinos pertencem 

aos géneros Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus e Cooperia spp (SUARES & 

LORENZO, 2000). 

Os principais fármacos disponíveis para o combate das infeções por 

nematóides estão classificados em três grupos: os benzimidazóis, agonistas 

nicotínicos e as lactonas macrocíclicas. Os principais princípios ativos utilizados em 

ruminantes são o albendazol, febendazol e oxfendazol, pertencentes ao grupo dos 

benzimidazóis. Quanto aos agonistas nicotínicos, os princípios ativos incluídos 

neste grupo são: levamisol, pirantel e morantel. No caso do levamisol, este tem ação 

sobre a maioria das formas adultas dos nematóides gastrointestinais e pulmonares 

(HSU, 2008). 

Os céstodes gastrointestinais, onde os bovinos são os hospedeiros definitivos 

pertencem os géneros Moniezia, Thysaniezia e Avitellina spp.. Em caso de infeções 

severas, é aconselhado efetuar a mesma estratégia de tratamento que é feita em 

nematódeos efetuando o uso dos mesmos anti-helmínticos (HANSEN & PERRY, 

1994). 

O Reino Protozoa, na subclasse Coccidia, o género Eimeria é o mais 

importante agente etiológico das cocidios gastrointestinais, sendo o principal 

responsável por infectar os ruminantes (HANSEN & PERRY, 1994). Recomenda- se 

tratamento sintomático para a coccidiose, juntamente com o tratamento especifico 

para o parasita que seria os sulfonamidas, toltrazuril, diclazuril, amprolium, 

decoquinato e monensina (DAUGSCHIES & NAJDROWSKI, 2005). 
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O clima e o manejo de pastagens e dos animais estão entre os fatores que 

influenciam na quantidade de parasitas encontrados. Normalmente, quando os 

animais já infetados entram em contato com as pastagens, promovem a sua 

contaminação, dando continuidade ao ciclo de vida dos parasitas. O 

desenvolvimento e a transmissão das larvas tendem a ocorrer de acordo com 

padrões e condições climáticas de cada região e quando as condições climáticas 

não são as ideais para o desenvolvimento larval, pode ocorrer a paralisação do seu 

desenvolvimento no interior dos hospedeiros, permanecendo nas paredes do 

intestino, mecanismo conhecido por hipobiose (SMITH, 2009). 

O diagnostico desses parasitas podem ser feitos através do exame clinico 

verificando assim os animais, sendo que esse exame não é totalmente seguro, então 

é indicado fazer o exame parasitológico de fezes o OPG, e a partir desse o produtor 

vai ter um indicativo do grau de infecção dos animais de seu rebanho. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que dê um total de 414 ovos de parasitas encontrados nas 

propriedades de Sarandi – RS, onde o trabalho foi conduzido, os principais 

encontrados são: a Ostertagia, seguido do Haemonchus, Cooperia, 

Oesophagostomum, Paramphistomum e por fim o Trichostrongylus com menos 

incidência. 

Assim, enfatiza-se a importância do esclarecimento das causas de incidência 

desses parasitas nas propriedades, para então, traçar estratégias para reduzir estas 

ocorrências, e garantindo maior segurança para os animais e também para melhor 

qualidade dos produtos, diminuindo também as percas econômicas devidos a 

situação em que os animais podem se encontrar (anorexia, diminuição da produção, 

perca de peso e etc). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um grande produtor e exportador de carnes, leite, ovos e pescados, 

sendo de extrema importância conhecer o papel da carne suína no mercado brasileiro 

e seu consumo pela população. A inspeção exerce incomensurável ação na qualidade 

alimentar e no desenvolvimento de um alimento saudável para o consumidor, 

considerando a importância da saúde pública. No post-mortem, há uma inspeção 

minuciosa de vísceras, glândulas e membros. Sob a suspeita de alguma patologia ou 

havendo uma má aparência de vísceras, a carcaça do animal ou órgãos são 

encaminhados para condenação. Em parceria com o abatedouro, foi realizada a 

pesquisa de achados patológicos e detalhados os tipos de condenações ocorridas 

no momento de abate. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado em um abatedouro, cadastrado no Sistema 

de Inspeção Municipal (SIM) e Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origens 

Animal (SISBI), no município de Engenho Velho no estado do Rio Grade do Sul, Brasil. 

Foi feito acompanhamento da inspeção no período de Janeiro de 2019 a Setembro 

de 2019, onde foram inspecionados 3.249 suínos. As condenações mais incidentes 

no abatedouro foram classificadas mensalmente e separadas por órgãos 

acometidos, classificados como: fígado, rins, coração, pulmão, cabeça eintestino. Os 

dados foram tabelados para melhor entendimento dos motivos das condenações. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em um abatedouro de suínos sendo ele 

cadastrado no Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e Sistema Brasileiro de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal (SISBI), localizado no município de Engenho Velho-

RS. Foram coletados dados, confeccionadas tabelas, mostrando as patologias mais 

incidentes e fatores que levaram a condenações, separando- as por órgãos e meses. 

Quanto aos órgãos afetados e suas condenações, alguns aspectosforam 

observados, principalmente quanto à migração larval. Observou-se que o fígado foi 

o principal órgão acometido por essa patologia, devido a passagem do parasita 

Ascaris suum pelo fígado (FALCÃO et al.,2016),causando áreas esbranquiçadas, 

também chamadas de manchasleitosase conferindo uma aparência indesejável ao 

órgão, tornando-o impróprio para consumo (Imagem 1). 

Quanto ao sistema urinário, os rins são os órgãos mais acometidos, 

principalmente por cistos urinários, os quais são achados durante necropsias ou 

inspeção em abatedouro, podendo-se observar um ou mais cistos uniloculares de 

diâmetros variados (Imagem 2), por vezes inclusive bilaterais. 

No sistema circulatório, o coração é acometido principalmente por pericardite 

(Imagem 3), a qual é decorrende de uma infecção disseminada por via hematógena, 

muitas vezes por quadros especificos, entre eles a doença de Glasser, causada por 

Haemophilus parasuis, que resulta em um processo inflamatório no tecido (COELHO 

et al., 2014), podendo causar aderência da pleura em virtude de um posterior 

processo inflamatório pulmonar, havendo extravasamento de exsudado fibrinoso e 

aderindo-se uma superfície parenquimatosa a outra (WEBER, 2011). 

Já no sistema respiratório, há muitos casos de aspiração de sangue, que 

ocorre quando há má insensibilização dos animais ou quando eles são sangrados de 

formas ineficientes, podendo, assim, ter seu sangue aspirado acumulando-se nos 

pulmões (LOPES et al., 2017). A aspiração de sangue pode ocorrer por um 

seccionamento acidental da traqueia ou dos grandes brônquios durante a sangria, 

principalmente em casos de falhas na insensibilização (FALCÃO et al., 2016). 

Além disso, as afecções pulmonares tem sua importância principalmente 

relacionadas às pneumonias (Imagem 4), sendo de primordial importância a 
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diferenciação entre as lesões causadas por duas vias de infecção, aerógena e 

hematógena, destacando as lesões de broncopneumonia aguda e originadas por 

processos supurativos, sendo os órgãos, consequentemente, rejeitados para o 

consumo (MORÉS et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagem 1 - Presença de manchas leitosas por todo o fígado 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Imagem 2 - Comparação de um rim ormal e o outro com a presença do cisto urinário 
(a direita) 
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Imagem 3 - Comparação de um coração normale um afetado por doença de 
Glasser (abaixo) 
 

 
 

Imagem 4 –Lobo pulmonarafetado com pneumonia (a direita) 
 
 

Tabela 1 - Condenações do fígado 

Fígado 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Abscesso     1     

Migração larval 3  1   3  33 3 
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 Tabela 2 - Condenações dos rins 

Rins 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Congestão 1        4 

Contaminação  3        

Nefrite  1        

Cisto Urinário 19 20 21 12 14 11 13 37 15 

 
 

 Tabela 3 - Condenações do coração 

Coração 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Pericardite 13 24 23 13 14 28 28 37 35 

 

Tabela 4 - Condenações do pulmão 

Pulmão 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Aderência a 
pleura 

1 11      1 9 

Aspiração 
de sangue 

37 46 44 44 32 25 32 72 43 

Pneumonia       58 44 53 

 

Tabela 5 - Condenações do intestino 

 

 
 

Intestino 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Verminose 2 2      2  

Contaminação  2 3    8 3 7 
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CONCLUSÕES 

 

Para se atingir uma compreensão dessa realidade, foi feito acompanhamento 

nos dias de abate, acompanhados da Médica Veterinária responsável. Como já 

esmiuçado nas tabelas, os principais órgãos acometidos foram fígado, rins, coração, 

pulmão e intestino. 

Por fim, concluímos que as principais patologias foram por migração larval no 

figado, cistos urinários, pericardite, aspiração por sangue e no intestino por 

contaminações.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com classificações antigas as espécies de primatas neotropicais 

(macacos prego e caiararas) faziam parte de um único gênero, Cebus. Atualmente as 

espécies de macacos prego foram agrupadas em um novo gênero, Sapajus (Lynch 

Alfaro et al., 2012). Os animais do gênero Sapajus apresentam ampla distribuição 

geográfica e o S. Nigritus é a espécie presente na Mata Atlântica do sudeste e do sul 

do Brasil (estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul) (RYLANDS, KIERULFF, MITTERMEIER, 2005). 

As técnicas anestésicas tem um importante papel na Medicina Veterinária de 

primatas, o anestesista deve dar preferência a técnicas que primem pela segurança, 

já que muitas vezes esses animais não tem histórico de doenças, além de não se ter 

tanto conhecimento a respeito da anestesia e utilização de fármacos na espécie, 

limitando as opções de protocolos nos mesmos. 

Neste contexto, a anestesia regional peribulbar passa a ser uma excelente 

alternativa na complementação da anestesia geral inalatória para a realização de 

cirurgias oftálmicas, dispensando o uso de bloqueadores neuromusculares além de 

promover excelente analgesia e permitir recuperação anestésica tranquila 

(FERREIRA, 2011). Assim, este relato tem por objetivo descrever o protocolo 
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anestésico utilizado em um macaco prego submetido a enucleação do globo ocular 

esquerdo, dando ênfase a técnica de anestesia local peribulbar. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O paciente, um macaco prego, macho, pesando 1kg de massa corporal, foi 

atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. O animal foi 

encontrado com uma lesão no globo ocular esquerdo, ocorrendo a perfuração do 

mesmo e consequente contaminação, sendo necessário ser encaminhado à 

anestesia geral para realização de enucleação do globo ocular afetado. Previamente 

a anestesia, em caráter emergencial, solicitou-se hemograma, alanina 

aminotransferase (alt), albumina e creatinina, sendo que, todos se mostraram dentro 

dos parâmetros normais para a espécie.  

Com auxilio da anamnese, exame clínico, associado ao estado geral e a 

gravidade da lesão ocular, o paciente foi classificado de acordo com a American 

Society of Anesthesiologists como ASA II E. O protocolo de eleição foi a anestesia 

geral inalatória associada ao bloqueio local peribulbar.  

Como medicação pré anestésica (MPA) o animal recebeu cloridrato de 

tiletamina associado ao cloridrato de zolazepam (Zoletil50®),  3,5mg/kg-1 

juntamente com o cloridrato de tramadol, 4mg/kg-1, pela via intramuscular, sendo 

posteriormente submetido a cateterismo da veia axilar com cateter intravenoso 22 

G, para administração de fluidoterapia com  solução de Cloreto de Sódio 0,9% 

(10ml/kg/hr). A indução anestésica foi realizada com propofol (4mg/kg-1, IV), 

seguida de intubação orotraqueal com traqueotubo número 2,5mm. Para a 

manutenção da anestesia foi utilizado isofluorano, ao efeito, em um aparelho de 

anestesia inalatória com o vaporizador universal, utilizando o circuito anestésico não 

reinalatório semi aberto, baraka adaptado para animais silvestres, com fluxo de O2 

de 0,6L/kg/min.  

Após a indução, para a execução do bloqueio foi realizada a antissepsia local 

com solução de clorexidina 0,2%. No bloqueio peribulbar foi utilizado lidocaína 2% 

sem vasoconstritor, na dose de 4mg/kg, sendo que metade do volume total aplicado 

no canto temporal e a outra metade no canto nasal da órbita. O anestésico local foi 
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preparado em seringa estéril de 3 ml e administrado com o auxilio de uma agulha 

hipodérmica 25x07. Como antibiótico de escolha, foi utilizado Pencivet® na dose de 

0,34ml, por via intramuscular. 

Durante o procedimento os parâmetros como frequência cardíaca e 

respiratória saturação de oxigênio, capnografia e temperatura foram monitorados a 

cada 10 minutos com o auxílio de um monitor multiparamétrico veterinário, além da 

avaliação do reflexo palpebral e tônus muscular. Foi observada a presença de 

estertor pulmonar durante o procedimento, julgando-se necessária a administração 

de furosemida (2mg/kg-1, IV). 

Ao final do procedimento o animal ficou sob cuidados da anestesista até a 

recuperação de reflexos que indicassem segurança para uma posterior extubação. 

Foram administrados cloridrato de tramadol (4mg/kg-1, SC, TID), meloxicam 

(0,1mg/kg-1, SC, SID) como pós operatório durante três dias, sendo aplicado o 

Pencivet®, a cada 72 horas na mesma dose anteriormente utilizada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A anestesia teve duração de 60 minutos, não havendo complicações trans e 

pós anestésicas, o paciente começou a recuperar os sentidos cerca de 15 minutos 

após a interrupção do anestésico inalatório.  

A escolha pela medicação pré-anestésica descrita foi baseada na 

necessidade de analgesia trans anestésica, associada a um grau de sedação que 

permitisse a manipulação do animal, minimizando os alterações fisiológicas que o 

estresse causa nessa espécie, segundo Pitt et al (2006) a utilização da associação 

tiletamina-zolazepam em animais silvestres tem sido ampla por requerer pequeno 

volume de injeção, ter boa absorção por via intramuscular possuir ampla margem de 

segurança em animais hígidos e permitir desde imobilização até anestesia. Já a 

opções pelo tramadol se deu, pois este fármaco é considerado um opióide atípico, 

apresentando um mecanismo de ação analgésica não opióide, assim possuindo um 

bom efeito analgésico, sem a ocorrência de efeitos indesejáveis presentes nos 

demais opióides como a depressão cardiorrespiratória (SPINOSA, 2017).  
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Como forma de suplementar a analgesia iniciada na MPA, o uso de técnicas 

de anestesia local se mostra uma alternativa efetiva, com baixo custo e baixo risco 

de efeitos colaterais. O uso do bloqueio peribulbar em cães é amplamente difundindo, 

porém relatos em macacos prego são escassos, assim a técnica foi realizada com 

embasamento na literatura descrita em caninos. Segundo Klaumann (2007), a 

anestesia peribulbar é uma variação da técnica retrobulbar, baseada na existência 

de um cone musculomembranoso, formado pela musculatura extrínseca do globo 

ocular. No bloqueio peribulbar realizado em medicina, o anestésico é depositado fora 

do cone muscular, no canto ínfero-lateral da órbita, sendo também denominado 

bloqueio extraconal. Ainda que mais seguro, este bloqueio não é isento de 

complicações (hematomas peribulbar, injeção vascular e anestesia do tronco 

encefálico), uma vez que a técnica tradicional consiste na dupla punção (FERREIRA, 

2011).   

  

4. CONCLUSÕES 

 

Levando em consideração a estabilização dos parâmetros mensurados durante 

o procedimento, além da recuperação anestésica tranquila do paciente, pode-se 

concluir que o bloqueio peribulbar, associado ao uso de um opióide na MPA foram 

suficientes para garantir a analgesia do paciente, segurando o mínimo de efeitos 

hemodinâmicos. 
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32. REFORMA AGRÁRIA E COOPERATIVISMO 

O CASO DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CASCATA 

 

 

Andriele Carine Cornelius1 

Cláudio Alberto dos Santos2 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Bergamasco (2003), os assentamentos rurais, espaços 

divididos em lotes onde os camponeses sem-terra passam a residir, permitem a 

reprodução de modos de vida fundamentados no trabalho familiar e, em alguns 

casos, coletivo, e, ainda, a continuidade da luta pela terra.  

Segundo Ribas (2002), as experiências produtivas que ocorrem nos 

assentamentos rurais estão voltadas para a reprodução do modo de vida camponês, 

levando-se em consideração a convivência harmônica com o meio ambiente e a 

produção de alimentos. De acordo com Mazzini (2007), a política de assentamentos 

rurais gera impactos no desenvolvimento regional, pois os assentamentos rurais são 

produtores de novas feições e organizações espaciais em substituição ao latifúndio 

e de contraposição ao agronegócio. 

Os objetivos focaram em Analisar a atuação de uma cooperativa de produção, 

cuja origem se dá através de um movimento social, baseada na potencialização do 

resultado de eficiência e eficácia adequados ao modelo de empresa cooperativa 

dentro dos objetivos e contexto da cooperativa, visto a existência da organização 

coletiva, contribuindo na melhoria da qualidade de vida de seus sócios ao mesmo 

tempo colaboradores. 

Para realização da parte bibliográfica usou-se diversos autores que vem ao 

encontro do tema, bem como a relação do mesmo com a cooperação e 

cooperativismo.  
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2. METODOLOGIA 

 

Como forma metodológica, para esta pesquisa usou-se uma abordagem 

qualitativa das pesquisas bibliográfica. Para Gil (2000), as pesquisas exploratórias 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, com 

vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2000 apud BAIOTO, 2018). 

 Como forma de entendimento da realidade local utilizou-se observação 

participante, que pode ser “natural”, quando o observador pertence à comunidade ou 

ao grupo investigado, ou “artificial”, quando o observador se integra ao grupo a fim 

de obter informações para a pesquisa (MARQUES, 2016). Também foram realizadas 

observações juntamente com colaboradores da cooperativa, no caso de 

diagnósticos referente a forma como a mesma está interagindo, de forma à 

proporcionar o bem estar dos associados. 

 A escolha desta cooperativa, deu-se em razão da mesma ser oriunda de um 

processo social, e pela vivencia familiar do pesquisador com a mesma, fator este 

relevante no processo de escolha do local de pesquisa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Cooperação, Cooperativismo e Cooperativas 

 

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo é uma filosofia de vida 

que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com 

melhores oportunidades para todos. (SISTEMA OCB. Organização das Cooperativas 

Brasileiras 1969).  

A cooperação se dá devido a uma certa compulsão entre os homens, nascida 

em termos primários das necessidades a serem satisfeitas. Estas manifestações de 

auxílio mútuo surgem, geralmente, em períodos sociais adversos à satisfação das 

necessidades coletivas. (ARAÚJO, 1982). 

CORRÊA e BAIOTO (2015) apontam que o ato de cooperar existe desde os 

povos antigos como: babilônios, gregos, chineses, astecas, maias e incas, estando 

associado à luta pela sobrevivência, de maneira informal. Assim, o cooperativismo, 
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na sua delimitação histórica, é conhecido como um movimento social, que teve 

origem na Revolução Industrial no período de expansão do capitalismo liberal do 

século XVIII e início do século XIX.  

 PINHO (1966) considera que, apesar de os termos “cooperativa”, “cooperação” 

e “cooperativismo” terem a mesma base teórico-epistemológica de “cooperar”, eles 

não configuram o mesmo fenômeno social. Enquanto “cooperação” significa ação 

conjunta com vistas a um objetivo comum, “cooperativismo” representa uma 

doutrina ou uma ideologia, e “cooperativa” seria uma organização de pessoas 

articuladas em um empreendimento de cunho socioeconômico, sendo o 

cooperativismo a base de seus princípios e valores.  

 

3.2 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -(MST) 

 

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) nasceu da luta 

isolada de trabalhadores rurais, na Região Centro-Sul, pela conquista da terra, no 

final da década de 1970. Aos poucos, esses trabalhadores foram se articulando e 

delineando a estrutura do que viria a ser o MST. Entretanto, somente no início de 

1984, os participantes dessas ocupações realizaram o primeiro encontro, dando 

nome e articulação própria ao Movimento (MST,1999).  

 Os principais atores de tal ação foram pessoas inconformadas com a nova 

política de desenvolvimentos agropecuário implantado no período da Ditadura 

Militar. Esse descontentamento levou a classe trabalhadora a reagir e se reunir em 

movimentos. Dentre os mais conhecidos da época, destacam-se: na cidade, o 

movimento dos trabalhadores metalúrgicos do ABC paulista; e no campo, o MST, se 

firmando em vários estados do país (EGÊA 2014). 

 

3.3 Cooperativismo no MST 

 

Toda a organização dos assentamentos do MST leva em conta a preocupação 

em manter a coesão do grupo. Não é por outra razão que, para manter as famílias 

unidas, as moradias costumam ser próximas umas das outras, formando as 

agrovilas ou núcleos de moradia. (MORISSAWA, 2001, p. 228). 
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O cooperativismo proposto neste sistema prioriza o desenvolvimento do 

associado e a cooperação entre os associados e entre as cooperativas, respeitando 

as várias formas de cooperação existentes entre os associados. Visando a 

sustentabilidade de seus assentamentos, o MST criou o Sistema Cooperativista dos 

Assentados (SCA), cuja finalidade é estimular e massificar a Cooperação Agrícola 

dentro dos assentamentos PINHEIRO (2005). Este sistema surgiu aos poucos dentro 

do movimento, à medida que os assentamentos espalhados pelo Brasil foram 

amadurecendo e mostrando suas potencialidades e dificuldades. 

PINHEIRO (2005) destaca que o cooperativismo proposto pelo MST visa 

conscientizar a sua base para construir uma sociedade mais justa, demonstrando a 

possibilidade de novas relações sociais, baseadas no companheirismo e na 

solidariedade. 

 

3.3 Reforma Agrária 

 

A reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor 

distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de 

atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural 

sustentável e aumento de produção (Estatuto da Terra - Lei nº 4504/64). 

O que o Instituto Nacional de Reforma Agrária INCRA busca com a reforma 

agrária atualmente desenvolvida no país é a implantação de um modelo de 

assentamento rural baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade 

ambiental e no desenvolvimento territorial. 

 

3.4 COOPTAR – Cooperativa de Produção Agropecuária Cascata LTDA  

 

 A Cooperativa de Produção Agropecuária Cascata Ltda - COOPTAR foi 

fundada em 08 de fevereiro de 1990. Hoje é formada por 15 famílias de agricultores 

camponeses beneficiados pelo Projeto da Reforma Agrária. Estas famílias 

participaram da ocupação da Fazenda Annoni em 29 de outubro de 1985. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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Sua sede está localizada no Assentamento 16 de Março, área 01, Fazenda 

Annoni no município de Pontão/RS. As famílias estão organizadas nos seguintes 

setores: Administração; Lavoura e autoconsumo; Gado Leiteiro; Frigorífico e Social. 

A COOPTAR está estruturada sobre as seguintes linhas de produção: Gado 

Leiteiro; Frigorífico; Produção de Grãos e Autoconsumo. 

Sua principal características está voltada para a propriedade coletiva dos 

meios de produção, organização cooperativada do trabalho, participação nos 

resultados e nas sobras proporcionais ao aporte de trabalho de cada associado. 

A cooperativa tem como objetivo principal, proporcionar aos sócios e demais 

trabalhadores acesso a produção coletiva de bens e serviços para si e para terceiros 

em vista da melhoria das condições de vida de suas famílias através do 

desenvolvimento da produção agropecuária, dos serviços da indústria e da 

agroindústria. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto no trabalho, pode-se concluir que a cooperativa cumpriu papel 

fundamental na agregação de valor aos produtos dos assentados, além de garantir 

a implantação de estruturas fundamentais para o desenvolvimento econômico e 

social da agrovila. 

 No resgate histórico da fundação da Cooperativa, e sua influência para o bem-

estar de seus sócios e colaboradores evidenciou-se que a união promovida pela 

cooperativa permite com que valores fundamentais sejam mantidos de maneira 

evidente, como o respeito, a educação e o cuidado com a terra. 

 E justamente por se pensar neste bem-estar, que os jovens permanecem na 

cooperativa atuando ativamente da vida da cooperativa, sendo agentes de 

desenvolvimento cooperativo, participando do conselho de administração e fiscal da 

cooperativa e acima de tudo ampliar o capital social, político e econômico da 

cooperativa, essa relação entre o social e econômico encontra-se em equilíbrio, em 

especial voltada para a questão da sucessão familiar, elemento este reconhecido 

como um dos principais limitadores do desenvolvimento da agricultura familiar. 
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 Analisando a influência da cultura cooperativista na eficácia dos 

assentamentos rurais oriundos de um movimento social, é necessário ressaltar que 

dentre as cooperativas criadas nos assentamentos, o modelo cooperativista 

encontrado na Annoni resultou em aspectos positivos, aspectos esses que em outras 

regiões essas tentativas não apresentaram tal sucesso. 
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33. RELATO DE CASO: LESÃO CUTÂNEA DA QUARTELA NO MEMBRO POSTERIOR 

DIREITO DE UM EQUINO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prática da medicina veterinária a campo possui muitos obstáculos, dentre 

eles podemos citar a falta de recursos em muitos lugares, seja pela localização 

geográfica ou seja pelo poder econômico da região, porém o que não deve impedir 

de forma alguma o medico veterinário de realizar seu trabalho, mesmo que o dificulte 

muito. 

Outro fator que traz dificuldade ao médico veterinário é a transparência do 

propreitário em relatar os fatos ocoridos com o animal que está enfermo, quanto a 

isso o médico veterinário tem a ferramenta da anemnése, que consiste em uma serie 

de questionamentos para facilitar ou orientar seu diagnóstico. Sendo assim este 

trabalho busca elucidar a importancia desta ferrementa e o quanto ela pode interferir 

no diagnóstico clínico. 

A entrevista médica não é um processo passivo, mas sim um processo criativo 

que necessita da participação do veterinário como coletor de informações o dos 

informantes que tem algum vínculo e conhecem o dia a dia do paciente. Sendo assim 

o resultado depende da capacidade de comunicação entre o médico e os 

informantes, se em algum momento há uma falha de comunicação os resultados 

obtidos podem levar o médico a tomar decisões errôneas ou que comprometam a 

qualidade e duração do tratamento imposto ao paciente. Alguns clínicos e teóricos 

afirma que uma anamnese bem conduzida condiz a 50% do acerto no diagnostico, 

por outro lado uma anamnese mal realizada direciona o clinico para 50% de chance 
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de erro no diagnóstico. Sendo assim atribui-se a anamnese uma posição essencial 

na pratica médica (FEITOSA, 2014). 

Além da anamnese, neste trabalho foi possível fazer uma ligação entre a 

prática e teoria do mecanismo de cicatrização que o paciente desenvolveu no 

decorrer do tratamento realizado. 

A lesão ou morte celular pode ser causada por muitos motivos sendo eles: 

calor, frio, traumas mecânicos, ação de micro organismos ou radiação dando início 

a um processo inflamatório (McGAVIN e ZACHARY, 2013). A cicatrização se dá 

graças a uma cascata de eventos que acontecem de forma bem organizada, ela pode 

ser dividida em três fases: inflamatória, proliferativa e de remodelação (BARROS, 

2016).  

 

2. METODOLOGIA 

 

Os métodos adotados na realização do trabalho se basearam na análise 

qualitativa da evolução do caso, e tabém na observação participante no tratamento 

do paciente. 

Os trabalhos quantitativos visam analisar a frequência de repetição dos 

eventos observados nas amostras, por outro lado a pesquisa qualitativa possui outro 

modo de análise dos fatos, seu foco de pesquisa é a observação de como a amostra 

ou objeto de estudo responde a situação em que se encontra, e de que maneira ira 

modifica-la ou adaptar-se a ela (QUEIROZ et al 2007). Dentro da observação 

participante temos várias subdivisões. Quando o pesquisador não se envolve de 

forma direta com seu objeto de estudo, ele está praticando a “observação não 

participante”, já quando há uma relação direta entre o pesquisador e objeto de estudo 

a observação se torna “participante” podendo ainda ser classificada em artificial e 

natural (MARQUES, 2016). 

O equino, macho castrado, aproximadamente 12 anos, chegou na instituição 

de ensino sem apoiar o membro posterior direito no solo, capacidade de locomoção 

reduzida, extremamente magro, e com a ferida contaminada com presença de 

material purulento. Em um primeiro momento optamos por oferecer ao paciente um 

tratamento de suporte parenteral que consistiu em reidratar o animal, elaboramos 
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uma dieta adequada, sem muita energia pois o repouso seria essencial na 

recuperação, e fornecimento de vitaminas parenterais, além de analgésicos. Após 

observarmos o animal decorrido alguns poucos dias percebemos que o paciente já 

se alimentava adequadamente e já apresentava mais facilidade de locomoção, neste 

momento optamos por iniciar o tratamento de limpeza e escarificação da ferida para 

o estabelecimento da cicatrização por segunda intensão. 

Como descrito por (DUPONT, 1971) nas lesões em que há perda de tecido são 

necessárias lavagens abundantes com agua corrente e sabão. Realizamos as 

limpezas semanalmente com agua corrente e sabão neutro, a escarificação foi 

realizada manualmente com o intuito de retirar o tecido necrótico dando assim 

condições do estabelecimento de novas células, após a limpeza realizamos a 

aplicação tópica de terramicina spray como forma de curativos, os curativos eram 

realizados diariamente. Em uma de nossas limpezas semanais percebemos a 

presença de um corpo estranho na ferida que até então não havíamos visto, quando 

fomos mais a fundo percebemos que era um pedaço de corda cujo qual haviam 

utilizado possivelmente para uma tentativa de contenção do animal. 

As limpezas e curativos realizaram-se por um período em torno de 45 dias, e 

o fornecimento da dieta baseada em aveia, pasto verde e legumes perdurou até o 

animal conseguir pastejar novamente que ocorreu em cerca de 60 dias. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram satisfatórios, com a estabilização do processo cicatricial 

por segunda intensão. Fato interessante e que também é descrito por (McGAVIN e 

ZACHARY, 2013), a fase reparadora da inflamação logo se instala em um ferimento 

contaminado, porém seu desfecho apenas ocorre quando a substancia ou corpo 

estranho causador da lesão é removido. Após a retirada do corpo estranho presente 

no ferimento, a reparação tecidual foi concluída. 
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Aspecto da Lesão no Início do Tratamento 

 

  
 

 
Aspecto da Lesão Após o Tratamento 
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CONCLUSÕES 

 

A realização deste trabalho é fundamental para a materialização do 

conhecimento e fixação do conteúdo teórico. Devemos ressaltar que o tutor do 

animal omitiu fatos sobre a causa da lesão que só foram descobertos no decorrer do 

tratamento. As dificuldades sempre vão existir no trabalho a campo, pois devemos 

lidar com diferentes realidades, culturas e costumes porem sempre devemos ter em 

mente que devemos ofertar o melhor ao nosso paciente.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS, M.R.F. Tratamento de feridas de cavalos no terreno, 2016. 82f. 
Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Veterinária). Universidade de Lisboa 
Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa, 2016. 
 
DUPONT, O. O Cavalo de Corrida, criação, medicina e cirurgia equinas. 2.ed. Rio de 
Janeiro, GB, 1971. 
 
FEITOSA, F.L. Semiologia veterinária: a arte do diagnóstico. 3.ed. Roca editora, 
2014. 
 
MARQUES, J.P.; A “observação participante” na pesquisa de campo em educação. 
Educação em foco – UEMG, p.263-284, 2016. Disponível em: 
http://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/1221/985. Acesso 
em: 01 jun. 2019. 
 
McGAVIN, M.D.; ZACHARY, J.F. Bases da patologia em veterinária. 5.ed. Elsevier 
Editora, 2013.  
 
QUEIROZ, D.T.; et al. Observação Participante na Pesquisa Qualitativa: conceitos e 
aplicações na área da saúde. Revista Enfermagem – UERJ, p.277-283, 2007. 
Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v15n2/v15n2a19.pdf. Acesso em: 01 jul. 
2019. 
 
 

 

 

 



 



 

34. UROLITÍASE POR URÓLITOS DE ESTRUVITA EM CÃO – RELATO DE CASO 
 

Luana Da Rocha Ferreira1 

 Daniel Aguiar Morais2 

 Eduardo Novello3 

 Paula Eduarda Petry4 

 Tayne Alberichi Botton5 

 Taciele Gasparetto Cassel6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A urina dos cães é uma solução complexa na qual sais podem permanecer em 

condições de supersaturação. Na urina supersaturada, entretanto, existe energia em 

potencial para precipitação ou a tendência para formarem sólidos a partir dos sais 

em dissolução. (LAZAROTTO, 2000). 

A maioria dos urólitos nos cães é encontrada na bexiga ou na uretra; somente 

5% ficam localizados nos rins ou nos ureteres (NELSON & COUTO, 2010).  

A maior incidência de urólitos de estruvita em cães no Brasil está relacionada 

intimamente com a dieta. Além disso, as dietas industrializadas brasileiras possuem 

em sua composição um teor proteico menor, e de cálcio, fósforo e magnésio maiores 

em relação a outros países. (CARCIOFI 2007). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi atendido no Centro Veterinário Wazlawik um canino, fêmea, castrada, da 

raça Beagle com 9 anos e 6 meses de idade, pesando 16kg.  

O animal foi encaminhado para a clínica por apresentar polaciúria, disúria e 

alguns episódios de hematúria. Através da anamnese soube-se que os sinais já 

acompanhavam o animal há algumas semanas, sendo que durante esse período 
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foram administradas doses de Norfloxacino, suspeitando-se de cistite. Conforme 

relatado pela proprietária, durante o uso do medicamento os sinais clínicos 

amenizavam. Apesar destes sinais, o animal estava se alimentando normalmente, 

fezes normais, apenas um pouco prostrado. 

Ao exame físico o animal apresentava ausculta normal, temperatura retal de 

38,9°C, alerta e mucosas normocoradas. Através da palpação, não foi percebido 

incômodo ou dor. O paciente então foi encaminhado para exames de sangue e de 

imagem. O hemograma apresentou-se sem alterações. 

Através do exame radiográfico (Figura 1), pode-se visualizar uma área 

radiopaca no interior da bexiga, confirmada pelo exame ecográfico (Figura 2). Optou-

se então, por intervenção cirúrgica. 

 

  
 
 

 
 

 

Figura 1 – Radiografia Abdominal Latero-Lateral 

 

Figura 2 – Imagem Ultrassonográfica Da Bexiga 
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O paciente foi submetido à anestesia inalatória com Isoflurano, previamente 

anestesiado com Morfina e Acepromazina, e induzido com Propofol. O acesso 

cirúrgico para cistotomia foi retro-umbilical longitudinal.  

Foram removidos três urólitos de maior tamanho, porém inúmeros urólitos 

menores (Figura 3). 

 

            
 
 
 
 

 

Os urólitos foram enviados para análise quantitativa, e o resultado mostrou-

se sugestivo de estruvita. 

O paciente teve uma ótima recuperação pós-cirúrgica, e em sete dias foram 

removidos os pontos de pele. Em menos de 48 horas de pós-operatório, o animal já 

estava urinando de forma fisiológica, sem dor ou qualquer outra alteração. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Urolitíase é a formação de cálculos no sistema urinário e seu efeito patológico. 

A estruvita é um composto de minerais formado por magnésio, amônio e fosfato. A 

urina supersaturada com esses elementos, associada à infecção do trato urinário e 

à dieta, influenciam a formação dos cálculos de estruvita. Os urólitos de estruvita 

são mais comuns em fêmeas (80% a 97% dos urólitos em fêmeas são de estruvita) 

(NELSON & COUTO, 2010). Fato este comprovado neste relato, pois trata-se de um 

canino fêmea e o exame de análise de cálculo realizado confirmou que os mesmos 

encontrados eram de estruvita. 

Figura 3 – Urólitos removidos após cistotomia em um 

canino, fêmea castrada, Beagle, 9 anos 
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No exame físico de animais acometidos de urolitíase, frequentemente indica 

saúde normal, a menos que haja obstrução de uretra. Os urólitos podem ser 

palpáveis em cerca de 20% dos casos, sendo mais facilmente palpado em felinos 

(BIRCHARD & SHERDING, 2008). Neste caso através da anamnese e exame clínico, 

identificou-se que os sinais já acompanhavam o animal há algumas semanas, 

apresentando regressão após uso de antibiótico, levando a confirmar a presença de 

infecção bacteriana associada. O animal  apresentava também polaquiúria, disúria e 

alguns episódios de hematúria. Comumente, os animais apresentam sinais de 

polaquiúria (aumento na frequência), disúria e estrangúria, são devido à estimulação 

inflamatória e não inflamatória das terminações nervosassensitivas do trato urinário 

inferior, que quase sempre é causada por infecção bacteriana, sendo um dos 

distúrbios mais comuns em cães (LULICH, et al., 2004; GRAUER, 2000). 

Foi constatada na radiografia simples a presença de urólitos, optando-se pelo 

tratamento cirúrgico, para posterior análise do conteúdo. O exame radiográfico 

simples pode revelar urólitos radiopacos, caso apresentem tamanho adequado. 

Urólitos de urato e alguns urólitos de cistina podem não ser notados na radiografia 

simples, em razão da baixa densidade mineral (BIRCHARD & SHERDING, 2008).  

A cirurgia, geralmente é o tratamento mais indicado pela técnica cirúrgica de 

cistotomia. (FOSSUM, 2008). Assim, confirmando a correta conduta na escolha do 

tratamento no relato presente, pela opção de intervenção cirúrgica e remoçãodos 

cálculos do animal, havendo a partir disto, a evolução do quadro clínico do paciente. 

 

CONCLUSÕES 

 

A urolitíase é uma enfermidade bastante comum na rotina de pequenos 

animais. Acredita-se que sua incidência tenha aumentado pelo novo estilo de vida 

dos animais, mais reclusos em casas e apartamentos, diminuindo sua frequência de 

micção, e também pelo fornecimento de petiscos em larga escala e ingesta de 

comida caseira. Acredita-se que para o paciente em questão, o tratamento cirúrgico 

foi de excelente escolha, resolvendo por completo os sinais clínicos antes 

apresentados, trazendo assim, maior rapidez e eficácia no tratamento, conferindo 

maior bem-estar e qualidade de vida para o cão.  
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35. USO DE BIOESTIMULANTES NA CULTURA DO TRIGO 

 

Michel Albino Klein1 

 Edelar Sandri Borba Junior2 

Rizzieri Roberto Tonello3 

Douglas Paulo Guth4 

Crislaine Sartori Suzana5 
1 INTRODUÇÃO 

 

O trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual, cultivada durante o 

inverno e a primavera. O grão é consumido na forma de pão, massa alimentícia, bolo 

e biscoito. É usado também como ração animal, quando não atinge a qualidade 

exigida para consumo humano (EMBRAPA TRIGO, 2011). 

O trigo ocupa o primeiro lugar em volume de produção mundial. No Brasil, a 

produção anual oscila entre 5 a 6 milhões de toneladas. É cultivado nas regiões Sul 

(RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste (MS, GO e DF). O consumo anual no 

país tem se mantido em torno de 10 milhões de toneladas. Cerca de 90% da produção 

de trigo está no Sul do Brasil. O cereal vem sendo introduzido paulatinamente na 

região do cerrado, sob irrigação ou sequeiro (EMBRAPA TRIGO, 2011).  

A qualidade do grão de trigo é o resultado da interação que a cultura sofre no 

campo, pelo efeito das condições de solo, do clima, da incidência de pragas e injúrias, 

manejo da cultura, bem como das operações de colheita, secagem, armazenamento, 

moagem e, por fim, do uso industrial a ser dado à farinha (GUTKOSKI e JACOBSEN 

NETO, 2002). 

Além dos inseticidas utilizados para proteção principalmente no 

desenvolvimento inicial da cultura, os bioestimulantes têm como propósito acelerar 

e garantir uma germinação plena nos estádios iniciais, outro fator importante é 
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melhoria do sistema radicular, assim promovendo uma melhoria da floração e 

granulometria do trigo (IMPROCOP, 2009). Com isso, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o uso de bioestimulantes no desenvolvimento da cultura do trigo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido no município de Coronel Bicaco –RS, em uma área 

comercial cedida pela empresa Sementes Hammel. Latitude de 27º71’66’’ Sul e uma 

longitude 53º62’33’’ Oeste e 468 metros de altitude. O solo do local é classificado 

como argiloso.  

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com 

dois tratamentos, uma testemunha sem aplicações de bioestimulante e um 

tratamento com o uso de bioestimulantes, com cinco repetições cada. A semeadura 

do ensaio foi realizada em 21 de junho de 2018 usando a cultivar TBIO AUDAZ, em 

parcelas de dois metros de largura por 60 metros de comprimento (120 m²). Os tratos 

culturais seguiram as indicações técnicas para a cultura do trigo. 

O tratamento com bioestimulantes se iniciou no tratamento de sementes, 

utilizando o produto Biozyme, na dose de 2 ml/kg de sementes. Em pulverização 

aérea foi utilizado na fase de perfilhamento o produto Foltron Plus, na dose de 1 L/ha. 

Já na fase reprodutiva em pré-florescimento, foi utilizado o produto Biozyme, na dose 

de 0,250 L/ha, e a última aplicação  realizada na fase de enchimento de grãos com o 

uso do produto K-fol na dose de 1 kg/ha. 

 
Tabela 1. Produtos registrados para a cultura do trigo e utilizados no experiment 
 

  Bioestimulantes Concentrações Classificação  
D.C¹ 

c.i.a (ppm)2 

Biozyme TF 
Giberelina+Zeatina+ 
Ácido indol-acético 

Giberelina+ 
Citocinina+Auxina 

0,350 + 
0,250 

32,2+ 
83,2+32,2 

Foltron Plus Giberelina+Cisteína 
Giberelina+ 
Antioxidante 

1 30,0+ 
2.750 

K-fol Giberelina Giberelina 1 12,0 
     1D.C. = Dosagem da formulação comercial (Kg ou L. ha-1); 2c.i.a. = concentração (%) do ingrediente ativo 

 
  

As avaliações foram baseadas no método de estabilização  média,  citado  por 
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JAIRO VIDAL VIEIRA (2008), retirando-se plantas em cinco repetições, considerando 

cinco subparcela dentro da parcela principal. 

A primeira avaliação realizada foi de emergência de plantas, aos 26 dias após 

a semeadura, contabilizando em um metro o número de plântulas emergidas.  

Aos 37 dias após a semeadura foi realizada análise de volume e comprimento 

de raízes. Para essa avaliação foi utilizada uma pá de corte coletando quatro plantas 

por amostras. Após a lavagem das plantas retiradas do solo, essas foram medidas 

quanto ao comprimento de raiz, após cortada as plantas destacando as raízes para 

medir o volume e massa seca de raiz. Utilizando um copo volumétrico com 500 ml 

de água e acrescentado as raízes dentro da solução de água. Sendo assim, o volume 

excedido dos 500 ml de água contabilizam o volume de raízes das plantas. 

Aos 60 dias após a semeadura foi realizada análise de perfilhamento das 

plantas, contabilizando o número de perfilho por planta. Já aos 93 dias após a 

semeadura foram analisadas o número de espigas por planta. Ao final do ciclo, aos 

150 dias após a semeadura foi realizada a colheita das parcelas, contabilizando o 

peso de mil sementes e o PH (peso hectolítrico). 

Os dados foram analisados por meio de análise de variância, e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p≤ 0,05), e erro padrão da média. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso de bioestimulantes mostrou efeito significante na cultura do trigo. Na 

avaliação de emergência de plantas verificou-se maior número de plantas com o uso 

de Biozyme TF no tratamento de sementes, diferindo significativamente da 

testemunha, com acréscimo de 4 plantas por metro (Tabela 2). As variáveis 

comprimento e volume de raiz, realizada na fase vegetativa novamente apresentou 

diferença significativa com o uso do bioestimulante, com acréscimo médio de 4 cm 

de comprimento e de 3,1 cm³ de volume de raiz com o uso do produto Biozyme TF 

(Tabela 2). 

Quanto ao número de perfilho por planta, com o uso de biostimulante no 

tratamento de sementes mais uma aplicação aérea em perfilhamento de Foltron 

Plus, resultou em maior número de perfilho/planta diferindo significativamente da 
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testemunha (Tabela 2). O número de espigas por planta apresentou acréscimo 

positivo, em média de 5,2 espigas por planta, diferindo significativamente da 

testemunha. Esses resultados foram obtidos em função da aplicação de 

bioestimulante no tratamento de sementes mais aplicação aérea na fase vegetativa 

e reprodutiva. 

Com base nos resultados obtidos, é possível verificar que o uso de 

bioestimulantes na cultura do trigo influencia positivamente as variáveis analisadas. 

Possivelmente, os principais fatores que influenciaram esses resultados foram a 

utilização de produtos que possuem em suas concentrações hormônios orgânicos, 

os quais são melhor assimilados pelas plantas por não ter gasto energético para a 

sua assimilação, além disso a aplicação no estádio de desenvolvimento da cultura 

que apresenta a maior necessidade e a dosagem correta. 

 

Tabela 2. Emergência de plantas, comprimento de raiz, volume de raiz, perfilho e 
espigas de trigo cv. TBIO AUDAZ em função do uso de bioestimulantes 

Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
 

CONCLUSÕES 

 

O uso de bioestimulante no tratamento de sementes e em aplicação aérea no 

estádio vegetativo e reprodutivo da cultura do trigo influência de maneira positiva a 

emergência de plantas, o número de perfilhos e espigas por plantas.  
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O trigo (Triticum aestivum L.) é uma cultura de importância global, sendo que é de 

suma importância para nossa economia e alimentação. Nos últimos anos, com o 

objetivo de potencializar o desenvolvimento das plantas desde a germinação e 

otimizar cada vez mais a produção agrícola, vem-se estudando o uso alguns 

defensivos agrícolas, bioestimulantes, inoculantes e micronutrientes para aplicação 

juntamente às sementes. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

uso de bioestimulantes sobre o desenvolvimento da cultura de trigo. O trabalho foi 

conduzido no município de São José das Missões, em delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições, em parcelas de 15 m², utilizando espaçamento 

de 17 cm entre linhas e densidade populacional de 250 sementes/m². A utilizada foi 

cultivar TBIO Sinuelo, A todas as sementes foram tratadas com carboxina 200g/L + 

thiram 200 g/L; imidacloprido 480 g/L com variações entre os tratamentos de: 1- 

extrato de alga Ascophyllum nodosum, 2- carbono orgânico total 119 g/L + 

molibdênio (Mo) solúvel em água 59,5 g/L + cobalto (Co) solúvel em água 11,9 g/L e 

3- testemunha (água). Foram realizadas avaliações de comprimento de raiz, volume 

de raiz e número de perfilho por planta. Ao fim do ciclo, também serão realizadas as 
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avaliações do peso de mil sementes, PH (peso hectolitro e rendimento de grãos). O 

uso de bioestimulantes demostrou efeito significativo sobre a variável volume de 

raiz, observando-se maior volume com o uso do extrato de alga e carbono orgânico 

+ Mo + Co, diferindo significativamente da testemunha. Para as variáveis número de 

perfilhos por planta e comprimento de raiz não foi verificada diferença com a 

testemunha.  

Palavras-chave: Triticum aestivum, hormônios, cultivar TBIO Sinuelo. 
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1.  AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PULVERIZAÇÃO EM PROPRIEDADES 

RURAIS 

 

 

Cleisson Zatti1 

Lucas Rech2 

Luciano Wentz3 

Matheus Caus4 

Rafael Antonio Pasini5 

 

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano do produtor rural. A maior 

parte das propriedades tem acompanhado este avanço tecnológico com 

equipamentos para pulverização cada vez mais modernos. Para que o agricultor 

possa aproveitar esses avanços tecnológicos e possa garantir a qualidade de 

aplicação é importante que os equipamentos passem pelas etapas de manutenção, 

regulagem e calibração. O objetivo do presente trabalho foi verificar em três 

propriedades rurais no município de Sarandi, RS, a manutenção, regulagem e 

calibração de equipamentos de pulverização. A coleta de dados foi realizada no ano 

de 2018 através de prática de campo com os pulverizadores existentes nas 

propriedades. Primeiramente foram avaliadas as condições gerais de manutenção 

em que se encontra o equipamento como vazamentos, mangueiras danificadas, 

presença e estado de conservação de filtros, estado das pontas de pulverização, 

espaçamento entre bicos, presença e adequação do manômetro, entre outras. Após 

essa avaliação foi realizada a regulagem e calibração dos equipamentos nas três 

propriedades rurais utilizando metodologia padronizada. Dentre as principais falhas 

de manutenção observadas nos equipamentos podemos citar a obstrução e torção 

e filtros, filtro de linha apresentando vazamento nas conexões, filtro das pontas de 

pulverização apresentando acentuado desgaste e rompimento, pontas de 
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pulverização desgastadas, manômetro danificado. Após a limpeza e troca de partes 

sujas ou desgastadas realizou-se a regulagem e calibração dos pulverizadores, onde 

foi possível verificar que o equipamento com bicos desgastados produz uma grande 

variação na deposição de calda, e que as mesmas deviam ser trocadas. Com a 

realização do presente trabalho, observamos que apesar dos equipamentos 

analisados serem de boa qualidade, apresentavam algumas falhas. Ficou evidente 

que os produtores têm uma grande carência quanto a conhecimento relacionado a 

manutenção, regulagem e calibração de seus pulverizadores, sendo necessário o 

desenvolvimento de formas de fortalecer esse assunto junto aos mesmos para 

garantir a qualidade da aplicação. 

 Palavras-chave: Eficiência, Equipamentos, Aplicação, Produtos, Fitossanitários. 
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A cultura do milho é atacada por muitos insetos-praga, dentre elas o percevejo-

barriga-verde (Dichelops spp.). Essa praga possui um grande potencial de dano, já 

no início do desenvolvimento da cultura, pois além de se alimentarem da seiva, 

injetam sua saliva tóxica nas plantas. Em ataques severos reduzem drasticamente a 

produtividade da cultura e podem causar a morte da planta de milho. Nesse sentido, 

o objetivo do presente trabalho foi avaliar a campo a incidência do percevejo-barriga-

verde. O estudo foi realizado no município de Rondinha, RS, em três propriedades 

rurais distintas. A cultura do milho foi semeada no mês de agosto de 2019, e a partir 

da emergência das plantas iniciou-se as avaliações referentes aos danos gerados 

pelo percevejo. Para avaliar o número de danos por planta de milho, em cada 

propriedade iniciou-se a avaliação das lesões nas plantas da bordadura para o 

centro do talhão. Para a avaliação de dano do inseto, verificou-se a formação de um 

halo amarelo na circunferência do furo, causado pela toxina injetada pelo inseto no 

momento da alimentação. No presente estudo foi observado elevado número de 

danos referentes ao ataque inicial de percevejos, sendo que a maior intensidade foi 

observada nas bordaduras em detrimento do interior do talhão.  As condições 

climáticas no inverno de 2019 permitiram o desenvolvimento do percevejo o que 
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resultou em uma alta densidade populacional dessa praga já no início da cultura do 

milho. Para que se possa fazer um controle adequado dessa praga é importante que 

o produtor esteja atento desde o início do ciclo da cultura realizando o manejo pré 

semeadura, e após a emergência das plantas, garantindo assim a sanidade e 

produtividade de sua lavoura. 

Palavras-chave: Dichelops spp., Inseto-praga, cultura. 

 
 

 

 



 

3. CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVÉS DE HORTAS 
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A educação é uma das principais formas de desenvolver habilidades e competências 

nos seres humanos. A ciências agrárias trazem vários conhecimentos sobre a 

produção de alimentos e segurança alimentar. O objetivo do presente trabalho foi 

desenvolver junto a Escola Estadual de Ensino Médio Zandoná, no município de Barra 

Funda, RS, uma horta levando em consideração os princípios da produção orgânica 

de alimentos. A primeira etapa do projeto foi o desenvolvimento de uma parceria 

entre o colégio, a secretaria municipal de educação de Barra Funda e o Centro de 

ensino Superior Riograndense para que fosse possível o desenvolvimento da 

atividade. No dia 07 de outubro de 2019 foi realizada a etapa de instalação da horta. 

Nesse dia, alunos, funcionários e professores do colégio e do Cesurg participaram da 

atividade. A área utilizada estava abandonada no colégio, e foi preparada com o 

auxílio de todos. Após o preparo dos canteiros foi feita a adubação orgânica, calagem 

do solo com calcário e posterior incorporação desses elementos. Como forma de 

instigar nos alunos a importância da alimentação, a segurança alimentar e os 

conceitos de agricultura orgânica. Os alunos do colégio tiveram uma participação 

mais ativa em todo o processo, o que despertou o intresse de instalar essas culturas 
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em suas casas. Foram plantados nos canteiros, sementes de salsinha e pepino, 

mudas de couve-flor, beterraba, chicória e morangos. Ainda, foram plantadas mudas 

de capim-cidreira e boldo para serem utilizadas como chá. A prática atingiu seu êxito, 

sendo que o projeto ainda continua. Essa atividade envolveu toda a comunidade 

escolar e despertou o interesse dos jovens pela produção de seu próprio alimento e 

de que forma eles podem conduzir essas diferentes culturas. 

Palavras-chave: Hortaliças, Plantas medicinais, Morango, Colégio. 

 

 
 
 
 



 

4. CONFECÇÃO DE SILAGEM DE BAGAÇO DE LARANJA: AVALIAÇÃO DO PERÍODO 

FERMENTATIVO COM E SEM INOCULANTE 
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Paulo Roberto Machado4 
 

 
 O Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar (2017) afirma que a laranja é a fruta mais 

produzida no Brasil e sua destinação é de 90% para a produção de suco, sendo que 

90% desse suco produzido é exportado. O subproduto da extração do suco é o 

bagaço de laranja, frequentemente utilizado como alimento alternativo para bovinos. 

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul se destaca na produção de laranja a nível nacional 

(REZZADORI e BENEDETTI, 2009). As regiões gaúchas que se especializaram nessa 

produção, oferecem o bagaço de laranja como alternativa para complementação da 

dieta de bovinos, em especial os leiteiros. E na maioria das vezes a oferta desse 

subproduto acontece nos períodos de vazio forrageiro. Sendo uma saída encontrada 

pelos produtores como alimento alternativo para os animais, tanto em nutrição como 

em custos. As formas de conservação desse alimento como silagem ainda não estão 

propriamente definidas. Através deste projeto de pesquisa foram avaliados os 

parâmetros de fermentação e estabilidade do bagaço de laranja, com medidas de pH 

e temperatura avaliadas no decorrer do tempo, com ou sem o uso de inoculante ácido 

fórmico. Observar se há aceleração ou não do processo de fermentação e um 

adiantamento no uso desse alimento para os animais, são algumas das hipóteses. O 

trabalho foi conduzido no Laboratório de Análises Químicas, pertencente ao Centro 

de Ciências Agrárias do Centro de Ensino Superior Riograndense, campus Sarandi, 

RS. Através dos resultados e discussões notou-se que o pH médio da silagem de 

                                                     
1 Acadêmica: Eduarda Luana Debona, do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior 
Riograndense. E-mail:dudiksdebona@gmail.com 
2  Acadêmica: Katiuscia Vanessa Calheiro do curso de Medicina Veterinária da Faculdade 
MeridionalImed. E-mail: katiuscia.calheiro20@gmaol.com 
3  Acadêmica:Thieli Fiorentin do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior 
Riograndense. E-mail: thielifiorentin8@hotmail.com 
4 Orientador: Paulo Roberto Machado, do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior 
Riograndense. E-mail: paulomachado@cesurg.com.br 



 
246 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

bagaço de laranja sem inoculante ácido fórmico totalizou uma média de pH 3,14 e 

com inoculante pH 3,25. A temperatura média da silagem de bagaço de laranja sem 

inoculante ácido fórmico totalizou 23,07°C e com inoculante 23,17°C. O 

armazenamento do bagaço de laranja é complexo e ainda não existem muitas 

pesquisas sobre o assunto, suspeita-se que a quantidade de carboidratos solúveis e 

o pH natural de 4,5 possam contribuir para um efeito tampão natural, o que exige 

mais investigações. Nem mesmo alternativas propriamente definidas para melhorar 

a conservação dessa silagem, e dessa forma possibilitar a utilização prolongada da 

mesma aos animais, em especial aos bovinos. Através dos resultados do presente 

projeto, percebe-se que a temperatura e pH dos minisilos de bagaço de laranja com 

e sem ácido fórmico, até o presente momento, não tiveram muita variação. Ou seja, 

podemos concluir parcialmente que o uso do ácido fórmico não melhora o 

armazenamento e conservação do bagaço de laranja como ensilagem. 

 



 

5. DESTINAÇÃO DOS DEJETOS DE BOVINOCULTURA DE LEITE NO MUNÍCIPIO DE 

TRINDADE DO SUL - RS 

 

Diego G. Xavier1 

Emerson L. Hohensee2 

Natália S. de Oliveira³ 

Rômulo S. Pizzinatto4 

                                                   Carlos E. Agne5 
 

O Brasil ocupa a 2º posição no ranking mundial de rebanho bovino com 

aproximadamente 226 milhões de cabeças registradas, ocupando o 7º lugar na 

produção leiteira mundial. A alta concentração desses animais que supera a própria 

população nacional, acompanhada dos resíduos utilizados na produção, 

desencadeiam grande impacto ambiental, já que cada bovino produz 10% do seu 

peso vivo diariamente de dejetos. Neste contexto, o presente estudo teve como 

objetivo identificar a destinação dos dejetos oriundos da bovinocultura de leite no 

munícipio de Trindade do Sul, região norte do estado. A metodologia utilizada foi em 

forma de perguntas, sendo realizadas visitas domiciliares com aplicação de 

questionários em 16 propriedades. Foram utilizados métodos estatísticos para 

análise das respostas. Como resultado, verificou-se que dentro das 16 propriedades 

a média é de 30 animais em lactação e a produção de leite é de 597,5 litros ao dia. 

Sendo as menores com até 11 animais em lactação e as maiores com 53 animas em 

lactação. Em todas as propriedades (100%) o sistema de produção utilizado é de 

rotação de piquetes.  A maioria dos produtores relatou que os dejetos são 

direcionados para esterqueiras (43,75%), onde ocorre o processo de fermentação 

reduzindo seu poder poluidor, tornando-os biofertilizantes que irão contribuir na 
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produção da propriedade. Todavia, algumas propriedades destinam os dejetos 

diretamente nas lavouras (37,5%), sem qualquer forma de manejo adequado 

facilitando a contaminação do solo por parasitas. O restante dos produtores (18,7%) 

relatou que os dejetos são liberados no meio ambiente, como por exemplo, em 

sangas, o que pode acarretar grande impacto ambiental para o solo, água, fauna e 

flora. Dentro desta perspectiva, constatou-se que apesar da grande produção de 

dejetos, os mesmos não suprem a demanda da propriedade (87,5%), já que não há 

utilização de formas alternativas sustentáveis para o tratamento e reaproveitamento 

em forma de biofertilizantes. 

 
 



 

 6. EVOLUÇÃO GENÉTICA DA CULTURA DA SOJA 
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A mais importante oleaginosa do mundo é a soja, sendo uma cultura que busca 

frequente estudo e conhecimento, inclusive de suas relações com o ambiente em 

que é cultivada. O melhoramento genético proporciona aos agricultores 

importantes alternativas para o controle de doenças, pragas e plantas daninhas, na 

cultura da soja, com isso, obtêm-se significativo aumento no rendimento e 

qualidade de grãos. Refletindo, principalmente, na redução de aplicações de 

defensivos químicos. Assim, o conhecimento sobre as principais tecnologias 

relacionadas ao melhoramento genético é de extrema importância para que os 

agricultores possam compor um manejo adequado dos principais fatores biótipos 

que podem interferir na produtividade da soja. O objetivo deste artigo foi buscar 

compreender a importância da soja no cenário nacional e seu desenvolvimento no 

melhoramento genético. O objetivo inicial do melhoramento genético é a síntese de 

cultivares com características que possibilitam grandes rendimentos, bem como 

relatar os eventos relacionados ao melhoramento genético. Nos planos de 

melhoramento genético da soja estão envolvidas várias fases, desde a expansão 

das populações, até os processos de seleção e avaliações das linhagens. Também 

foi possível observar que a soja transgênica busca a redução da quantidade de 

herbicidas e, consequentemente, o custo de produção, além de sua eficiência no 

controle de pragas, plantas daninhas e doenças, problemas frequentes na cultura, 

visando o aumento da produção, redução de mão de obra, redução do uso de 
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agroquímicos, maior lucratividade, investimentos em novas tecnologias e 

maquinários. Cabe aos profissionais da área auxiliar os produtores da melhor forma 

possível, para que assim, seja possível prolongar essas novas tecnologias que hoje 

estão implantadas em várias culturas e assim continuar tendo bons resultados de 

produtividade, lucratividade e tranquilidade nos manejos das mesmas. 

Palavras-chave: Soja Transgênica, Pragas, Plantas Daninhas, Doenças, 

Melhoramento. 

 
 



 

7. INCIDÊNCIA DE CASOS DE PARVORIROSE CANINA EM CLÍNICA VETERINÁRIA 

NO MUNICÍPIO DE SARANDI-RS 

 

Andrieli Chiuza1 

Caroline Baron2 

Lucas Luiz Franz Troyack³ 

Milena Pessatto4 

                                Alan Eduardo Bazzan5  

  

O presente trabalho objetivou identificar a ocorrência de parvovirose em cães 

atendidos em uma clínica veterinária no município de Sarandi/RS. Foi realizado 

acompanhamento das atividades da clínica durante o segundo semestre de 2019 e 

estudo retrospectivo referente ao período do primeiro semestre do ano. O 

acompanhamento se dava junto a médica veterinária nos atendimentos com casos 

suspeitos de parvovirose canina. Em todos os casos suspeitos identificou-se 

queixa dos tutores de hematoquesia e odor fétido das fezes, acompanhado de 

diarreia, perda de apetite, animais debilitados e alguns casos de vômitos. Nesse 

período, 240 casos foram avaliados, após o exame clínico a critério da médica 

veterinária, foram realizados 36 (15% dos casos totais) testes rápidos de ELISA 

(snap-test) destes, 21 (58,33%) apresentaram resultado positivo para presença de 

antígeno. Dos casos confirmados positivos para presença do antígeno em fezes, 14 

animais (66,66 %) não possuíam raça definida e 7 animais (33,33 %) eram de raças 

definidas, desses animais positivos apenas 1 animal (4,76%) apresentava idade 

superior a 12 meses. Em relação ao esquema de imunoprofilaxia adotado na clínica 

veterinária apenas 3 animais (14,28%) apresentavam protocolo completo, sendo 

que somente outros 5 cães (23,80%) haviam iniciado protocolos inumo profiláticos. 

Ainda, os tutores relataram que 18 (85,71%) dos animais positivos possuíam 

                                                     
1 Acadêmica do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
andrielichiuza@gmail.com 
2 Acadêmica do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
carolinebaroncarol12@gmail.com 
3 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense. Email: 
troyacklucas@gmail.com 
4 Acadêmica do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense. Email: 
pessatto-@hotmail.com 
5 Professor do Centro de Ensino Superior Riograndense. Email: alanbazzan@hotmail.com  

 
 

mailto:carolinebaroncarol12@gmail.com
mailto:troyacklucas@gmail.com
mailto:pessatto-@hotmail.com


 
252 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

contactantes em seus domicílios. Assim, foi possível constatar que em sua grande 

maioria os cães infectados pelo vírus não possuem esquemas de imunização 

identificando-se um problema de conscientização dos tutores para realização de 

esquemas preventivos, também se observou que os cães sem raça definida foram 

os mais acometidos, sendo o motivo provável, o maior número populacional destes 

na cidade. Ao encontro do citado na literatura analisou-se que os animais jovens 

foram os mais acometidos pelo vírus assim como os que possuíam outros 

contactantes em seus domicílios.  

Palavras-chave: Parvovirose, mortalidade, incidência, profilaxia. 

 



 

8. ÍNDICES DE DESEMPENHO DE TILÁPIAS CRIADAS EM SISTEMA SEMI-

INTENSIVO 

Sabrina Piuco1 

Fabielly Manica2 

        Juliano Uczay3  

 

A tilápia (Oreochromis niloticus) possui alta quantidade de proteínas e baixo teor de 

gorduras. Além disso, apresenta nutrientes tais como vitaminas, minerais e ácidos 

graxos. O objetivo do trabalho foi avaliar dos índices de desempenho zootécnico de 

tilápias terminadas em um sistema de produção semi-intensivo. Os dados foram 

coletados no dia 17 de agosto de 2019 nas dependências do Pasque e Pague Arco-

íris na cidade de Sarandi, RS. Para a coleta das medidas foi utilizado ictiometro, 

paquímetro e balança. Os parâmetros avaliados foram peso final, peso do filé, peso 

da carcaça e peso das vísceras. A partir destes dados foram calculados os 

seguintes índices: rendimento de filé, rendimento de carcaça e índice viscero-

somático. Os dados foram tabelas em planilha e apresentados a media e desvio 

padrão. O peso final teve média de 0,900 Kg e desvio padrão de 0,09; O peso do filé 

obteve média de 0,365 kg e desvio padrão de 0,048; O peso da carcaça 0,235 kg e 

peso das vísceras de 0,07 kg, com o desvio padrão sendo respectivamente 0,07 e 

0,024. O rendimento do filé teve a média de 40,17% e desvio padrão de 2,45; O 

rendimento de carcaça com média de 26,15% e desvio padrão de 8,27. Por fim, 

índice-viscero somático média 7,80% e desvio padrão de 2,54. A visão destes dados 

permite melhor desenvolvimento da criação de peixes e consequentemente mais 

lucro na produção para o produtor rural.  

Palavras-chave: Tilápia, desempenho zootécnico, produção animal
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9. INOCULAÇÃO DE AZOTOBACTER SPP. EM CYNODON SP. 

VARIEDADE TIFTON 85 

Gabriela Colombo1 

Guilherme Brizola Portela2 

Luciano Colombo3 

Tauane Sturmer4 

Sheila Mossi Defant5 

Rômulo Cenci6 
  

 
O presente trabalho avaliou o efeito da inoculação de Azotobacter spp. no estádio 

fenológico vegetativo e na produção de Tifton 85 a campo. O experimento foi 

realizado na propriedade do Sr. Luciano Colombo, localizada na Linha Sanga do 

Leão, Sarandi – RS. Este estudo objetivou avaliar o efeito de aplicação de 

Azotobacter spp. No estágio fenológico vegetativo na produção de Cynodon sp. 

variedade TIFTON 85 em campo. A realização do experimento foi em uma área de 

60 metros quadrados, em seis canteiros de cinco metros de comprimento por dois 

metros de largura cada. A inoculação no sulco foi realizada no plantio da muda e 30 

dias reinoculado no período de pré-plantio em apenas duas parcelas. A adubação 

foi feita com NPK, aplicando 250 Kg/ha de 05-26-20. O calcário utilizado foi do tipo 

dolomítico, aplicado na quantidade de 3 t/ha. Foram realizados quatro cortes com 

50 dias de intervalo e aplicação do inoculante após os cortes, obtendo os seguintes 

resultados: no primeiro corte canteiros testemunhas apresentaram 755 kg/ha; 

canteiros inoculados no plantio apresentaram 1095 kg/ha; canteiros coinoculados, 

apresentaram 890 kg/ha. No segundo corte, a testemunha pesou 852 kg/ha; o 
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inoculado no plantio apresentou 1224kg/ha; e o coinoculado demonstrou 1127 

kg/ha. No terceiro corte, a testemunha obteve 1034 kg/ha; o inoculado no plantio 

exibiu 1349 kg/ha; e o coinoculado desenvolveu 1408 kg/ha. O último corte apontou 

no canteiro da testemunha 1220 kg/ha; o inoculado no plantio apresentou 

1590kg/ha; e o coinoculado apresentou 1595 kg/ha. A simbiose entre os 

microrganismos do solo e as raízes das plantas, o desenvolvimento das plantas, e 

a produção de massa seca apresentaram preliminarmente diferença entre as 

parcelas das mudas de Cynodon sp. variedade Tifton 85. 

Palavras-chave: Inoculação, Tifton, Nitrificação, Cynodon. 



 

10. INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE HORTA EM UMA ESCOLA 

 

Matheus Machado Dezengrini1 

Gian da Silva Thiel2 

        Cristian Michael Bertoncello3 

Andrei de Oliveira4 

André Felipe da Silva5 

Rafael Antonio Pasini6 

 

 

A alimentação com produtos saudáveis é se suma importância para o crescimento 

e desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma horta na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra Funda, no 

município de Barra Funda. No dia 24 de setembro alunos do curso de Agronomia do 

Centro de ensino superior Riograndense, juntamente com alunos e professores da 

escola fizeram a instalação de canteiros em um espaço no colégio. Previamente, os 

alunos do curso de Agronomia deram uma breve explicação da importância da 

atividade, para obtenção de alimentos seguros e sem o uso de agrotóxicos, além de 

se ter a certeza de procedência do alimento. Após o preparo dos canteiros foi feita 

a retirada de pedras e plantas daninhas. Foi realizada também a calagem com 

calcário e a adubação orgânica desses canteiros. Após o preparo da área, foram 

plantadas pelos alunos do colégio as seguintes hortaliças, alface roxa, alface 

americana, e repolho. Foram ainda plantadas mudas de morango, e mudas de 

algumas plantas medicinais como capim-cidreira e boldo para que possam servir 

de chá para os alunos e professores. Também foram semeadas em alguns canteiros 

sementes de rúcula, e sementes de pepino e melancia. A instalação da horta foi um 

sucesso, tendo a participação e apoio de todos os professores e alunos. A prefeitura 
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municipal também foi parceira da atividade fornecendo ferramentas e mudas. O 

acompanhamento das atividades continua sendo que semanalmente alunos do 

curso de Agronomia visitam e auxiliam na manutenção da horta.  

Palavras-chave: Hortaliças. Mudas. Sementes. 

 



 

11. LEVANTAMENTO SOBRE A RAIVA NO MUNICÍPIO DE FREDERICO 

WESTPHALEN 

Gabriel Provensi1 

Éveli Cigognini2 

Paula Eduarda Petry2 

Mateus Grossi2 

Flávia Serena da Luz3 

Alan Eduardo Bazzan3 

 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento dos tutores sobre a raiva e 

casuística de animais imunizados contra a doença, através de questionário aplicado 

durante uma ação de vacinação antirrábica conduzida na cidade de Frederico 

Westphalen. A ação atingiu 83 tutores que imunizaram seus animais na ocasião, 

coletou-se dados dos animais e aplicou-se questionário sobre o conhecimento da 

doença e status imunológico do animal. Dos animais imunizados, 81 (97,59%) eram 

cães e apenas 2 (2,41%) gatos. Segundo relatos dos tutores, 71 (85,54%) animais 

possuem controle de vacinação anual, porém apenas 59 (71,08%) destes possuíam 

imunização antirrábica e 23 (27,71%) animais estavam imunizados apenas para 

outras doenças. Sendo que 63 (75,90%) destes possuem outros contactantes em 

seus domicílios e 55 (66,26%) frequentam locais públicos ou tem livre acesso à rua. 

Em relação ao conhecimento dos tutores sobre a raiva, 56 (67,46%) afirmaram 

possuir conhecimento sobre a doença, enquanto 26 (31,32%) desconheciam dados 

acerca desta zoonose. Quando questionados sobre o desejo de receber 

informações sobre a mesma, 68 (81,92%) pessoas assentiram positivamente, porém 

13 (15,66%) pessoas declaram não ter interesse em novas informações. Estimou-

se com a realização da ação que há uma maior conscientização de tutores de cães 
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sobre a importância da imunização comparado aos tutores de gatos, embora saiba-

se que a população de gatos domiciliados está em ampla expansão, a adesão à 

imunização foi baixa. Dos animais, aproximadamente 90% já recebem protocolos 

de imunização, porém ao analisarmos os dados sobre prevenção da raiva estes 

valores são menores (apenas 71%), e nota-se que comumente os domicílios não 

apresentam apenas um animal. Positivamente o número de tutores que assentiram 

possuir conhecimento sobre a doença é expressivo, porém identifica-se que ainda 

existem tutores não receptivos a novos esclarecimentos, corroborando com a 

importância de ações de conscientização e imunizações continuadas junto às 

populações leigas. 

Palavras-chave: Conscientização, imunização, antirrábica, status imunológico.



 

12. MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DE SARANDI, RIO GRANDE DO SUL, 

BRASIL 

Roberto Tomasi Junior12 

 

O monitoramento de mamíferos tem ganhado força nos últimos quatro anos com a 

parceria entre a Associação Sarandiense de Proteção ao Ambiente Natural 

(ASAPAN) e o Parque Estadual Papagaio Charão (PEPC). O município está inserido 

na região norte do Rio Grande do Sul, com altitudes entre 360m a 670m, tem como 

composição florestal a transição entre a Floresta Ombrófila Mista (FOM), Floresta 

Estacional Decidual (FED), com algumas áreas de campos e banhados. O relevo 

ondulado e o clima favorecem para diversidade de ambientes com remanescentes 

nativos que contribuem para o abrigo da fauna. Em dezembro de 2017, foram 

instaladas 3 armadilhas fotográficas no PEPC e continuam trabalhando no local. 

Um total de 10 meses, 292 dias, 7008 horas de amostragem. Como metodologia, 

incluímos também registro de fauna atropelada e dados indiretos confirmados com 

registro em todo território municipal.A lista atual é composta por 24 espécies, 17 

famílias e 8 Ordens. Destas, de acordo com a lista de fauna ameaçada do RS 2014, 

oito classificadas como Vulnerável (VU) e 1 Em Perigo (EN). A onça-parda (Puma 

concolor) (EN), foi registrada em fotografia (2012) por um vigilante do PEPC que 

posteriormente passou para ASAPAN o registro. Também em 2014, a equipe de 

campo registrou pegadas da mesma espécie no entorno do PEPC. A paca (Cuniculus 

paca) (VU), por mais que em relatos de caçadores afirmam ser comum, teve apenas 

um único registro dentro do PEPC, confirmando a raridade desta espécie. O 

macaco-prego (Sapajus nigritus) e a lontra (Lontra longicaudis) também só foram 

registrados dentro do PEPC, que com seus 1000 ha, tem se demostrado o principal 

abrigo de fauna. O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) (VU) e zurrinho 

(Conepatus chinga), foram registrados atropelados na BR 386, próximo a ponte do 

Rio Turvo, na divisa com o município de Almirante Tamandaré do Sul. 

Palavras-chave: Fauna, Ameaçada, Araucária, Decidual.
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13. MANEJO DA CULTURA DA CANOLA 

 

Alana Durante1 

Antonio Ilvo Santos Schmidt2 

      Letícia Graziele Müller3 

 Mariéli Hammel4 

Crislaine Sartori Suzana5 

 

A canola é a cultura de inverno que vem crescendo consideravelmente no Brasil, 

apresentando grande importância na produção de óleo, usada também na 

alimentação humana e animal. Sendo uma alternativa para a diversificação na 

geração de renda e rotação das culturas. Apresenta algumas particularidades 

quanto ao seu manejo, que vão desde a escolha da área a ser cultivada até a pós 

colheita. Em função disso, realizou-se uma pesquisa descritiva, com o objetivo de 

buscar e descrever as informações mais relevantes sobre características e manejo 

da canola. Além disso, buscou-se implantar uma área demonstrativa da cultura na 

instituição de ensino, com o objetivo proporcionar o contato da cultura aos 

acadêmicos da instituição. A pesquisa descritiva foi realizada no período de abril a 

junho de 2019, e essa serviu de base para a execução do trabalho de campo. A 

implantação da cultura foi realizada no campo experimental do CESURG, em uma 

área de 45 m² dividida em três parcelas de 15 m² cada. Utilizando-se três híbridos, 

Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433, esses apresentam ciclos e características 

diferentes. A semeadura foi realizada no dia 01 de junho, e 15 dias após a 

semeadura iniciou a emergência, aproximadamente 60 dias após a semeadura 

iniciou o florescimento. Observou-se variações de florescimento, altura e 

desenvolvimento das plantas entre os híbridos, o que já é determinado por suas 

características genéticas. Ao final do ciclo da cultura foi realizada a apresentação 

da pesquisa descritiva do manejo da cultura e uma visita as parcelas no campo 
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experimental, com participação dos alunos do segundo semestre da agronomia. A 

integração entre a pesquisa descritiva e a implantação prática do projeto 

possibilitou aprendizado e interação dos alunos com a cultura da canola.   

Palavras-chave: Brassica napus, cultura de inverno, híbrido, cultivo.



 

14. NUTALIOSE EM CAVALOS DE RODEIO 

 
 

Julia Aparecida Anziliero Mattei1 

Mariana Copini2 

Pâmela Specht Sausen3 

Claudio Alberto dos Santos4 

 

 

A Nutaliose é uma doença de grande distribuição territorial sendo que no Brasil, é 

considerada uma das doenças infecto contagiosas mais abrangentes, ela é 

responsável por uma grande perda econômica, causada pela baixa no desempenho 

atlético dos animais, pelo impedimento de transporte internacional, pela restrição 

de transito e a diminuição da comercialização dos animais acometidos, mesmo que 

no Brasil não seja obrigatório o exame de Nutaliose. Ela é uma doença causada por 

hemoparasitas, podendo se apresentar nas formas de Babesia equi ou Babesia 

cabali e é transmitida por carrapatos dos gêneros Boophilus microplus, Anocentor 

nitens e Amblyoma cajennense. A doença pode se apresentar de duas maneiras, a 

fase aguda, que é marcada por picos intermitentes de febre alta, anemia grave, 

icterícia ou palidez das mucosas, fraqueza, edema e diarreia, e a fase crônica, onde 

a doença pode permanecer longos períodos assintomática e ao menor estresse do 

animal apresentar uma reagudização, devido a imunossupressão. O diagnóstico se 

dá através da coleta de sangue periférico e realização do esfregaço sanguíneo e 

pelo teste de fixação do complemento, mesmo com estes exames nem todos os 

animais infectados são identificados sendo necessário aliar o exame laboratorial ao 

exame clinico, onde será realizada a anamnese do animal, para que assim se possa 

ter um diagnóstico preciso. A profilaxia da doença é feita através do controle 

populacional dos carrapatos, uma vez que, o animal deve ter o contato, mesmo que 

indireto, com a doença para a aquisição de anticorpos  de  modo  passivo,  obtendo 
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assim uma maior resistência.  

Palavras-chave: Nutaliose, cavalos, rodeio. 

 

 
 

 



 

15. O USO DE ANIMAIS PARA FINS DIDÁTICOS E PARA CIÊNCIA 

 
 

Diego Luiz Ecker1 

Josiel Renan Uebel2 

 Leonardo Winter3 

Sabrina Aparecida de Souza4 

Cláudio Alberto Santos5 

  

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as diferentes maneiras de aprendizado que 

envolve as aulas práticas para o aprimoramento de técnicas cirúrgicas no curso de 

Medicina Veterinária, que atualmente vem gerando polêmica devido ao Bem-Estar 

Animal. Desde o começo do século 21 iniciaram-se movimentos dos quais 

levantaram questões éticas para o uso de animais ao público científico ou 

acadêmico, mesmo sendo considerado por muitos uma ferramenta de trabalho o 

uso de animais para experimentação, como por exemplo, fins educacionais ou de 

pesquisa em processos farmacológicos, treinamento de cirurgias, estudos 

anatômicos, cosméticos e testes vacinais entre outros pontos. Levando em 

consideração que para futuros médicos, veterinários ou biólogos, o estudo da 

prática cirúrgica ou anatômica de um ser vivo sem o uso dos mesmos e tecidos 

reais seria incompleto. Sendo assim, foram levantadas algumas alternativas para o 

uso de animais com fins didáticos de acordo com o bem-estar animal e ética 

profissional utilizando a pesquisa bibliográfica através de artigos com a visão de 

alguns autores nesse tema. Através deste estudo foi possível concluir que mesmo 

na visão de autores e estudiosos há divergências na utilização de animais vivos 

para estudos acadêmicos e pesquisas científicas, e buscam alternativas como o 

auxílio da informática, por exemplo, a realidade virtual, vídeos; o uso de manequins, 
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a obtenção de tecidos e animais mortos de forma natural ou sofrido eutanásia 

devido doenças terminais, seriam alternativas éticas e condizentes ao respeito do 

bem-estar animal. Entre tanto a alternativa da utilização de animais abandonados 

e que já estejam sofrendo de alguma patologia seria uma alternativa eficaz para 

ambas as partes. 

Palavras chave: Medicina Veterinária, Bem-estar Animal, Estudo, Alternativas. 

 



 

16. OCORRÊNCIA DO ÁCARO DA LEPROSE DOS CITROS EM UMA PROPRIEDADE 

RURAL EM SARANDI-RS 

 
 

Alessandro Conterato Della Libera¹ 

Igor Zanatta Pasquetti² 

Matheus Chini³ 

Natanael de Oliveira Moraes⁴ 

Crislaine Sartori Suzana⁵ 
 

A leprose-dos-citros é uma das principais doenças da citricultura, provocada pelo 

vírus Citrus leprosis vírus (CiLV) e transmitido pelo ácaro Brevipalpus phoenicis. 

Pode causar perdas de produção, redução da vida útil da árvore debilitada e danos 

graves a integridade da fruta. Com base nesse contexto está sendo desenvolvida 

uma pesquisa com o objetivo de avaliar a ocorrência e distribuição do ácaro e da 

leprose-dos-citros. O trabalho está sendo desenvolvido em uma propriedade rural 

localizada na Linha Estancado Baixo Sarandi, RS, com latitude 27° 93’ 79” S, 

longitude 52° 87’ 90” W. Os métodos de análise e amostragem na propriedade são: 

avaliação de ocorrência do ácaro da leprose em campo com a avaliação de seis 

plantas na área em cultivo da propriedade, até o presente momento foram 

realizadas duas amostragens. Em cada planta são amostrados dois frutos, três 

ramos, três folhas jovens e três folhas velhas, observando-se a presença e o número 

de ácaro da leprose em cada segmento com auxílio de uma lupa com aumento de 

10x. Também são realizadas avaliações de incidência da leprose nos órgãos 

coletados. Para identificação e confirmação da espécie de B. phoenicis existente na 

área em estudo, são coletadas três amostras de ácaros e identificados no 

laboratório de Microscopia na instituição CESURG. Além das coletas a campo serão 

obtidos os dados climáticos para verificar a sua influência na ocorrência do ácaro 

como na incidência da doença. Baseado nos resultados coletados até o presente 

momento é possível verificar que todas as plantas analisadas têm a presença do 

ácaro, dentre essas plantas nota-se, que as mais velhas são as mais atingidas pela 

leprose.  

Palavras-chave: Brevipalpus phoenicis, amostragem, distribuição. 

 

https://www.fundecitrus.com.br/doencas/26-Acaros
https://www.fundecitrus.com.br/doencas/26-Acaros


 



 

17. PRESENÇA E IMPACTOS DA CAPIVARA NA AGRICULTURA NA REGIÃO DE 

CHAPADA, RIO GRANDE DO SUL 

 

Eduarda Cristina Eckert1 

Ellen Ellis Griebeler Rucks2 

      Emanuele Silva3  

Vitória Luísa Stolfo Kintschner4  

Carlos Eduardo Agne5 

 
 

A capivara (Hydrochoeris hydrochaeris) é uma espécie da fauna silvestre brasileira 

encontrada em quase todo o território nacional, sendo comum em ambientes 

aquáticos. Em muitos locais, é considerado um grande problema, trazendo prejuízos 

sociais e principalmente econômicos. O desmatamento é um dos principais fatores 

para que haja o desequilíbrio, ou seja, aumentando a população deste roedor, 

consequentemente, causando impactos na agricultura, muitas vezes estas de 

subsistência atribuindo significativo peso no impacto social das famílias. Apesar 

das legislações proibitivas, a caça tem sido o meio mais utilizado pelos 

proprietários para seu controle. Existe também a preocupação com a saúde pública, 

uma vez que a capivara é hospedeiro do carrapato estrela (Amblyomma 

cajennensis), transmissor da febre maculosa, causada pela bactéria (Rickettsia 

rickettsii). Essa pesquisa teve como objetivo investigar se há ocorrência da espécie 

no município de Chapada/RS, e os consequentes impactos causados na agricultura, 

bem como levantar informações em qual ou quais culturas a capivara causa 

maiores prejuízos e se há existência de algum manejo para prevenir e/ou combater 

esses índices. Com isso, realizou-se uma pesquisa em Chapada que está situada 

no Alto Uruguai, as matas sofreram grandes alterações devido à ocupação agrícola, 

gerando desmatamento que atingiu fortemente a região restando em torno de 5% 
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da cobertura original. Com área de 684,04 km2, apresentando uma população de 

9.377 habitantes, dentre eles 5.573 residem no meio urbano e 3.804 no meio rural, 

onde foram visitadas 40 propriedades dentro do município e para o levantamento 

das informações foi feito um questionário com os proprietários rurais. Com base 

nas coletas de informações, concluímos que 63% das propriedades visitadas 

apresentam a ocorrência de capivaras, sendo que em 53% elas causam danos, 

principalmente na cultura de milho com 62%. Dos proprietários entrevistados 73% 

são favoráveis a legalização do abate desses animais como melhor forma de 

manejo. 

 Palavras-chave: Agricultura, capivara, manejo. 

 

 



 

18. PRODUÇÃODE MUDAS DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA EM ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Cristiane Emanueli Romani1 

Joana Arsego Trombetta2 

Lana Luíza Guarezi Costa 3 

Crislaine Sartori Suzana4 

 
A Araucaria angustifolia é uma espécie florestal nativa do Brasil, com ampla 

distribuição, adaptada às regiões do sul e sudeste do país. Suas sementes são 

recalcitrantes, com isso perdem rapidamente a viabilidade germinativa após a 

colheita. A produção de mudas de araucária é essencialmente via sementes, um 

método fácil desde que realizado de forma correta. Baseado nisso, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma oficina para orientar e auxiliar alunos de 

escola pública na produção e condução de mudas de A. angustifolia. O trabalho foi 

conduzido com uma turma do 8º ano da escola Escola Municipal Cleiton Costa no 

município de Engenho Velho-RS, em comemoração ao dia da árvore e com o auxílio 

do LEO Clube e Emater – ASCAR. As sementes foram submetidas a métodos de 

quebra de dormência, os métodos utilizados foram baseados em resultados de um 

experimento da disciplina de Silvicultura conduzido pelos autores no Centro de  

Ensino Superior Riograndense-CESURG. Utilizou-se sementes pré-germinadas, 

sementes sem tegumento (casca) e sementes cortadas na ponta inferior do 

tegumento para eliminar a barreira física. Para a realização da oficina foi ministrada 

uma palestra para 16 alunos, sobre a importância da preservação e características 

da araucária. Posteriormente, realizada a prática de preparo dos recipientes com 

substrato, semeadura e irrigação das sementes em conjunto com os alunos. Os 

alunos receberam orientação para realizar a irrigação e monitoramento das mudas 

até o final do semestre, momento no qual iram realizar o plantio das mudas 
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produzidas. Os resultados da atividade de extensão foram analisados de forma 

qualitativa, baseada nos relatos dos estudantes, verificando-se que eles 

aprenderam a importância de realizar a semeadura e condução para a obtenção das 

mudas. Além disso, verificou-se a importância de realizar projetos de extensão em 

escolas para sensibilizar e estimular os alunos a respeito da importância da 

preservação ambiental. 

Palavras-chave: Pinheiro do Paraná, germinação, florestas, sustentável. 

 



 

19. QUALIDADE MICROBIOLOGICA DA CAMA DE EQUINOS EM COMPARAÇÃO COM 

ISOLADOS DO TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR 

 
 

Ana Paula Morgenstern F. dos Santos 

Ketlin Tamara Ribeiro 

Larissa Rossini Rizzi 

Géssica Getelina1 

Rafael Pandolfi  

  

 

O presente trabalho avaliou a qualidade microbiológica da cama de equinos, em 

comparação com achados isolados no trato respiratório superior destes mesmos 

animais, e assim, analisando os principais patógenos micóticos presentes no 

ambiente afim de propor o condicionamento ideal de ambiente e manejo para estes 

animais. Foram avaliados 5 (cinco) animais, com idades entre 4 e 6 anos, todos 

encerrados em baias com mesma correlação de tamanho, ventilação e cama do tipo 

maravalha. Realizou-se a coleta de amostras biológicas da cama dos equinos, bem 

como, do trato respiratório superior de ambas as narinas destes animais, e 

encaminhados para isolamento. Após o resultado das análises, verificou-se que das 

5 (cinco) amostras 4 (quatro) 80% eram positivos para o mesmo agente, tanto na 

cama quanto no trato respiratório superior, a Candida famata,  um fungo comensal 

da microbiota e oportunista em infecções respiratórias, que está associado a pele, 

mucosas do trato urogenital , gastrointestinal e respiratório superior. A Candita 

famata infecta várias espécies e pode acometer também humanos. Quando 

contaminam equinos, na maioria dos casos afetam  principalmente potro, por terem 

uma baixa imunidade estes são mais susceptíveis a contaminação e acabam por 
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apresentar quadros de diarreias, onfaloflebite, ulceras gastroesofágicas, meningites 

e em alguns casos graves pode gerar infecções sistêmicas, já em equinos adultos 

a C. famata está principalmente associada a quadro de artrite séptica. Assim, deve-

se promover medidas de controle e profilaxia deste patógeno, tanto no ambiente 

quanto nos animais e pessoas envolvidas com as atividades destes equinos.  

Palavras-chave: Equino, Cama, Trato-respiratório Superior, C. famata. 

 



 

20. SÍNDROME DO BRANCO LETAL 
 

Luís Felipe Rodrigues1   

Gabriela Cristina Dos Santos2 

Fabíola Albrecht3 
  

Mais do que uma pelagem hoje a estética dos animais está fortemente relacionada 

à área equina e agrega a funcionalidade do cavalo. A pelagem de determinadas 

raças de cavalos causa um impacto visual, tanto na sociedade como nos criadores, 

e auxilia na escolha do animal. No passado a pelagem do Oveiro não se destacava 

no mundo dos cavalos e não era valorizada pelos criadores, sofrendo um certo 

preconceito no mercado. Com o passar do tempo o oveiro foi conquistando seu 

espaço entre os criadores e hoje é comum vê-lo participar de provas morfológicas 

e funcionais. Porém a beleza da pelagem pode mascarar uma doença letal para os 

potros denominada de Síndrome Do Branco Letal. O gene EDNRB é responsável pela 

Síndrome Do Branco Letal, pode ser encontrado em ratos e na espécie humana, 

conhecida como Megacólon Agangliônico Congênito (aumento do 

cólon/obstrução). Isso ocorre devido a uma mutação em um di-nucleotídeo (TC – 

AG) onde houve a mudança da isoleucina para lisina, na posição 118 da proteína. 

Um único alelo mutante é suficiente para produzir a cor característica da pelagem, 

mas a presença de apenas um alelo protege o organismo contra o desenvolvimento 

da Síndrome. O desenvolvimento da Síndrome Do Branco Letal desenvolve-se 

quando há homozigose do alelo dominante OLW. Por isso antes de ser feito o 

cruzamento entre oveiros é fundamental realizar um sequenciamento genético, para 

que possa ser mapeada a ordem das bases nitrogenadas e identificada alguma 

mutação. (Thiruvenkadam,2007) Quando o acasalamento ocorre entre oveiros (OLW 

x OLW), o potro pode nascer completamente branco com olhos azuis. Esse potro 

pode apresentar um comportamento normal ao nascimento, porém o animal pode 
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ter problemas com a passagem do mecônio e pode desenvolver sinais de cólica 

após 24 horas do nascimento, resultando na morte do animal em 48 horas. A 

necrópsia dos potros afetados revela agangliose do cólon, inervação incompleta do 

intestino, que impede a passagem das fezes. Por isso, sempre que criadores forem 

cruzar animais oveiros, precisam ser avisados que, se não forem feitos exames 

laboratoriais, nesses animais, há chances de os potros carregarem essa síndrome. 

Outro modo de diagnosticar, seria analisar a árvore genealógica dos reprodutores, 

e sempre orientar os criadores sobre todos os problemas que poderão ser 

acarretados, por exemplo, perdas econômicas, desgaste do animal, gastos com 

sêmen e serviços veterinários. 

Palavras-Chave: Síndrome, Pelagem, Potros. (O´Brien,2010) 

 

 

 

 

 



 

21. TÓPICOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Eduarda Cristina Duranti Dassi1 
Luciana Granck de Quadros2 

    Natalia Bressan Signori3  

Claudio Alberto dos Santos4 

 

A agricultura familiar é de suma importância para a economia do Brasil, e tem o 

núcleo familiar como mão de obra para o cultivo da terra e produção de alimentos. 

A diversidade de alimento e a família como gestora de sua atividade caracteriza este 

modo produtivo. Na atualidade uma grande parte da produção mundial de alimentos 

é da agricultura familiar. A Embrapa indicou que as principais culturas produzidas 

pelos agricultores são sementes, entre elas, o milho, soja,  mandioca, café, arroz, 

leite, e animais como suínos, aves e bovinos. Hoje no Brasil os produtores rurais que 

participam da agricultura familiar conta com políticas de incentivos como o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Garantia Safra, Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de 

Alimentos. Além da oferta de financiamentos rurais para a atividade, sendo que 

estão ligadas ao fato das recentes políticas de combate à fome no Brasil, já a 

ampliação da agricultura familiar no país está de modo direto relacionada às novas 

técnicas de desenvolvimento de produção e infraestrutura que abrange toda a 

cadeia produtiva deste ramo denominada de agricultura familiar. A agricultura 

familiar em sua maneira clássica corresponde a produção de alimentos, muitas 

vezes de forma tradicional, sendo que usa de tecnologias de semelhantes, 

denominadas de monocultura. Entretanto notamos que um setor ligado à 

agricultura familiar opta por uma produção de alimentos na perspectiva saudável 

para INCA o que representa uma proteção ao ambiente, caracterizado por produtos 

que tragam saúde e não prejudiquem o bio-sistema. Por isso por mais pequeno que 
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seja os projetos do governo o intuito principal é atuar na resistência das famílias 

contribuindo com a qualidade de vida das pessoas do campo e além de tudo nos 

produtos cultivados em menor quantidade.  

 Palavras-chave: Agricultura Familiar, Família, Alimentos. 

 

 



 

22. TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA COM O MICRONUTRIENTE ZINCO 

 

Afonso Henrique Davoglio1 

 André Mateus Zatti Zancanaro2 

 Inácio Rafael Zeni3 

 Jeniffer Spessato4 

 Reidimar Silvério Leite5 

 Rafael Antonio Pasini6 
1. INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max) é a principal leguminosa cultivada no mundo. É cultivada 

em todo território brasileiro, destacando-se como os maiores produtores nacionais 

os estados de Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(SILVA, 2009).O conhecimento do solo é um dos principais fatores para que haja um 

bom rendimento e desenvolvimento que estão totalmente ligados com maiores 

produtividades (SILVA, 2009). As plantas necessitam de nutrientes para sua 

sobrevivência e para a realização de seus processos biológicos. Cada planta possui 

uma série de macro e micronutrientes responsáveis pelas diversas atividades que 

a planta realiza ao longo de seu ciclo evolutivo (SILVA, 2009).  

Os micronutrientes são de extrema importância para a produção de culturas. 

O teor inadequado desses micronutrientes na planta pode atingir diretamente seu 

desenvolvimento como também interromper o correto uso dos fertilizantes que 

contenham os macronutrientes. Os micronutrientes estão envolvidos diretamente 

na reprodução das plantas e consequentemente no rendimento de produção (SILVA, 

2009).Dentre todas as finalidades desses micronutrientes, podemos citar a 

resistência contra os estresses bióticos e abióticos, incluindo pragas e doenças 

além de preservar a saúde do ecossistema solo, animais e até mesmo os humanos 

(SILVA, 2009). 
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O zinco é um micronutriente que participa de vários processos bioquímicos 

das plantas, como: fotossíntese e formação de açúcar, síntese de proteínas, 

regulagem de crescimento e defesa contra doenças. Mesmo que em baixas 

quantidades, ele desempenha um papel importante no ciclo biológico da planta, 

além do mais, na falta deste micronutriente pode comprometer o rendimento da 

cultura (SILVA, 2011).  Esse micronutriente pode ser encontrado no solo, porém no 

Brasil a disponibilidade de zinco é baixa devido à pobreza original do solo e pode 

diminuir ainda mais pela aplicação de calcário em doses pesadas (BARBOSA, 1987). 

A deficiência de zinco pode ser caracterizada pela cor amarelo-amarronzada 

das folhas, pela diminuição do tamanho das folhas jovens e pela presença de 

internódios mais curtos. Outro fator que pode ser notado pela falta deste 

micronutriente é a redução de uma enzima chamada superóxido dismutase, que 

tem por função proteger as membranas e proteínas contra a oxidação, ou seja, a 

planta fica mais suscetível a pragas e doenças (VITTI, 1999). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a ação do 

micronutriente zinco (Zn) sobre o comprimento das raízes de soja tratadas com 

diferentes dosagens do produto PLAMAX. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado em uma propriedade localizada no município de 

Rondinha/RS (27º 49´54´S, 52º 22´O) e elevação de 430m.O início do experimento 

ocorreu no dia 20 de outubro de 2018, sendo realizada a semeadura da soja, bem 

como a aplicação do micronutriente Zn. Em 1 Kg de semente foram aplicadas 

diferentes doses de Zn. O experimento foi constituido de 4 tratamentos, sendo que 

de cada tratamento, 20 sementes foram escolhidas ao acaso para a realização das 

avaliações. 

A cultivar usada foi a BMX ATIVA RR com vigor de 93% e germinação de 94%, 

com porte baixo e habito de crescimento determinado. 

As sementes foram mantidas em local aberto, seco, arejado e com boa 

ventilação. A iluminação foi homogenia para todos os vasos, sendo que todos 
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obtiveram a mesma quantidade de luz solar todos os dias. Não foi considerada a 

quantidade de horas que os vasos receberam luz solar. 

O experimento foi realizado no modelo inteiramente casualizado sendo 

utilizados para os tratamentos 5 vasos de 5 Kg contendo areia, e 4 repetições por 

tratamento. Cada avaliação foi feita em 20 sementes. Os tratamentos são descritos 

abaixo:  

 

-Testemunha – Vaso 1 - 20 grãos sem nenhum tratamento; 

-Tratamento l – Vaso 2 – 20 grãos com 1 ml de zinco por kg de semente; 

-Tratamento ll – Vaso 3 – 20 grãos com 2 ml de zinco por kg de semente; 

-Tratamento lll – Vaso 4 – 20 grãos com 3 ml de zinco por kg de semente; 

-Tratamento lV – Vaso 5 – 20 grãos com 4 ml de zinco por kg de semente; 

 

 Os dados referentes ao comprimento médio de raízes foram submetidos a 

análise de variância e comparados pelo teste de Tukey a 5% de probebilidade de 

erro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos não foi observada diferença significativa no 

comprimento de raízes de soja submetidos a duferentes tratamentos com o 

micronutrinete zinco (Tabela 1). Mesmo sabendo da importância de serem 

avaliadas outras variáveis como a altura da parte aérea, comprimento dos 

internódios, massa seca da parte aérea e das raízes e teor de Zn na parte aérea, essa 

não foram avaliadas no presente estudo e são importantes para a complementação 

deste estudo.  

O elemento Zinco tem uma participação importante nos processos 

metabólicos que envolvem carboidratos e proteínas essenciais às plantas. Existem 

evidencias de que o Zn tem influencia na permeabilidade de membranas e é 

estabilizador de componentes celulares.  A composição do PLAMAX age como 

importante fonte de micronutrientes na reserva da semente, aumentando assim o 
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desenvolvimento embrionário, enriquecendo o sistema radicular e prevenindo o 

aparecimento de sintomas iniciais de deficiência na planta.  

 

Tabela 1. Teste para comparação das médias em relação ao tamanho de raiz 

 

Tratamento                               Médias em relação ao tamanho da raiz 

Testemunha                                3.8000a 

T1                                                5.0500a 

T2                                                6.7000a 

T4                                                6.9000a  

T3                                                7.3000a  

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade de erro. (F:1,42,  gl:19, p>0,05). 

 

 

Resultados semelhantes foram obtidos por LOPES et al. (1984), trabalhando 

em dois locais do Rio Grande do Sul (Cachoeira do Sul e Cachoeirinha) nos anos 

82/83 e 83/84 com a cultura do arroz irrigado, onde não obtiveram incremento na 

altura da parte aérea com o fornecimento de zinco (ZnSO4.7H2O) nas doses 0,17, 

0,33, 0,67 e 1,33g de Zn por kg de sementes, possivelmente por causa dos teores de 

zinco no solo, em ambos os locais, estar acima de 2,1mg L-1. Acredita-se que a dose 

estimada como ótima, neste trabalho, tenha sido baixa porque a solução menos 

concentrada continha muito zinco. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar de observarmos um maior comprimento de raizes no tratamento 2, 3 

e 4 concluímos que a aplicação do micronutriente Zn nas sementes não apresentou 

diferença significativa sobre o comprimento das raizes de soja. 
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1. ANESTESIA EM PACIENTE PEDIÁTRICO POLITRAUMATIZADO – RELATO DE 

CASO 

 

Marília Andognini1 

 Daniel Aguiar Morais2 

 Eduardo Novello3 

 Paula Eduarda Petry4 

Tayne Alberichi Botton5 

 Taciele Gasparetto Cassel6 

1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por trauma a transferência de energia em organismo vivo que 

induz a uma afecção. Ferimentos automobilísticos, por arma de fogo, queimaduras 

e quedas estão se tornando cada vez mais comuns, principalmente pelo aumento 

de animais vivendo na área urbana. (SHIH; BANDT; JOHNSON, 2012). O caso citado 

refere-se à anestesia realizada em um animal pediatrico e politraumatizado.  

Sabemos que a morfina é uma opção para pacientes sadios submetidos a 

um procedimento doloroso, visto que os opióides são uma ótima escolha. Além 

disso, associação com benzodiazepínicos é indicada, por causar mínima depressão 

respiratória e cardiovascular.  Para a indução, etomidato ou propofol são boas 

opções. Ambos são excretados do organismo por várias vias, sendo assim, o 

término da ação não depende do funcionamento de apenas um sistema orgânico, 

sabendo que o propofol não provoca depressão respiratória e nem cardiovascular 

(GRUBB, 2012). A anestesia epidural se dá através da introdução de analgésicos no 

espaço peridural e apresenta ótimos resultados em casos de lesões na parte 

posterior do corpo. (SHIH; BANDT; JOHNSON, 2012). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi  atendido  no  Hospital  Veterinário  da  Universidade    Passo Fundo,   uma  

                                                     
1 Universidade de Passo Fundo – mariliandognini@hotmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – daniel.aguiarmorais@hotmail.com 
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – eduardo-novello@hotmail.com 
4 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – paula15petry@hotmail.com 
5 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – tayne.botton@hotmail.com 
6 Centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG – tacygcassel@hotmail.com 
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cadela, SRD, com dez semanas de idade e 4 kg de peso corporal. Conforme relato 

do tutor, o animal foi atropelado e levado imediatamente para atendimento. 

Também relatou que o animal urinou e defecou durante o deslocamento e que 

mesmo após o trauma conseguiu caminhar.  

Ao exame físico a paciente apresentava escoriações pelo corpo, pulso 

normocinético, mucosa rósea pálida, TPC de dois segundos, normohidratação, 

escore corporal três, linfonodos sem alterações, normocardia, normotermia e 

consciência alerta. Na ausculta pulmonar observou-se estertor acentuado e a 

paciente estava dispnéica. Na região do abdômen notou-se aumento de volume na 

região inguinal direita (Figura 1).  

 

Figura 1 - Presença De Hérnia Inguinal Unilateral Direita 

 
          

A partir dos resultados de anamnese e exame físico, solicitou-se a realização 

de radiografia torácica (Figura 2), constatando aumento de opacidade dos campos 

pulmonares craniais e médios, sugerindo contusão pulmonar. Ainda, elevação 

dorsal da silhueta cardíaca sugerindo pneumotórax, em maior evidência do lado 

direito, optando-se pela estabilização do quadro respiratório para posterior 

intervenção cirúrgica. 

Como terapia medicamentosa empregou-se o uso de cefalotina (25 mg/kg-1, 

por via intravenosa, TID), dipirona (25 mg/kg-1  por via intravenosa, TID), Cloridrato 

de tramadol (4 mg/kg-1 por via subcutânea, TID) e meloxicam (0,1 mg/kg-1 por via 

subcutânea, SID). Após 48 horas, a paciente encontrava-se estável e foi 

encaminhada para herniorrafia inguinal. 
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Figura 2 - Cadela SRD, com 10 semanas de idade e 4Kg. Exame radiográfico torácico 

evidenciando a presença de pneumotórax e contusão pulmonar 

 
   Fonte: Arquivo Pessoal (2018). 

 

Devido ao paciente estar hospitalizado sob analgesia e antibioticoterapia, 

não foi realizada MPA. A indução anestésica consistiu na administração de propofol 

(5 mg/kg-1 pela via intravenosa) e a manutenção foi obtida com isoflurano em dose 

ao efeito por via endotraqueal (FIGURA 3A). Também foi realizado bloqueio epidural 

com lidocaína (5mg/kg-1) bupivacaína (0,5mg/kg-1) e morfina (0,1 mg/kg-1) (FIGURA 

3B).  Para fluidoterapia intravenosa instituiu-se o fornecimento de Ringer Lactato 

(5ml/kg/h-1), via bomba de infusão. 

 

Figura 3 - Entubação endotraqueal para anestesia inalatória (a) e posicionamento 
da paciente para aplicação de bloqueio epidural (b). 
 
 

 
   Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
 

O animal foi posicionado em decúbito dorsal. Apesar das lesões pulmonares, 

o posicionamento cirúrgico não interferiu na oxigenação e ventilação da paciente. 

A paciente manteve-se em ventilação espontânea durante todo procedimento 

cirúrgico, com frequência respiratória em média de 15 mpm. Sua frequência 

a 

b 
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cardíaca se manteve em torno de 140 bpm, pressão arterial média em torno de 90 

mmHg, saturação de oxigênio no sangue (SpO2) de 94% e temperatura retal de 

38,2ºC. No pós-operatório, manteve-se a prescrição instituída anteriormente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais locais afetados em cães que sofreram acidente automobilístico 

estão tórax e membros (FUTEMA; FERRIGNO, 2009). A paciente em questão, apesar 

de tratar-se de um animal pediátrico não apresentou fraturas ou luxações. A 

contusão pulmonar acarretou na formação de pneumotórax e acúmulo de efusão 

pleural, ambos contornados por meio de tratamento clínico. Segundo Macintire 

(2012), tal complicação é frequentemente relatada em pacientes traumatizados. No 

entanto, a hérnia inguinal apresentada pela paciente, é uma alteração menos 

comum em trauma automobilístico (SIMOES; KANAYAMA, 2015).   

A realização de exame físico detalhado no paciente pediátrico, dando atenção 

ao sistema cardiovascular e respiratório é fundamental (CORTOPASSI; CARVALHO, 

2009).  Em caso de pneumotórax, a radiografia torácica deve ser realizada somente 

após estabilização do paciente por meio de toracocentese (SIMOES; KANAYAMA, 

2015).  Corroborando com os autores citados, ao constatar alteração na ausculta 

cardiopulmonar. Optou-se pela estabilização do paciente para posterior realização 

de radiografia torácica e confirmação de contusão pulmonar e pneumotórax. 

Segundo Cortopassi e Carvalho (2009), animais entre seis e doze semanas 

de vida, podem apresentar condições favoráveis a submissão anestésica. Conforme 

os mesmos autores, a intubação se torna dificultosa devido a estenose fisiológica 

e menor rigidez da traqueia e da laringe. A paciente em questão enquadrava-se na 

categoria de animais pediátricos e apresentou anestesia sem intercorrências, 

incluindo o processo de intubação endotraqueal.  

Apesar de Pettifer e Grubb (2013) indicarem a utilização de MPA em cirurgias 

pediátricas, optou-se pela indução direta da paciente devido ao tratamento clínico 

de estabilização já instituído incluir analgesia por opióide.  Para analgesia epidural 

utilizou-se dois anestésicos locais associados (lidocaína e bupivacaína) a um 

opióide (morfina), corroborando com o proposto por Shih, Bandt e Johnson (2012).  
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O prognóstico para pacientes politraumatizados com contusão pulmonar 

associada a pneumotórax e hemotórax é reservado. A intervenção médica correta e 

imediata interfere diretamente no prognóstico. (MACINTIRE, 2012). No caso em 

questão acredita-se que a rápida busca no atendimento e instituição de tratamento 

de estabilização correta foi e suma importância para o sucesso do paciente, 

especialmente por se tratar de paciente pediátrico.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Entende-se que o presente caso possuia um prognóstico reservado, 

principalmente se tratando de um paciente politraumatizado com pneumotórax e 

hemotórax. Acredita-se que a rápida busca no atendimento e instituição de 

tratamento de estabilização correta foi de suma importância para a vida do 

paciente, principalmente por se tratar de paciente pediátrico. 

O sucesso do procedimento se deu pelo atendimento e intervenção rápida, 

cursando juntamente com a escolha ideal de protocolo anestésico, estabilizando o 

animal, controlando dor e parâmetros fisiológicos, visto as condições 

cardiovasculares e respiratórias, além de se tratar de um animal pediátrico. 

Sabendo destas complicações, a anestesia e monitoramento do animal 

necessitaram de atenção especial e desta forma, corraborando com a cirúrgia o 

presente relato foi solucionando de forma acertiva.  
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2. ARTROGRIPOSE EM BEZERRA DA RAÇA HOLANDESA - RELATO DE CASO 
 

 
Cristian Arreal Y Castro1 
 Daniel Lazzari Quadros2 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Alterações congênitas são modificações funcionais e estruturais presentes 

ao nascimento, podendo apresentar comprometimento parcial ou total de sistema 

específico ou órgão (ROTTA et al., 2008). São distúrbios que se originam no 

processo de formação estrutural oriundos da fase embrionária ou fetal (DRUZIANI 

et al., 2010).  

Artrogripose é descrita como uma deformidade no movimento de flexão ou 

extensão de membros torácicos e pélvicos, mantendo permanente contração, 

apresentando atrofia muscular e graus de rigidez articular. Caracterizada também 

por uma das malformações de origem genética de maior frequência entre bezerros, 

podendo estar acompanhadas de outras enfermidades como escoliose, 

hidranencefalia e fenda palatina (DRUZIANI et al., 2010). 

Dentre as possíveis causas com anomalias congênitas em bovinos, destaca-

se a direta relação com a ingestão de plantas tóxicas, administração de agentes 

farmacológicos, aspecto nutricional, hereditariedade (LOPES et al., 2017), além de  

infecções víricas, como o vírus da diarreia viral bovina (BVDV) (PAVARINI et al., 

2008). 

O objetivo do trabalho foi relatar o caso de uma bezerra fêmea, recém 

nascida, apresentando artrogripose nos membros torácicos e pélvicos (Figura 1). 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O caso situou-se em uma fazenda de Coqueiros do Sul, RS, propriedade 

ligada a produção leiteira com animais da raça holandesa. Em uma das visitas de 

                                                     
1 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
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2 Professor do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: dlquadros@yahoo.com.br 
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assistência veterinária de rotina, constatou-se o nascimento de uma bezerra fêmea 

com alterações em seus aprumos, as quais foram notadas pela visualização lateral 

e posterior dos mesmos, que apresentavam atrofia muscular e rigidez articular. Tais 

alterações ocasionam dificuldade de permanecer em pé e de locomover-se, sendo 

presentes desde o seu nascimento, o que caracteriza a artrogripose. 

 

3 CONCLUSÕES 

 

A artrogripose é uma das principais malformações neonatais que podem 

causar dificuldades de locomoção ao animal.   

Observou-se que o animal relatado apresentou malformações em ambos os 

pares de membros. A causa desta malformação congênita pode ser de origem 

hereditária, associada ou não a múltiplos fatores.   

Para prevenir ou diminuir o aparecimento desse tipo de anomalia no rebanho, 

deve-se considerar fatores de relevante importância como um bom manejo 

sanitário e nutricional, utilização controlada e segura de medicamentos em vacas 

gestantes e evitar cruzamentos contínuos entre indivíduos aparentados. 

 
4 FIGURAS 
 

Figura 1- Bezerro apresentando artrogripose (setas brancas) em membros 
torácicos e pélvicos 

 Fonte: Quadros, D. 2019. 
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3. COLEÇÃO DE FORRAGEIRAS: UMA EXPERIÊNCIA QUE MELHORA O 

APRENDIZADO ACADÊMICO 

 
Paulo Roberto Machado1 

Rafael Antônio Pasini2 

Rafael Pandolfi3 

Lucas Capello4 

Lucas Herni da Silva5 

Renan Anderson de Oliveira6 
1 A ORGANIZAÇÃO 

 

Em outubro de 2017 iniciou-se tratativas com a Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), unidade Clima Temperado, do município de 

Pelotas, RS. O projeto idealizou uma unidade de observação local para plantas 

forrageiras. E em fevereiro de 2018, recebemos 16 cultivares de plantas forrageiras 

tropicais para implantação na área escolhida. A implantação foi bem-sucedida e em 

julho de 2019 recebemos 13 cultivares de plantas forrageiras de ciclo hibernal. A 

supervisão está para o professor Me. Paulo Roberto Machado, que conduz a 

atividade de manutenção das parcelas com o apoio dos estudantes que cursam 

Forragicultura nos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do Centro de Ensino 

Superior Riograndense.  

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A coleção de forrageiras amplia os sentidos para o aprendizado dos 

estudantes e oportuniza melhoras condições de ensino para o professor. 
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2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

Nota-se maior interesse pelos estudos técnicos e científicos na área de 

plantas forrageiras, quando o estudante tem próximo do ambiente de sala de aula 

tradicional, um espaço que ele possa comparar, tocar e sentir o material 

apresentado pelo professor em livros e multimídia. 

A responsabilidade discente em conduzir esse projeto faz despertar a 

responsabilidade técnica para o campo de trabalho. Representa também um espaço 

consultivo para a comunidade regional, seja para produtores ou técnicos. 

 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 A coleção de forrageiras do CESURG é uma parceria feita com a Embrapa 

para o desenvolvimento de uma unidade de observação local. A mesma tem uso 

para ensino e ações de extensão com a comunidade regional. São realizadas 

práticas para disciplinas dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, com 

especial ênfase para àquelas que lecionam botânica, morfologia e fisiologia vegetal, 

também sistemas forrageiros e nutrição e alimentação animal. 

 E para o período estival e hibernal os estudantes conduzem a implantação de 

culturas propícias à época. Realizam ainda a avaliação, monitoramento e 

quantificação de produção de forragem. 

 Outra ação desenvolvida anualmente nessa área é a realização de uma 

Manhã de Campo. Atividade que prevê ação de extensão com a comunidade 

regional. Aqui são convidados estudantes, produtores rurais, técnicos de campo e 

entidades representantes do setor agropecuário. 

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

O projeto é conduzido diretamente por um professor orientador e dois 

coorientadores, com o apoio de quatro colaboradores administrativos da Instituição 

de Ensino. E fazem proveito para estudo nessa área: estudantes dos Cursos de 
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Agronomia e Medicina Veterinária. Periodicamente a área recebe visitas de 

produtores rurais e técnicos da região. 

 

3 RESULTADOS 

 

Aproximadamente 125 alunos já foram responsáveis diretos na coleção. Os 

mesmos construíram seu aprendizado combinando a sala de aula e a área com as 

plantas forrageiras. Observa-se maior consciência crítica para a recomendação 

técnica daqueles alunos que tiveram a oportunidade nesse modelo. E no total, a 

coleção de forrageiras recebeu mais de 30 aulas práticas no decorrer dos últimos 

20 meses. 

E no dia 01 de dezembro de 2018 foi organizado a “Manhã de Campo” das 

Forrageiras. O tema foi “Potenciais Forrageiras para o Norte do RS”. Após, o público 

de 101 inscritos, visitou a Coleção de Forrageiras. Está previsto para o dia 30 de 

novembro de 2019 a Segunda Manhã de Campo. 

 

 
 
Imagem 1 Manhã de Campo das Forrageiras: divulgação, visita para a área 
demonstrativa e palestra (Sarandi, RS. 2018)  

 
  

4 CONCLUSÕES 
 

O projeto agrega ao aprendizado dos estudantes. Comparativamente nota-

se maior senso crítico àqueles que se envolvem nas ações de ensino. 

A comunidade regional periodicamente visita a coleção para busca de 

informações e contato com as culturas, o que se entende por uma necessidade. 



 

 



 

4. IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS EM PLANTAS DE CITROS: O EXEMPLO DO 

POMAR DO CESURG/SARANDI 

 

Emanuel Potrich1 

Fernando Marcos Signor2 

Fabrício Weber3 

Rafael Cervini4 

Renan Bianchin5 

Isabel Cristina Lourenço da Silva6 

1 A ORGANIZAÇÃO 

 

A cultura dos citros tem grande destaque no Rio Grande do Sul, cerca de 12 

mil famílias vivem desta atividade, ocupando uma área em torno de 40 mil ha 

(EFROM et. al, 2018), sendo uma das principais dentre as frutíferas cultivadas na 

região da Sarandi/RS e, assim como qualquer outra planta cultivada, está sujeita 

aoataque de patógenos, como fungos, bactérias, vírus e insetos-pragas, e é 

importante identificar estas doenças para traçar estratégias de manejo. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

O profissional da Agronomia é responsável, ao lado do produtor rural, de 

aumentar a qualidade e a produtividade das culturas e manter a sanidade das 

plantações, por isso a importância de se conhecer as doenças que às afetam para 

depois buscar um tratamento e para prevenir a instalação das mesmas. 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

                                                     
1Emanuel Potrich Acadêmico do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-
mail:emanuelpotrich@cesurg.com.br 
²Fernando Marcos Signor Acadêmico do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior 
Riograndense. 
³Fabrício Weber Acadêmico do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
4Rafael Cervini Acadêmico do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
5Renan Bianchin Acadêmico do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
6 Isabel Cristina Lourenço da Silva Professora do Centrode Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
isabelsilva@cesurg.com.br 
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A ação se constituiu em visitar o pomar de citros do Centro de Ensino 

Superior Rio Grandense (CESURG), em Sarandi/RS, para realizaridentificação de 

doenças e pragasin loco, coletar amostras para debater sobre os efeitos sobre a 

planta e métodos de controle e controle preventivo. 

A identificação foi feita com base nos conhecimentos práticos-teóricos, 

materiais técnicos e com auxílio da docente da disciplina, Me. Isabel da Silva. 

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

A ação foi promovida pela professora de Fruticultura do CESURG – 

Sarandi/RS Me. Isabel da Silva, e o público envolvido foram os estudantes 

matriculados na disciplina. Esta prática facilitou o aprendizado e ajudou na 

ampliaçãodos conhecimentos, contribuindo para a formação acadêmica 

eprofissional, que será utilizada no auxílio da resolução de problemas dos 

produtores em futuro próximo. 

 

3 RESULTADOS 

 

Os acadêmicos aprenderam a identificar e diferenciar pragas e doenças da 

cultura dos citros, pelo menos as mais comuns da região que foram encontradas no 

pomar estudado, como podem ser verificadas na Figura 01. 
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Figura 01: (a)Cancro cítrico (Xanthomonascitri); (b) Estrelinha 
(Colletotrichumacutatum); (c)Verrugose(E. australise E. fawcettii) e (d) Fumagina 
(Capnodium sp.) 

 
Na Figura 01 podemos identificar quatro doenças que ocorrem no Pomar 

atualmente:(a) Cancro cítrico (Xanthomonascitri); (b) Estrelinha 

(Colletotrichumacutatum); (c) Verrugose (E. australis e E. fawcettii) e (d) Fumagina 

(Capnodium sp.). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Por fim, o aprendizado acabou sendo de muito valor para os alunos, pois 

mesmos os que já convivem frequentemente com a cultura acabaram 

desenvolvendo melhor o senso para identificação de pragas e doenças, facilitando 

as escolhas de manejo de controle e prevenção, apresentando mais condições para 

ajudar o produtor. 
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5. PRINCIPAIS GRUPOS DE DOENÇAS DE PELE QUE ACOMETEM CÃES NO 

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 

 

Maria Luiza Martinazzo Bortoluzzi1 

 Eveli Cignonini2 

 Eduardo Novello3 

 Daniel Aguiar4 

 Alan Eduardo Bazzan5 

Flávia Serena Da Luz6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dermatologia e dermatopatologia são áreas em ascensão na medicina 

veterinária, principalmente tratando-se de pequenos animais, sendo um dos 

principais motivos que fazem com que seus tutores levem seus animais a visitar 

uma clínica veterinária. Casos dermatológicos possuem alta prevalência na 

atualidade, chamando atenção e muitas vezes causando repulsa aos olhos leigos, 

devido à aparência das lesões, fazendo o proprietário buscar auxílio veterinário 

(SOUZA et al., 2009).  

Tendo conhecimento que vários microorganismos estão envolvidos nas 

chamadas dermatopatias, formas de diagnósticos crescem nas mesmas 

proporções que os casos dematopatológicos, casos estes, que podem levar a 

diferentes quadros clínicos e as mais variadas apresentações, muitas vezes 

podendo ser contagiosas tanto para o homem quanto para os animais que estão 

em contado direto (ZACHARY et al., 2017). 

Estima-se que dos 100% dos animais que são levados para consultas 

veterinárias, aproximadamente de 20 a 75% apresentem alguma manifestação 

cutânea como queixa primária ou secundária (VASCONCELOS, 2017). 

As principais dermatopatias de cães e gatos, em ordem decrescente de 

ocorrência, de acordo com a etiologia, são bacterianas, parasitárias e fúngicas. 

                                                     
1 Discente do Cesurg – izabortoluzzi17@gmail.com  
2 Discente do Cesurg – eveli14cigognini@yahoo.com.br 
3 Discente do Cesurg – eduardo-novello@hotmail.com  
4 Discente do Cesurg – daniel.aguiarmorais@hotmail.com  
5 Docente do Cesurg – alanbazzan@cesurg.com.br 
6 Docente Orientador do Cesurg – flavialuz@cesurg.com.br 
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Entre os principais agentes etiológicos estão as bactérias dos gêneros 

Staphylococcus e Streptococcus, destacando-se a espécie pseudointermedius na 

maioria dos casos de piodermite canina, e ectoparasitas, como Demodex canis e 

Sarcoptes scabiei Var. canis (AFONSO et al., 2018). 

O objetivo do presente trabalho é fornecer possíveis diagnósticos através de 

coleta de dados, avaliação visual e comparação macroscópica na literatura atual 

das lesões e dermatopatias cutâneas encontradas em cães da região, analisando 

sua prevalência nos diferentes grupos epidemiológicos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram coletadas informações através de uma ficha de avaliação 

epidemiológica, contendo dados de anamnese e alterações de pele de cães que 

compareceram à Ação de Vacinação antirrábica conduzida na cidade de Frederico 

Westphalen-RS. Além disso, foram feitas imagens de alterações dermatológicas 

informadas por tutores ou encontradas na manipulação. 

Os dados obtidos dessas fichas foram avaliados e as imagens foram 

comparadas com descrições de lesões que a literatura veterinária trata, 

principalmente direcionada à dermatopatologia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os animais que compareceram na ocasião, obteve-se um total de 

16 cães que apresentavam diferentes alterações de pele. Desses cães em questão, 

10 apresentavam raça definida, tais como Poodle, Shih Tzu, Beagle, York Shire, 

sendo que 6 eram sem raça definida (SRD). A maioria era adulta, 12 animais com 

idade entre 2 e 10 anos.  

Entretanto, dois animais eram jovens, possuindo 1 ano, e outros dois animais 

eram idosos, possuindo mais de 10 anos. Ao considerar a pelagem, 10 cães 

possuíam a pelagem clara e 6 a pelagem escura. Quanto ao sexo, 8 eram machos e 

8 fêmeas. Já em relação ao ambiente de vivência, a maioria vivia em casa (12 cães), 

com pátio fechado ou acesso a rua e somente 4 viviam em apartamento. 



 
CESURG | 309  

 

 

Dessa forma, ao estabelecer um parâmetro a ser considerado quanto à 

ocorrência de alterações dermatológicas, pode-se considerar que cães adultos, de 

raça definida, com pelagem clara e que vivem em casa são os mais acometidos, não 

havendo influência quanto ao sexo. 

Em relação às dermatopatias encontradas, 7 cães apresentavam mais de 

uma alteração na pele. Dessa forma, foram encontrados 6 animais com múltiplas 

áreas de hipotricose a alopecia, sendo que um deles apresentava liquenificação da 

pele, das quais pode-se suspeitar de infecções por fungos, parasitas, protozoários 

ou traumas. Em 3 animais havia a presença de ectoparasitas (pulga, piolho e 

carrapato).  

Já 2 animais apresentavam úlceras na pele devido à traumas e brigas. Em 

dois animais foram encontradas áreas de alopecia e despigmentação da pele, 

sugerindo a ocorrência de doenças autoimunes. Em 8 animais, foram examinados 

nódulos de diferentes consistências, aparência e localização corpórea, remetendo 

à suspeita de tumorações, as quais somente seriam diagnosticadas como benignas 

ou malignas com exame histopatológico. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Assim, conclui-se que a dermatopatologia é uma importante área de atuação 

do Médico Veterinário, pois animais de diferentes origens e com diferentes 

características podem estar acometidos por alterações de causas diversas. 

Conclui-se, também, a importância da interação prática entre estudantes e 

profissionais da Medicina Veterinária com a população em geral, principalmente em 

ocasiões significativas para a saúde pública quanto essa.  
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6. RECONHECIMENTO DE PRAGAS E DOEÇAS NO POMAR DE CITROS DO CESURG 

SARANDI 

Michel Erthal1 
Dariana Hences² 

Carine Novelo³ 
                       Lucas Capello4                                                                                            

Felipe Zimmermamm5 
Sabrina Mocellin6 

Isabel Cristina Lourenço da Silva7 
 

1 A ORGANIZAÇÃO 

 

 O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de citros do País. Os 

principais fatores prejudiciais à citricultura no Rio Grande do Sul são de natureza 

fitossanitária, relacionados a doenças e pragas. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No dia 28 de setembro de 2019, no Centro De Ensino Superior Riograndense-

CESURG, no município de Sarandi, localizado no norte do Rio Grande do Sul, Brasil 

(S27° 56’ 38”, O52° 55’ 23”) foi realizado uma aula prática referente a disciplina de 

fruticultura ministrada pela docente Me. Isabel Cristina Lourenço da Silva. 

 

2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

Esta   atividade   motivou-se   para   aprimorar   os   conhecimentos    teóricos 
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práticos para melhor reconhecer e identificar as doenças e pragas das plantas de 

citros. A disseminação ocorre pela ação das chuvas, ventos, insetos, animais e do 

homem  (ROSSETTI et al., 1993). 

 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

No pomar de laranjeiras da instituição de ensino foram coletadas amostras 

possíveis de doenças e pragas, após, foram identificadas as doenças: cancro cítrico, 

antracnose, e pragas como: pulgões pretos dos citrus (Figura 01). 

O cancro cítrico originou-se no Sudeste da Ásia. A primeira constatação no 

Rio Grande do Sul foi feita em 1980, no município de Santiago, (PORTO, 1982). É 

causado pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. Citri.  

Antracnose é uma doença causada por fungo Colletothricum gloeosporioides 

spp. Geralmente ocorre quando a fruta passa por algum dano causado por 

queimaduras do sol, vento, pragas, pulverização inadequada. 

O pulgão preto (Toxoptera citricida) dos citros (PPC) é originário do Sudeste 

da Ásia. Os afídeos causam danos nas plantas pelo enfraquecimento pela sucção 

da seiva e transmissão de vírus (BARTOSZECK, 1976) 

 

 
 
Figura 01 - Amostras coletadas e identificadas de doenças e praga do pomar de 
citros (a) pulgão preto - Toxoptera citricida, (b) cancro cítrico - Xanthomonas 
axonopodis pv. Citri, (c) antracnose - Colletothricum gloeosporioides spp, (d) ovos 
eclodidos de inseto-praga.  
 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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2.3 PÚBLICO-ALVO 
 

 

Os envolvidos em procurar e identificar as pragas e doenças foram 

estudantes do sétimo semestre do curso de Agronomia, da Faculdade Cesurg de 

Sarandi, RS, tendo como objetivo identificar e tratar as doenças a pragas do pomar 

da Instituição, para que esse venha a produzir citros sadios e saudáveis, para o 

consumo dos estudantes. 

              

3 RESULTADOS 

 

Fazer inspeção periodicamente no pomar tem grande importância, isso 

permite identificar a existência das pragas e doenças e nível de infestação. A 

definição para aplicar ou não doses necessárias de inseticidas devem ser tomadas 

após a verificação e a análise da presença de insetos pragas e dos inimigos 

naturais. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Por fim o grupo concluiu ter sido de suma importância o aprendizado em 

poder identificar tipos e níveis das doenças e pragas, encontradas no pomar de 

citros. Algumas tiveram pouco mais de dificuldade em ser identificadas por não 

serem muito comum no cotidiano, já que a grande maioria possui mais 

conhecimento em outras cultivares, porém coletar e identificar as doenças e pragas 

do pomar de citros da instituição Cesurg foi um desafio para os alunos que agregou 

conhecimento aprofundando mais experiência nessa área.  
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7. RELATO DE CASO: CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PERINEAL EM 

BOVINO 

 
Tiago dos Santos Canova1 

Maria Luiza Martinazzo Bortoluzzi2 
Daniel Lazzari Quadros3 

Flávia Serena da Luz⁴ 
1 INTRODUÇÃO 

 

Ano a ano a bovinocultura vem se aprimorando e está ficando cada vez mais 

tecnificada e paralelo a isso há uma crescente preocupação com o bem-estar dos 

animais. O diagnóstico, bem como o tratamento e prevenção de certas patologias é 

de extrema importância não só apenas para a lucratividade do produtor, mas sim 

para a qualidade de vida dos animais. 

 Atualmente vem se observando a ocorrência de dermatopatias na pele dos 

animais domésticos, destacando-se entre elas a neoplasia na pele dos bovinos 

leiteiros (Barbosa et.al, 2009). 

O carcinoma de células escamosas (CCE) conhecido também de carcinoma 

espinocelular é um tumor de classificação maligna, que afeta os queratinócitos, que 

por sua vez é desencadeado por inúmeros fatores, sendo eles de origem extrínsecos 

como intrínsecos. Dentre eles destacam-se a excessiva exposição a luz solar, falta 

de pigmentação na pele e a inexistência de cobertura de pelos em determinada 

região (Ramos et. al, 2007). 

 Os animais em sua carga genética carregam genes de suscetibilidade a 

certas enfermidades, e uma delas é o CCE. Animais que herdam de seus 

progenitores pigmentação de coloração mais clara apresentam uma predisposição 

a desenvolverem essa patologia como bovinos da raça Holandesa, Hereford, 

Simental (Parra; Toledo, 2008). 
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O objetivo do trabalho foi relatar o caso de um bovino, fêmea, da raça 

holandesa, de seis anos de idade com carcinoma de células escamosas na região 

da vulva. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No decorrer da anamnese, foi relatado que esse era o único animal que 

apresentava alterações morfológicas na região perineal. O mesmo ao ser 

examinado e passar por exame físico, não demonstrou alterações nos parâmetros 

fisiológicos. No exame da região perineal verificou-se o desenvolvimento de uma 

massa tumoral ulcerativa na região da vulva, com presença de secreção, aspecto 

de couve-flor e de consistência firme. 

Após a realização da avaliação clínica do animal, verificado que o animal 

tinha a região perineal com pouca pigmentação e que o mesmo fica exposto a 

radiação solar, pois a fazenda trabalha com sistema de semi-confinamento, 

chegou-se a um diagnóstico presuntivo de CEE, onde optou-se por fazer a remoção 

cirúrgica da massa tumoral. 

A massa tumoral após ser retirada foi fixada em formaldeído e remetido ao 

Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), onde realizou-se o exame histopatológico, evidenciando que a massa 

tumoral se tratava de um carcinoma de células escamosas bem diferenciado, pois 

o mesmo na avaliação microscópica apresentava muita perola de queratina. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O carcinoma de células escamosas é atualmente uma das principais 

tumorações na clínica médica de ruminantes, causando desconforto ao animal e 

menor desempenho.  

Com o avanço da genética deve-se buscar animais com pigmentação mais 

escura em regiões de mucosas, como olhos e vulva, assim ocorrendo uma 

diminuição na prevalência dessas enfermidades. 
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8. RELATO DE CASO: SARCOMA DE APLICAÇÃO EM FELINO 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Dia após dia podemos analisar o crescimento e preocupação com os 

animais, desde os cuidados e bem-estar. É importante que os tutores cuidem e 

analisem os seus animais, assim, encaminhando-os para que seja possível 

diagnosticar precocemente a patologia, podendo ter bons resultados na prevenção 

e tratamento dessa doença (Montanha et. al, 2013). 

 Atualmente, aumentam os relatos de casos em felinos que desenvolvem 

abcessos e massas tumorais em regiões de aplicação de medicamentos e vacinas. 

Dessa forma, a Medicina Veterinária busca aprimorar e aprofundar as pesquisas 

para justificar tais acontecimentos, principalmente na área de anatomopatologia 

(Montanha et.at, 2013). 

 Os sarcomas (SAs) são neoplasias malignas com origem mesenquimal, de 

ocorrência comum no tecido conjuntivo da derme e no tecido subcutâneo dos 

felinos,  os quais tem aumentado a sua frequência devido à associação com 

vacinação ou outros medicamentos injetáveis. Nesses casos, o tumor se 

desenvolve no local da aplicação e a probabilidade de desenvolvimento aumenta 

com o número de vacinas administradas num único local, podendo tais tumores 

aparecer após meses ou anos da aplicação da injeção (Montanha et.al, 2013). 

Os SAs apresentam a segunda maior prevalência em tecidos cutâneos de 

gatos, sendo de oito anos a idade média dos animais acometidos por sarcoma de 
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aplicação e seu período de desenvolvimento variando de três meses a três anos 

(Ferreira et.al, 2016). 

 O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um felino, do sexo 

feminino, SRD, com idade de sete anos e meio, acometido por essa neoplasia. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

          

No decorrer da anamnese, o proprietário relatou que o felino vivia dentro de 

casa e possuindo histórico de um abscesso vacinal de aproximadamente 3 cm de 

diâmetro no lado direito, que foi extraído no último ano, concomitantemente ao 

crescimento deste outro por ora relatado. 

 Observou-se o crescimento de uma massa interna há aproximadamente um 

ano, sendo que nos últimos 6 meses, o crescimento foi mais rápido e evoluiu muito, 

fistulando e eliminando conteúdo purulento. 

Em virtude do ocorrido, o animal foi atendido por um colega Médico 

Veterinário que optou em fazer antibioticoterapia por 15 dias, curativos e roupa 

cirúrgica para evitar o contato por aproximadamente um mês. 

Após um mês, a massa voltou a crescer e o animal apresentava severa alergia 

a pulga, sendo tratada com antipulgas e antibioticoterapia. 

Devido ao seu progresso e aos resultados obtidos nos exames 

complementares (ultrassom, radio-X e citologia) optou-se pela excisão cirúrgica. A 

massa, após ser retirada, foi fixada em formaldeído tamponado e remetido ao 

Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), onde realizou-se o exame histopatológico, evidenciando um crescimento 

neoplásico, em formato de massa, de consistência firme e de aparência irregular. 

Na microscopia a derme profunda apresentava proliferação atípica de células 

mesenquimais, fibroblastos com características neoplásicas, múltiplos critérios de 

malignidade, com material tipo corpo estranho adjacente, constituído por células 

degeneradas e neutrófilos, concluindo tratar-se de um sarcoma de aplicação. 
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3 CONCLUSÃO  

 

 O sarcoma de aplicação em felinos vem se tornando muito comum na rotina 

veterinária atualmente. Com um grande crescimento em pouco tempo, médicos 

veterinários e especialistas da área estudam locais de aplicação de medicamentos 

e vacinas como cauda e região distal de membros,  pensando já na prevenção aos 

SAs, mas, também, pensando na possibilidade de se fazer uma excisão cirúrgica 

caso necessário, sem prejudicar a qualidade de vida do animal, diminuindo as 

chances de o tutor ter que optar pela eutanásia devido ao local de desenvolvimento 

do tumor. 
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9. TUMOR ÓSSEO MULTILOBULAR EM CÃO - RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO 

 

O tumor ósseo multilobular (TOM) é uma neoplasia primária que acomete os 

ossos do crânio e da face, nas regiões parietal, occipital e orbital, osso frontal, arco 

zigomático, mandíbula e maxila de cães (COSTA, et al. 2017 apud STRAW et al. 

1989), com maior predisposição nos animais de raça de porte médio a grande, idade 

de surgimento do tumor entre 4 a 14 anos, com média de idade de 8 anos e não 

possui predisposição por raça e sexo, e pode levar a recorrência pós ressecção 

cirúrgica, com baixo a moderado potencial metastático (BASSINI, et al. 2019 apud 

STRAW et al. 1989). A literatura descreve que os sinais clínicos estão relacionados 

com a compressão das estruturas afetadas pelo TOM (DALECK, 2016). Exames de 

imagem como radiografias, tomografia computadorizada e ressonância magnética 

são importantes para conclusão do diagnóstico e auxiliar o planejamento cirúrgico 

e pesquisa de metástases (COSTA, et al. 2017 apud HATHCOCK & NEWTON 2000).  

O presente trabalho destina-se a relatar um caso clínico de tumor ósseo 

multilobular (TOM), em um cão da raça SRD, 12 anos e 9 meses de idade, 9 kg, porte 

médio, ocorrido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo no ano de 

2018. 
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RELATO DE CASO 

 

O paciente foi encaminhado para atendimento no Hospital Veterinário da 

Universidade de Passo Fundo com queixa de caroços na região da cabeça, onde 

segundo relato da tutora havia aparecido há 2 meses um caroço na cabeça pequeno 

e com consistência firme, após foi percebido outro em crescimento e, a mesma 

afirmava que o paciente não aparentava sentir dor no local dos nódulos e não 

apresentava nenhum sinal clínico relevante. Foi realizado então exame clínico 

completo e avaliado parâmetros como: frequência cardíaca e respiratória, 

temperatura retal, tempo de perfusão capilar, mucosas, pulso, temperamento, 

hidratação, linfonodos, estado geral do paciente, ausculta cardiopulmonar e 

palpação abdominal. Foram realizados também exames complementares como 

perfil sanguíneo de hemograma e bioquímico completo, os mesmos não 

apresentando alterações relevantes e radiografia de crânio, neste foi observado 

após o resultado dos exames, área ovalada, de radiopacidade aumentada 

(neoformação óssea), medindo aproximadamente 3,0cmx3,5cm, localizada 

caudalmente ao osso occipital, ocupando a região da protuberância e crista 

occipital externa, sem sinais radiográficos de lise óssea. O paciente foi 

encaminhado para procedimento cirúrgico afim de elucidar o diagnóstico final, com 

suspeita inicial de neoplasia. Realizou-se exérese do tumor para posterior biópsia 

óssea na região occipital, sendo o nódulo encaminhado para exame 

histopatológico, confirmando assim o tumor ósseo multilobular. Os nódulos 

estavam com formato indefinido, superfície irregular, coloração parda-brancacenta, 

consistência macia a firme (rangentes e resistente aos cortes) macroscopicamente. 

As amostras demonstravam microscopicamente padrão semelhante que consistia 

de, proliferação expansiva e multilobular (lóbulos coalescentes) de células que 

esboçam predominantemente, formação de cartilagem hialina, por vezes, tecido 

ósseo sólido e/ou trabecular, ambos com focos de mineralização; os lóbulos 

separados por diferentes proporções de septos/estroma fibroso; havendo 

comprometimento de tecido muscular adjacente. O índice mitótico era baixo, o 

pleomorfismo moderado e não se observava necrose e hemorragia tumoral. O 

tratamento após o procedimento cirúrgico foi com o uso de anti-inflamatórios e 
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analgésicos, utilizando Meloxicam SID, Dipirona sódica TID e Cloridrato de 

Tramadol BID, pelo período de 5 dias. Referente a quimioterapia, devido a 

indisponibilidade da medicação sugerida, o paciente não entrou com tratamento 

quimioterápico. Ao total foram realizadas três consultas com o paciente para 

avaliação clínica e pós cirúrgica. 

 

DISCUSSÃO 

 

No caso relatado o  paciente é um canino, de 12 anos e 9 meses de idade, 

porte médio e a neoplasia acometeu o osso occipital do crânio, corroborando com 

a literatura, que afirma que o tumor ósseo multilobular  (TOM) acomete os ossos do 

crânio e da face, nas regiões parietal, occipital e orbital, osso frontal, arco 

zigomático, mandíbula e maxila (COSTA, et al. 2017 apud STRAW et al. 1989),  com 

maior predisposição nos animais de raça de porte médio a grande, idade de 

surgimento do tumor entre 4 a 14 anos, com média de idade de 8 anos e não possui 

predisposição por raça e sexo (BASSINI, et al. 2019 apud STRAW et al. 1989).  

A literatura descreve que os sinais clínicos estão relacionados com a 

compressão das estruturas afetadas pelo TOM (DALECK, 2016), e o animal do 

presente estudo não apresentava nenhum sinal clínico por conta do tumor, visto 

que o mesmo estava em estágio inicial. Os parâmetros fisiológicos do paciente nas 

três consultas estavam normais, exceto a frequência respiratória que no dia 1, 

estava apresentando valor elevado (45 rpm) comparado ao fisiológico para espécie 

(18-36 rpm), citado na literatura de LEYDSON, 2014. No dia 4 estava descrito como 

ofegante, o que pode ser justificado pela idade do animal ou pelo caminho 

percorrido até o local da consulta, conforme apresenta na Figura 1.  
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Parametrôs clínicos  Dia 0 Dia 2 Dia 4 

Frequência Cardiaca 125 bpm 126 bpm s/a 

Frequência Respiratória 45 rpm s/a ofegante 

Temperatura Retal 38,9° 39,1° 38,5° 

Tempo de Perfusão Capilar 2 segundos 2 segundos 2 segundos 

Mucosa rosada normocorada/brilhosa rosada 

Pulso regular regular regular 

Hidratação hidratado s/a hidratado 

Estado Geral bom bom bom 

Linfonodos normais s/a normais 

Asculta Cardio Pulmonar s/a s/a s/a 

Palpação Abdominal s/a s/a s/a 

 

Figura 1. Avaliação de parâmetros clínicos do paciente 

 

O tratamento realizado após exérese do tumor foi para prevenir inflamações 

e alívio da dor proveniente do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido. 

Segundo COSTA, et. al. (2017) apud DERNELL et. al.(1998) a conduta terapêutica 

mais indicada em casos de TOM é a realização de exérese tumoral com amplas 

margens cirúrgicas, explicado no principal estudo retrospectivo sobre TOM, 

relatado por DERNELL et al. (1998), que verificou-se que 47% dos cães tratados 

através da remoção cirúrgica da neoplasia apresentaram recidiva local e 56% 

apresentaram metástases. A cirurgia também é amplamente utilizada para o 

controle regional da doença e representa a primeira opção terapêutica em pacientes 

com estadiamento inicial, portadores de neoplasias localizadas e com baixo 

potencial metastático, como afirma ORSI, 2018 apud BERG, 2007. 

A conduta clínica seguida neste caso foi coerente com a literatura, onde 

indica que a exérese do tumor é o tratamento indicado, proporcionando bom 

controle tumoral e um prognóstico melhor (ORSI, 2018 apud DALECK, 2016). 

Terapias adjuvantes como radioterapia e quimioterapia possuem resultados 

incertos (COSTA, et al. apud STRAW et al. 1989), e neste caso a quimioterapia e o 

acompanhamento do paciente não foram relatados. 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de raro, o tumor ósseo multilobular é maligno, então é de extrema 

importância que o diagnóstico seja feito cedo e realizada sua retirada, pois de 

acordo com sua evolução o tumor pode comprometer as estruturas crânio e da face, 

que serão responsáveis por evidenciar os sinais clínicos, além de evoluir para 

metástases, onde o pulmão é o órgão primário para ocorrência das mesmas, 

podendo assim levar à óbito.  
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2 EDUCAÇÃO 

 

2.1 RESUMO EXPANDIDO 

 

 



 

 

 



 

1. A INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ESCOLAR 

 

Gabriela de Campos Dapper1 

  Renan Anderson de Oliveira2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central mostrar as influências dos 

meios de comunicação na educação infantil escolar, bem como entender e 

estabelecer as principais consequências positivas e negativas provocadas por esses 

meios, tendo conhecimento que nos comunicamos a todo momento, seja por 

palavras, gestos, internet e outros meios de comunicação. Neste trabalho iremos 

investigar as influências dos meios de comunicação na educação infantil. Este tema 

é bastante polêmico, pois muitas pessoas afirmam que os meios de comunicação 

podem ser uma influência negativa, já outros acreditam que os meios de 

comunicação devem ser de interesse de professores, pais, alunos, pois esses meios 

podem melhorar a educação, levando o leitor a refletir sobre a importância desse 

tema, não somente na educação infantil, mas também na sociedade como um todo, 

pois a partir dele o indivíduo aprende a interagir com o mundo ao seu redor e também 

a ser uma pessoa crítica; capaz de ter uma opinião. Além disso, é de extrema 

importância estudar este tema, pois é visível o crescimento dos meios de 

comunicação no meio em que vivemos, podemos descobrir novas formas de ensino 

e aprendizagem além de muitas maneiras descontraídas para que os alunos se 

interessem mais na busca do conhecimento.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica da pesquisa consiste em um debate bibliográfico 

seguindo de uma pesquisa de campo aprofundando o assunto nos meios de 

comunicação. A abordagem da pesquisa será unicamente qualitativa, pois 
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acontecerá em uma escola do norte do Rio Grande do Sul. O objetivo da abordagem 

é entender as percepções dos professores desta escola sobre as influências dos 

meios de comunicação nas atividades escolares. Para Moran(2004), o professor 

precisa aprender a gerenciar diversos espaços de maneira equilibrada e inovadora. 

Na visão do autor KNECHTEL (2014, p.97)  

 

A abordagem qualitativa é uma modalidade de pesquisa voltada para o 

entendimento de fenômenos humanos, cujo objetivo é obter uma visão detalhada 

e complexa desses fenômenos, analisando a forma como os respondentes os 

configuram e os aprendem. 

 

A coleta de dados aconteceu por meio de um questionário enviado com 

perguntas abertas de forma que os docentes pudessem colocar as suas experiências 

com os meios de comunicação na educação infantil. Na sequência os dados foram 

analisados levando em consideração as referências bibliográficas do assunto em 

pauta.    

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Incialmente procurou-se dividir o questionário da pesquisa de campo em três 

blocos, o primeiro bloco ressalta a estrutura escolar municipal diante dos meios de 

comunicação, ou seja se a escola e o município estão unidos e adaptaram recursos 

de comunicação voltados ao ensino aprendizagem dos alunos, com base nesse 

questionamento a pergunta de número seis do bloco um que é respondida por uma 

professora titular de turma diz o seguinte: Como é feito os  investimentos em novos 

meios de comunicação e a conservação dos meios de comunicação que a escola 

possui? Segundo a professora:  

 

Procuramos sempre manter equipamentos conservados, se caso alguém 

estrague logo providenciamos o conserto. Recentemente elaboramos um projeto 

e conseguimos recursos para equipar nossa sala de informática. Com base nessa 

resposta concluímos que a escola está muito bem preparada diante aos meios 
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de comunicação, e junto à escola, está o município que abre portas, oferecendo 

projetos de incentivo a esse meio de ensino.  

 

O segundo bloco ressalta o posicionamento do professor diante aos meios de 

comunicação e o processo de ensino, segundo os professores, que responderam ao 

questionário, a maior dificuldade, é a falta de formação e conhecimento sobre 

determinado assunto, porém os professores adaptaram esses meios de 

comunicação na sala de aula, e fazem com que a aula produza um maior interesse e 

rendimento por parte de ambas as partes.  

O terceiro bloco visa identificar a importância do uso dos meios de 

comunicação no contexto escolar, segundo os professores o interesse dos alunos 

pelos meios de comunicação depende muito da atividade proposta, eles possuem 

uma maior descontração, quando tem acesso ao laboratório de informática, pois 

naquele ambiente, os alunos acabam interagindo com os computadores e despertam 

maior interesse pela aula 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em suma, como podemos verificar ao longo do trabalho, os meios de 

comunicação sofreram uma grande evolução, desta forma, verificamos que á medida 

que o ser humano vai avançando o seu conhecimento e aprofundando a sua criação 

os meios de comunicação também sofrem alterações. Pelo fato dos meios de 

comunicação, estarem cada vez mais próximos da nossa sociedade é imprescindível 

ignora-los. Acreditamos que as escolas tendem a estar preparadas para trabalhar 

com esses meios, levando em consideração o contexto de cada aluno e família que 

frequentam o ambiente escolar.  

Com base no questionário respondido pelo corpo docente da escola Raio de 

Sol, identificamos a importância dos meios de comunicação no contexto escolar, pois 

é visível a transformação que o mundo passa ao decorrer dos anos e junto a essas 

transformações somos obrigados a evoluir e estar sempre em busca de mais 

conhecimentos e formações na área de ensino. 
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2. ANÁLISE DO SALTO VERTICAL VOLTADO A APTIDÃO FÍSICA NOS ESPORTES: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA1 

 

Eduarda Jordani2 

 Alan Patrick  Da  Luz3 
Caroline Rizzi Di Domenico4 

 

Resumo: O salto vertical é uma das habilidades que exigem muita coordenação 

motora e envolve uma variedade de segmentos corporais, que podem agregar em 

muitas experiências para o aprendizado motor. A aptidão física, condiz com a 

habilidade da pessoa em desempenhar atividades do dia a dia com mais disposição 

e pode ser dividida em aptidão física motora, e a outra aptidão física voltada a 

saúde. A motora envolve as habilidades de velocidade, agilidade, potência (ou força 

explosiva), coordenação e equilíbrio. Já a que é voltada a saúde compreende as 

capacidades de resistência cardiorrespiratórias, flexibilidade, força e resistência 

muscular. 

 

Metodologia: O estudo teve por objetivo avaliar o salto vertical com relação a 

aptidão física em diferentes esportes. Foi realizado uma revisão sistemática da 

literatura, na qual a busca bibliográfica foi realizada no Google Acadêmico e Scielo. 

O processo de análise dos estudos envolveu leitura de teses, artigos e textos 

completos publicados em Português a partir do período de 2010.  

 

Resultados: Foram selecionados nove, dentre eles artigos, teses, dissertações que 

se adequaram aos critérios de inclusão da revisão.  

 

                                                     
1 Artigo apresentado como requisito de submissão de artigo científico ao Centro de Ensino Superior 
Riograndense - CESURG. 2020. 
2 Acadêmico do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: dudajordani15@gmail.com  alanpatrykl1@gmail.com 
3 Acadêmico do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: alanpatrykl1@gmail.com 
4 Mestre em Biociências e Reabilitação – IPA. Professor do Centro de Ensino Superior Riograndense 
- CESURG.   
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Conclusão: Portanto o bom desempenho no esporte, com relação ao salto vertical, 

é dependente da força exercida que pode ser prejudicada quando há fadiga 

muscular, pelo excesso de treinamento e também pelo destreinamento. 

Palavras-chave: Salto Vertical. Aptidão Física. Esportes 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de exercício físico, além de ser um meio de desenvolver um bom 

desempenho motor, pode ser considerada um mecanismo de promoção de saúde 

melhora na qualidade de vida, pois apresenta-se associado a bons indicadores de 

saúde, tais como: baixos níveis de colesterol e triglicerídeos e tem sido cada vez 

mais indicado na infância e adolescência, por possuir efeitos benéficos sobre a 

composição corporal, adaptações cardiorrespiratórias, ósseas, apresenta 

associação positiva à menores índices de obesidade, além de refletir em um bom 

desempenho acadêmico (BORTONI, BOJIKIAN; 2007; PELEGRINI, et al. 2011).  

Deste modo, segundo Corseuil e Petroski (2010) a atividade física, a aptidão 

física e a saúde relacionam-se entre si, sendo que, pessoas fisicamente ativas 

apresentam melhores níveis de aptidão e saúde que sedentários. Apesar dos índices 

de melhorias na saúde dos indivíduos, estudos abordam que há uma prevalência de 

exposição a baixos níveis de atividade física elevada, que parecem afetar pessoas 

de todas as idades (TASSITANO, et al. 2007). 

Abordada de duas maneiras distintas, uma voltada a saúde e outra ao 

desempenho esportivo, a aptidão física no campo da saúde está relacionada com a 

capacidade do indivíduo de realizar atividades do cotidiano com vigor e energia, 

demonstrando menor risco de desenvolver doenças associadas a baixos níveis de 

atividade física (CORSEUIL, PETROSKI; 2010). E quanto ao desempenho esportivo 

pode-se destacar seguintes habilidades físicas de acordo com Silva, et al. (2017): 

velocidade, agilidade, potência (ou força explosiva), coordenação e equilíbrio.  

O salto vertical é um dos movimentos locomotores fundamentais e uma 

habilidade básica para muitos esportes, que envolve vários componentes corporais 

e agrega diferentes experiências motoras aos indivíduos. Considerado um 

movimento de alta intensidade e curta duração, que se apresenta como um 
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componente da aptidão física determinantes para o sucesso em esportes coletivos 

intermitentes como o voleibol, o basquetebol, o handebol e o futebol, tem sido muito 

difundido na literatura por ser um instrumento de avaliação de força e potência de 

treinamentos esportivos (CARVALHO, et al. 2018; GANTOIS, et al. 2018). 

Por ser o salto vertical uma habilidade desenvolvida em muitas modalidades 

esportivas, e este estar intimamente ligado a aptidão física dos indivíduos, podendo 

avaliar a força e a potência, o presente artigo tem como objetivo avaliar o salto 

vertical de alunos do sexo masculino entre 12 e 14 anos do ensino fundamental de 

escolas municipais do município de Sarandi- RS. Para avaliar o salto será utilizado 

o teste de salto vertical analisado pelo aplicativo telefone móvel My Jump, e para 

verificar os níveis de percepção de atividade física será aplicado um questionário 

chamado PAQ-C. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SALTO VERTICAL  

 

Na maioria dos esportes, uma das competências mais exigidas para 

determinar um bom rendimento para qualquer atleta é o salto, pois são 

responsáveis por produzir em pouco tempo forças que podem passar 20 vezes mais 

equivalente ao seu peso corporal, e são vários tipos de saltos com características e 

dinâmicas diferentes e através deles pode ser medidos força, ou realizar uma 

análise de alongamento e encurtamento (MARTINS, 2009). 

O salto vertical é uma das habilidades que exigem muita coordenação motora 

e envolve uma variedade de segmentos corporais, que podem agregar em muitas 

experiências para o aprendizado  motor, assim tornando uma das principais 

competências para o desenvolvimento humano, mas além de aspectos positivos 

tem que se tomar devidos cuidados pois a má execução pode acarretar em lesões 

ortopédicas, o salto vertical pode proporcionar um suporte essencial para um bom 

desempenho da prática esportiva (DEPRÁ, 2012). 

Reconhecido por inúmeros cientistas e técnicos o salto vertical é visto como 

importantíssimo elemento para um bom treinamento e análise de avanço do atleta. 
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O salto vertical tende aparecer nos esportes coletivos e pode ser muito usado 

durante os jogos, e por isso tem sido muito estudado as formas de aplicações na 

prática, para ser retirado os melhores aproveitamentos e ter uma base e poder 

analisar as potencializações e limitações dos saltos recordando que existem 

fatores diretos que interferem para uma melhor potencialização do salto como 

técnica, tática, preparo físico , antropométrico , ambiental e perspectivo  ( 

HESPANHOL, 2004).  

Balsalobre-Fernández et al. (2015) desenvolveram o aplicativo MyJump, 

recentemente validado para medir a altura de salto vertical.” Foi usado para cálculo 

de salto vertical e ainda assim permitir calcular o tempo e altura do salto. A também 

apontamentos positivos e negativos ao uso do aplicativo, mas ele é disponível para 

IOS, por ter uma melhor qualidade de imagens e bom para sua avaliação mais 

simplificada, com isso é necessário ter alguns cuidados para não haver mudanças 

de precisão do salto e validade (STANTON et al. 2005). 

 

2.2 APTIDÃO FÍSICA  

 

A aptidão física, condiz com a habilidade da pessoa em desempenhar 

atividades do dia a dia com mais disposição e redução do risco de desenvolver uma 

nova doença, ou até mesmo de condições que que fazem com que o corpo entre em 

decadência, relacionada com os padrões menores de atividade física (ACSM,1998). 

Existem duas formas de ser entendido o termo aptidão físico, uma delas está 

relacionada a aptidão física motora, e a outra aptidão física voltada a saúde. A 

motora envolve as habilidades de velocidade, agilidade, potência (ou força 

explosiva), coordenação e equilíbrio. Já a voltada a saúde compreende as 

capacidades de resistência cardiorrespiratórias, flexibilidade, força e resistência 

muscular (SILVA, et al. 2017).  

Conforme diz a Organização Mundial da Saúde (WHO,1978), aptidão física 

pode ser explicada como “a capacidade de realizar trabalho muscular de maneira 

satisfatória”. Permitindo ao indivíduo um melhor desempenho motor nas atividades 

que exigem o uso de maior força. 
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Deste modo esse conceito tomou forma nos últimos anos, como muitos 

pesquisadores haviam indicado que com uma boa a aptidão física o indivíduo 

pudesse realizar suas atividades cotidianas sem fadigar rapidamente assim 

permitindo uma sensação de bem estar com seu próprio corpo (BOUCHARD, et al. 

1990). 

 

2.3 SALTO VERTICAL E ESPORTES 

 

O salto vertical está presente em várias modalidades esportivas, pois é 

essencial na hora de executar os movimentos. As ações motoras complexas de 

alguns gestos (rebote no basquete, cortadas e bloqueios no voleibol, etc.) está 

ligada ao salto vertical (JACOBS, 1996). 

Os esportes coletivos voleibol, handebol e basquetebol, possuem 

características de intensidade intermitente, com predominância anaeróbica de 

baixa intensidade (GANTOIS, et al. 2018), e no decorrer do jogo podem ocorrer 

jogadas que exijam uma movimentação de alta intensidade e curta duração, como 

saltos e sprint. Para se ter uma boa movimentação e êxito durante o jogo, é 

necessário que os membros musculares inferiores estejam num ótimo 

condicionamento físico (HESPANHOL, 2004). 

Na biomecânica há várias formas de analisar um atleta que está aprimorando 

suas variáveis, fazendo com que o treinador possa ter mais possibilidades de 

treinos. O que também fortalece na execução de atividades é a força posta contra o 

solo, rapidez no deslocamento e o tempo na realização das atividades, que está 

ligada a algum esporte favorito. Com isso o salto vertical é fundamental para um 

melhor movimento (SILVA, et al. 2005). 

A incontáveis variáveis em que o salto é investigado, dentre elas, fala-se 

sobre a questão da velocidade na hora do movimento de flexão e extensão na qual 

está ligada a performance do atleta (TOUMI, 2004). Isso faz com que seja avaliado 

os membros tanto inferiores como superiores na hora de observar a velocidade do 

movimento que está ligada as articulações, para assim administrar melhor os 

protocolos (BOMBA, 2004). 
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Nos conceitos da dinâmica, a outras variáveis, que fala do uso dos membros 

superiores na hora do salto. Afirmando um melhor desempenho na execução. Há 

vantagens satisfatórias no acúmulo de energia na capacidade elástica de músculos 

e tendões ao redor das principais articulações (joelhos, quadril e tornozelos) (LEES, 

et al. 2004). 

Há também alguns estudos de avaliação para o salto vertical. Como diz 

Markovic, et al. (2004), fizeram inúmeros testes com adaptações de protocolos 

como salto sem contra movimento, com contra movimento e foi visto que eles 

autorizaram avaliação da força de explosão de membros inferiores. 

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de projeto integrador do curso de 

Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense-CESURG, durante o 

período de agosto a novembro de 2020. 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, em que as buscas foram 

realizadas nos sites Google Acadêmico e Scielo, através dos descritores “salto 

vertical”, “aptidão física”, “esportes” e somente foram incluídos artigos, teses e 

dissertações publicados em português, publicados a partir de 2010, que tenham 

avaliado o salto vertical relacionado a aptidão física voltado aos esportes ou 

escolares. Para isso foram elegidos nove artigos de intervenção, sendo excluídos 

aqueles de revisão bibliográfica. 

 

4 RESULTADOS 

 

A Tabela I aborda sobre os resultados encontrados incluindo os dados dos 

autores, os objetivos dos estudos, as metodologias, o tamanho e o tipo da amostra 

bem como os resultados encontrados. Deste modo, são apresentados nove estudos 

analisados, que foram publicados entre os anos de 2010 e 2018. Dos quais, três 

deles foram realizados com escolares, seis com atletas masculinos de futebol e 

somente 1 estudo foi analisado com atletas do futebol feminino. Referente aos 

esportes, foram encontrados trabalhos sobre futebol (2), voleibol (1), futsal (1) e 



 

CESURG | 341 

 

 

Rugby (1). Na amostra, a faixa etária apresentou idades entre dez e trinta anos, 

sendo incluídos adolescentes e jovens. Dentre os estudos, somente um trabalho 

analisou casos e controles, os demais artigos tiveram caráter quase-experimental. 

 

 

Tabela. I- Lista de artigos e resultados encontrados  
Autores (Ano) Objetivos Metodologia Amostra Resultados 
  BACKES (2017) Descrever o 

comportamento 
das variáveis do 
salto vertical em 
jogadoras de 
futebol feminino. 

 Salto vertical, 
avaliado atraves 
do aplicativo My 
Jump. Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Idade das 
jogadoras, tempo 
de experiência no 
esporte. Análise 
estatística de 
média e desvio 
padrão 

 

18 Jogadoras de 
futebol feminino 
profissional de 
Porto Alegre 
(idade 
independente) 

As jogadoras da 
equipe analisada 
apresentaram 
alturas de saltos 
verticais 
inferiores ao de 
outras jogadoras 
analisadas em 
outros estudos. 

CORSEUIL 
(2010) 

Identificar a 
prevalência de 
baixos níveis de 
aptidão física 
relacionada à 
saúde. 

força de preensão 
manual; extensão 
dos braços; flexão 
do tronco 
impulsão vertical; 
resistência 
abdominal e força 
dorsal. 

Participaram da 
amostra 234 

estudantes (112 
moças e 122 

rapazes, entre 
17 e 29 anos), 
matriculados 
em diversos 

cursos da 
Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

 

se tratando de 
indivíduos jovens, 
observou-se que 

boa parte dos 
universitários se 

encontra com 
baixos níveis de 
aptidão física, 

sugerindo 

A importância da 
implantação de 

programas para o 
desenvolvimento 
e/ou manutenção 
da aptidão física 

destes 
estudantes, 
fornecendo 

subsídios para 
que adotem um 

estilo de vida 
mais ativo e 

saudável por toda 
a sua vida 

 
CARVALHO et 
al. (2018) 

Analisar a 
intensificação do 
treinamento 

Testes de 
impulsão vertical. 
Protocolo de 

Equipe sub 17 
masculina, 14 
atletas. 

Inferiu-se que a 
resposta de um 
treinamento 
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pliométrico dos 
membros 
inferiores e a 
influência no 
desempenho 
muscular para a 
melhoria da 
qualidade do 
salto vertical. 

avaliação da 
aptidão física. 
Salto vertical. 

específico sobre 
a impulsão 
vertical pode ser 
considerada uma 
atividade 
relevante na 
promoção de 
efeitos positivos 
no 
aprimoramento 
do salto. 

GANTOIS et al. 
(2018) 

Verificar a 
relação da 
capacidade de 
sprints repetidos 
e salto vertical 
intermitente em 
atletas de 
basquetebol. 

Avaliação 
Antropométrica 
(IMC). Capacidade 
de sprint repetido 
(CSR). Salto 
vertical 
intermitente. 

Foram avaliados 
20 atletas 
adultos do sexo 
masculino (21,4 
+ 2,18 anos) 

Verificaram-se 
correlações 
negativas 
moderadas a 
forte entre o 
desempenho dos 
sprints com a 
altura do salto 
vertical (r= 0,459 
a 0,612; p< 0,05), 
com exceção da 
fase de 
aceleração do 
sprint, que não 
apresentou 
correlação 
significativa com 
o salto vertical. 
Forte coeficiente 
de correlação 
intraclasse foi 
observado para o 
decréscimo de 
sprint e salto 
vertical (CCI = 
0,814; p < 0,001). 

DOS SANTOS 
PINHEIRO et al. 
(2018) 

Descrever e 
correlacionar 
variáveis 
antropométricas 
e de 
desempenho 
físico de 
jogadores 
amadores de 
Rugby Union 

Teste VO2 máx. 
Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Teste de 
esforço 
progressivo. 
Sentar e alcançar. 
Teste (YMCA). 
Teste 1RM. Teste 
(IAT). Salto 
vertical. Teste 
(RAST). Teste de 
(TLim) 

 23 atletas 
amadores 
masculinos de 
18 a 30 anos, da 
cidade de 
Pelotas-RS 

Concluiu-se que 
há correlações 
significativas 
entre diferentes 
variáveis 
avaliadas, que 
esses jogadores 
de rúgbi 
apresentam baixa 
aptidão física, os 
backs têm maior 
aptidão aeróbia e 
os forwards são 
mais fortes. 

 HORTA et al. 
(2017) 

Analisar a 
influência do 
salto vertical na 
quantificação da 
carga de 
treinamento no 

Salto vertical. 
Teste Kolmogorov 
Smirnov 

 15 atletas do 
sexo masculino 
de uma equipe 
de voleibol. 

Conclui-se que o 
salto vertical de 
ataque exerce 
maior influência 
no valor final de 
PSE apontado 
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voleibol por meio 
do método da 
percepção 
subjetiva do 
esforço (PSE) da 
sessão. 

pelos atletas nas 
sessões de 
treinamento. 

FREITAS et al. 
(2014) 

Analisar o efeito 
de jogos de 

futsal realizados 
em dias 

consecutivos 
sobre o 

desempenho em 
testes de saltos 
verticais e sobre 

o estresse e a 
recuperação de 
atletas dessa 
modalidade. 

Teste salto 
vertical. Squat 
Jump (SJ) e 
Coun-
termovement 
jump (CMJ) 
RESTQ Sport. 

11 atletas do 
sexo masculino 
pertencentes a 
uma equipe de 
futsal. 

Conclui-se o 
decréscimo no 
desempenho de 
saltos verticais e 
as alterações 
deletérias nas 
escalas do 
RESTQ-Sport 
sugerem que 
houve acúmulo 
de fadiga ao 
longo de jogos de 
futsal realizados 
em dias 
consecutivos.  

HESPANHOL et 
al. (2013) 
 

Avaliar a 
sensibilidade e a 
especificidade 
de diferentes 
protocolos de 
medida dos 
testes de saltos 
verticais para o 
diagnóstico da 
força explosiva 
em futebolistas e 
voleibolistas na 
puberdade. 

Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Salto 
vertical. Squat 
Jump (SJ). 
Counter 
movement jump 
(CMJ). Drop jump 
(DJ; 40 cm 
height). Medidas 
de composição 
corporal. 

Estudo 
transversal com 
população não 

probabilística de 
110 jovens 

atletas do sexo 
masculino (60 

futebolistas e 50 
voleibolistas) na 

faixa etária de 
13 a 18 anos 

pertencentes a 
clubes da região 

metropoli- 

tana de 
Campinas, SP, 

Brasil. 

 

O diagnóstico da 
força explosiva 
como teste SJ 
apresentou 
sensibilidade e 
especificidade 
elevadas, com 
seu valor 
preditivo alto na 
puberdade. 

ABAD et al. 
(2016) 

Analisar os 
efeitos do 
destreinamento 
na composição 
corporal e nas 
capacidades de 
salto vertical e 
na velocidade. 

Avaliação 
antropométrica, 
de saltos verticais 
sem (SVSC) e 
com contra 
movimento 
(SVCC), e de 
velocidade linear. 

Vinte e dois 
jogadores sub17 
da elite do 
futebol 
brasileiro. 

Duas semanas de 
destreinamento 
provocaram 
alterações 
significativas na 
composição 
corporal e na 
capacidade da 
velocidade 
motora e na 
distância de 0-5 
m em jovens 
futebolistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância do salto vertical para um bom treinamento pode ser 

considerado uma atividade essencial para fins de bons efeitos positivos no 

aprimoramento da manutenção da aptidão física. Com este estudo foi possível 

identificar que o salto vertical é muito presente nos esportes, no qual o bom 

desempenho é dependente da força, e que pode ser prejudicado quando há fadiga 

muscular, causado pelo excesso de treinamento. E que quando há destreinamento 

de mais de uma semana ocorre alterações significativas na capacidade muscular e 

velocidade motora. Segundo dados coletados na Universidade Federal de Santa 

Catarina no ano de 2010, os jovens na grande maioria estão com níveis baixos de 

aptidão física. Por isso é sugerido a implantação de programas que envolve o salto 

vertical e o esporte para o desenvolvimento da aptidão física fornecendo assim uma 

melhor qualidade de vida e um estivo de vida mais saudável. 
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3. ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A terceira idade muda conforme a qualidade de vida de cada país. Em países 

desenvolvimento é considerado idoso às pessoas acima 60 anos e nas nações 

desenvolvidas pessoas com 65 anos (OMS, 2005). 

A perda da aptidão física é recorrente ao processo de envelhecimento, e 

conforme a pessoa se torna idosa poderá perder a capacidade de realizar tarefas 

simples como correr, pular, saltar, perdendo o equilíbrio, a flexibilidade, a 

coordenação motora. Dessa forma, tornam-se dependentes de terceiros para a 

realização de funções da manutenção corporal, na locomoção e na higiene pessoal. 

A atividade física faz parte de tudo que realizamos durante o dia, desde as 

atividades mais comuns como as mais complexas, sem precisar de planejamento, 

pois basta o movimento. Diferentemente da atividade física o exercício físico, exige 

um planejamento estrutural e repetitivo para alcançar um determinado objetivo, seja 

emagrecer, criar massa muscular ou melhorar a capacidade de melhorar atividades 

diárias com mais praticidade e menos esforço (PITANGA, 2002). 

Por isso tem se incentivado na terceira idade a realizações de atividades e 

exercícios físicos na intenção de promover a melhoria da aptidão física, e do 

condicionamento físico. Por meio de atividades e exercícios físicos os idosos 

terão inúmeros benefícios tais como nas áreas psicológicas, na melhora da 

autoimagem, autoestima e na prevenção de certas patologias, promovendo uma 

qualidade de vida melhor. Essas atividades necessitam de um acompanhamento de 
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um profissional da educação física para que sejam realizadas de maneira adequada 

e efetiva. 

Assim, considerando a importância da atividade física na terceira idade, este 

trabalho tem por objetivo geral conhecer a importância da atividade física para 

idosos. Como objetivos específicos buscou-se desenvolver exercícios físicos como 

promoção da saúde e bem estar, promover a integração dos idosos e conhecer o 

papel do educador físico para a motivação de idosos na prática de atividades físicas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, com a utilização de 

técnicas e intervenção, observação participante, e questionário, realizado com idosos 

moradores de um Residencial da cidade Sarandi, Rio Grande do Sul. 

A coleta de dados ocorreu no ano de 2019 no mês de outubro, totalizando 

quatro encontros com os participantes com a duração de aproximadamente uma 

hora cada encontro. 

Para observação de campo, utilizou-se um diário de campo, onde foram 

registradas as informações observadas durante a intervenção com os participantes. 

Os acadêmicos realizaram intervenção com os idosos utilizando-se de 

estratégias de integração, nas quais foi estimulada à prática da atividade física, 

assim melhorando a aptidão física para sua qualidade de vida. Buscou-se viabilizar 

condições para o desenvolvimento das atividades propostas e observar a 

importância que a atividade física proporciona para a terceira idade. Os 

procedimentos adotados foram de alongamentos, exercícios funcionais, ajudando 

nos aspectos cognitivos e físicos, fazendo com que houvesse interação entre eles e 

lazer. Para as atividades utilizaram-se bolas, garrafas pet, novelo de lã, elásticos e 

objetos. Também houve a realização de entrevistas individuais com oito residentes 

com o objetivo de compreender como eles se sentiram durantes as atividades 

propostas 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O residencial conta com 13 idosos hospedados. Primeiramente, foi realizado 

uma observação sobre a condição física e mental dos residentes, onde identificou-

se idosos com algumas infermidades, dentre eles, Parkson, Alzheimer e alguns com 

problemas mentais, e outros em uso de cadeira de rodas. A partir disso foi realizado 

atividades funcionais, onde era trabalhado a mobilidade, coordenação e 

concentração, equilíbrio, força, atenção, memória e interação entre os participantes. 

Além do desenvolvimento das atividades funcionais buscou-se promover um 

ambiente de interação e construção de vínculos com os idosos, buscando estimulá-

los a realizar exercícios, na sua rotina conforme suas possibilidades. No primeiro 

encontro identificou-se a receptividade dos idosos para esse tipo de atividade, os 

quais demonstraram interesse em participar e colaborar nas atividades propostas. 

Logo nas primeiras atividades foi possível estabelecer uma aproximação com os 

idosos e os profissionais do residencial, o que nos possibilitou abertura para a 

realização de outras atividades. 

No segundo e terceiro encontro logo na chegada já era notada a expectativa 

dos idosos para realizar as práticas, nas quais foram realizados trabalhos com bola 

voltada para a parte funcional e mobilidade de membros superiores e inferiores. Foi 

realizado também atividades com pesos para estimular o reforço muscular dos 

membros superiores. 

Segundo Pilger (2016) o elo criado entre os acadêmicos e os residentes 

facilita a realização das atividades propostas, possibilitando avanço significativo 

no senso crítico, reflexão, também na melhor comunicação e interação social entre 

eles. 

No quarto e último encontro, foi observado, que houve uma grande troca de 

aprendizado entre os acadêmicos e idosos, que dessa forma possibilitou com que o 

trabalho tivesse mais aproveitamento na hora da aplicação e na capacidade deles se 

sentirem mais seguros para realizar as atividades. As atividades que antes 

apresentavam dificuldade em fazer, se tornaram mais prazerosas e possível de 

realizar na prática. 
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Foi aplicado um questionário com 8 dos residentes, onde identificou-se que 

nenhum idoso sentiu dor ao praticar as atividades. Os idosos que participaram das 

atividades relataram se sentirem bem, mais alegres e dispostos. Esse resultados 

também foram verificados no estudo de Franchi, Montenegro (2005) no qual 

identificou-se mudanças no bem estar, humor, aperfeiçoamento da aptidão física, 

sensação de prazer corporal e segurança para realizar as atividades diárias,. Além 

disso, o exercício físico proprcionou mais autonomia e independência aos idosos, 

fazendo com que se sentissem se mais ativos para as práticas das atividades físicas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir do estudo realizado no Residencial em Sarandi, foi concluído que as 

atividades físicas realizadas com idosos promovem interação social, um melhor 

condicionamento físico, segurança na hora dos exercícios, favorecendo assim a 

qualidade de vida, saúde e bem estar. 

O contato com os idosos também possibilitou conhecer as especificidades 

desse público, bem como, a organização de estratégias que pudessem incluir os 

diferentes idosos nas atividades, considerando suas limitações e potencialidades 

para os exercícios físicos. Com as práticas proporcionadas identifica-se que os 

idosos podem ter mais desenvolvimento físico como um maior equilíbrio, lateralidade 

e percepção e no aspecto mental, tais como atenção, relaxamento e sensação de 

prazer, influenciando na integração com outros, trazendo benefícios no seu dia a dia. 

Dessa forma, sugere-se que essas atividades sejam promovidas nesses 

serviços com um acompanhamento adequado de um profissional de educação física. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

FRANCHI, Kristiane Mesquita Barros; MONTENEGRO, Renan Magalhães. Atividade 
física: uma necessidade para a boa saúde na terceira idade. Revista Brasileira em 
Promoção da Saúde, v. 18, n. 3, p. 152-156, 2005. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Envelhecimento ativo: uma política 
de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde. 2005. 
 



 
CESURG | 351 

 

 

PILGER, Calíope et al. Atividades de promoção à saúde para um grupo de idosos: 
um relato de experiência. Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde, v. 4, n. 2, 
2016. 
 
PITANGA, FJ Gondim. Epidemiologia, atividade física e saúde. Revista Brasileira 
de Ciência e Movimento, v. 10, n. 3, p. 49-54, 2002. 
 

 



 



 

4. CONTRIBUIÇÕES DE UMA ESCOLA DE ASSENTAMENTO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Maiara Lazaretti Celer1 

 Karoline Franceschi2 

 Patrícia Signor3 
1. INTRODUÇÃO 

 

O tema proposto teve início pelo interesse em compreender a Educação 

Popular, sua história de luta e resistência, as áreas que abrange, mais 

especificamente a pedagogia popular em uma escola de assentamento. Apesar de 

ter suas contribuições reconhecidas em diversos contextos educativos, 

principalmente na erradicação do analfabetismo nas décadas de 60 e 70 no Brasil 

e na América Latina, a educação popular é pouco valorizada e reconhecida pela 

sociedade, e, a partir dessa pesquisa, busca-se então analisar quais práticas 

pedagógicas de escolas de assentamento, fundadas na educação popular, podem 

ser trazidas para as salas de aula de escolas regulares.  

Além disso, os objetivos do projeto incluem compreender como a 

metodologia da educação popular contribui em uma escola de assentamento, 

identificar as contribuições dos movimentos sociais para esse tipo de educação e 

analisar a relação da educação popular com o trabalho e as propostas pedagógicas 

de uma escola em Pontão/RS. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O projeto foi realizado a partir de pesquisa em material bibliográfico e estudo 

de caso com visita à Escola de Ensino Fundamental 29 de Outubro, localizada na 

Área 1, Fazenda Annoni, município de Pontão/RS, no ano de 2018. Um estudo de 

caso, utilizando-se do viés qualitativo da pesquisa, auxilia na compreensão de uma 
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pedagogia contemporânea pela sua realidade, além de perceber as especificidades 

da educação popular e sua essência. Para o estudo de caso foram utilizados 

entrevista, fotos, documentos pedagógicos e o diário de campo. 

Para este estudo, foi utilizada a metodologia do estudo de caso, que parte da 

visita e da análise de documentos, fotos, relatos e materiais da escola 29 de 

Outubro, em Pontão/RS, a fim de descobrir quais as contribuições de sua prática 

pedagógica às escolas públicas regulares. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é 

aplicado com o objetivo de se compreender os diferentes fenômenos sociais, em 

que não há uma definição substancial sobre os limites entre o fenômeno e o 

contexto.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental 29 de Outubro está localizada na 

Área 1 da Fazenda Annoni, pertencendo ao município de Pontão/RS, e à 7ª 

Coordenadoria Regional de Educação de Passo Fundo/RS. Seus trabalhos iniciaram 

em 1985, com um Projeto Político Pedagógico Educacional para o campo, com o 

lema parte "Da terra brota uma escola em movimento". 

São atendidos 108 estudantes, compreendendo do 1° ao 9° anos do ensino 

fundamental, com algumas turmas multisseriadas, como o 1° e 2° anos, e o 4° e 5° 

anos. Os alunos são oriundos principalmente da Área 1, mas também são recebidos 

estudantes do centro urbano de Pontão, já que a escola não restringe as vagas. Dos 

alunos locais, muitos dos pais trabalham na COOPTAR, uma cooperativa fundada 

pelas famílias, onde todos plantam uma quantia de terra e o lucro é dividido entre 

os participantes. Outras famílias trabalham a própria terra, e outros ainda trabalham 

como empregados rurais. Em parceria com o município, por meio de reivindicação 

das famílias, a escola também atende a Educação Infantil. Nessa parceria, a escola 

cede o espaço e o município auxilia com alimentação, além de disponibilizar 

professor. As famílias afirmam que é importante que as crianças já criem vínculos 

na escola onde cursarão o ensino fundamental, e ressaltam a qualidade do ensino 

nesse ambiente. 

https://www.pontao.rs.gov.br/noticias/143-da-terra-brota-uma-escola-em-movimento
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As aulas são divididas em tempos de 55 minutos, nos quais os alunos 

estudam Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação 

Física, Música, Robótica, Comunicação Não-violenta e Educação Ambiental. Em 

alguns componentes curriculares são os estudantes que trocam de sala, em outros 

o professor. O tempo de música é trabalhado ao ar livre, assim como o de educação 

física. A comunicação não-violenta permite a mediação, e a resolução de conflitos 

entre os próprios alunos. Em educação ambiental, as turmas são divididas em 

equipes, lideradas por dois colegas. Cada equipe deve desenvolver uma função: 

cuidar da horta, do relógio biológico, da composteira, do pátio, da limpeza do mato 

e da escola. Os alunos são responsáveis pelas suas funções, e não é preciso 

fiscalizar, o professor apenas orienta quando necessário e explica o conteúdo. As 

crianças são autônomas e sabem exatamente o que é permitido na escola. 

Ao longo do ano são desenvolvidos alguns projetos, como a Memória 

Reflexiva (diário onde os alunos fazem memórias das aulas, com contribuições de 

aspectos positivos, aprendizado e sugestões de mudança), o Dia do Invento 

(realizado no final do segundo trimestre, os alunos devem construir invenções úteis 

para as tarefas cotidianas; é como uma “feira de ciências”) e o Projeto de Pesquisa 

(seminário apresentado na última semana de outubro, em comemoração ao 

aniversário da escola, onde os alunos juntamente com os professores montam um 

projeto do tema de sua escolha, e depois e apresentado ao restante da escola e 

avaliado por uma banca formada de alunos e professores). 

A Escola 29 de Outubro desenvolve e está inserida nas seguintes ações: 

 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: iniciada em setembro de 2012, com 09 

horas diárias de trabalho pedagógico, servindo 03 refeições diárias; 

 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (recursos governo federal): neste programa 

são desenvolvidas várias ações pedagógicas como: viagens, música, teatro, dança, 

ecologia, informática, agricultura. 

 PROJETO DE PESQUISA: são desenvolvidos desde 2001, com pesquisa e 

prática do aluno na sua propriedade (família do aluno) e seminário de conclusão na 

semana da escola (outubro); 



 
356 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

 PARTICIPAÇÃO + CRIANÇA DO RIO + 20: participação no Rio de Janeiro 

com 9 crianças e 3 professoras com a escrita da Carta da Terra. Participação em 

Curitiba no lançamento da Rede + Criança com Editora Positivo.  

 Em Brasília a participação na Conferência Nacional da Criança e do 

Adolescente com entrega da Carta da Terra para a Presidenta Dilma. Novamente no 

Rio de Janeiro participação no lançamento da Rede + Criança. Entrega da Carta da 

Terra ao Governador do Estado Tarso Genro em visita ao Assentamento; 

 INTERNET VIA SATÉLITE (EMBRATEL): conquista para dar continuidade a 

Rede + Criança;  

 CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE 

(CNIJMA): com os temas terra, água, ar e fogo foram realizadas conferência na 

escola na qual um projeto foi escolhido do tema terra: PERMANÊNCIA DO JOVEM 

NO CAMPO. O qual se classificou a nível regional, estadual com participação na 

Conferência a nível nacional em Brasília;  

 PRÊMIO GESTÃO: A única escola da 7ª CRE premiada a nível estadual pela 

gestão da escola, com homenagem em Porto Alegre; 

 CAMINHADAS ECOLÓGICAS: planejadas, realizadas e sistematizadas com 

professores e alunos; 

As exigências necessárias à prática docente despertam para práticas e 

vivências que ocorrem na escola 29 de outubro, sendo assim é possível considerar 

que a escola pode ser um exemplo, para que os alunos de escola regular se utilizem 

destas práticas para suas casas. Considerando as dificuldades encontradas em 

escolas regulares, da educação infantil ao ensino médio, as sugestões de práticas 

que podem ser acrescentadas ao Projeto Político Pedagógico e que possam 

aprimorar a formação dos estudantes são desenvolvidas de forma simples e de fácil 

aplicação.  
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PROPOSTAS EXECUÇÃO APLICAÇÃO 

1. Memória 
Reflexiva 

A cada quinze dias, os alunos realizarão uma 
memória reflexiva de um conteúdo. O sistema 
segue um rodízio de componentes curriculares, 
cujos objetivos são relembrar o conteúdo e 
realizar observações de melhoria e do que pode 
ser mantido na aula. 

Sugestão de aplicação para o 
ensino fundamental e médio, 

de acordo com o nível de 
aprendizagem. 

2. Dia do 
Invento 

A ser realizado uma vez ao ano, semelhante a 
uma feira de ciências, os estudantes devem 
desenvolver sua criatividade e criar algo útil para 
o seu cotidiano, para a escola ou sociedade. Os 
objetivos concentram-se em incentivar a 
criatividade e o desenvolvimento de habilidades, 
além de unir a prática aos conhecimentos da 
sala de aula. 

Sugestão de aplicação dos 
anos iniciais ao ensino médio, 
sendo adequado aos diversos 
níveis de dificuldade. 

3.   Pesquisa 
e Seminário 

Durante o ano letivo, os estudantes devem 
desenvolver uma pesquisa relacionado ao 
conteúdo de seu nível. Na primeira semana de 
aula, os professores de cada área repassam de 
modo geral o conteúdo que será estudado 
naquele ano. A partir, então, os alunos escolhem 
um tema de sua preferência para pesquisar 
teoria e possíveis práticas que contribuam com 
a sociedade. Ao final do ano, os projetos são 
apresentados, e poderão ser programadas 
recompensas para os estudantes. 

Sugestão de aplicação a partir 
do sexto ano do ensino 
fundamental, como uma 
preparação para o ensino 
médio e superior, além de 
desenvolver a escrita, a 
pesquisa e a oratória. 

 
Tabela 2 
 
Fonte: Dados colhidos pelas pesquisadoras. 
 

É importante ressaltar que as sugestões apresentadas enquanto atividades 

que são desenvolvidas pela escola são possibilidades de realização de uma 

educação contextualizada e que alia teoria e prática, que é um dos princípios da 

educação popular. Contudo, promover tais práticas não significa que a escola ou a 

instituição de ensino se caracterize nesta pedagogia. Até porque, a educação 

popular não é uma metodologia que possa ser simplificadamente aplicada a 

distintos contextos e sim uma ideologia de luta por uma perspectiva de sociedade 

menos injusta, na qual homens e mulheres possam seguir sua vocação ontológica 

de ser mais, de crescer e desenvolver-se com dignidade, e que acredita, para tal, no 

potencial transformador da educação. 

Para pensar uma escola que possua práticas que caracterize a pedagogia de 

educação popular é preciso, antes de tudo, ter claras concepções importantes de 

como os educadores, famílias e educandos compreendem a organização da 
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sociedade, como querem construir a educação e de que modo entendem as relações 

sociais, culturais e históricas.  

  

4. CONCLUSÕES 

 

Quando se compara a educação popular, especialmente uma escola de 

assentamento com uma escola regular, se percebe claramente a diferença entre os 

valores, os conteúdos, a visão de mundo que se é trabalhada. É extremamente 

necessário educar de forma transformadora, educar cidadãos conscientes, com 

voz, capazes de modificar o rumo decadente em que segue o país. 

Com a visita à Escola 29 de Outubro, foi possível perceber o quão a educação 

autônoma e libertadora está apenas em palavras e papel na maioria das escolas 

regulares. O conhecimento adquirido na visita reascendeu a esperança de 

transformação na educação, por meio de diálogo e senso crítico. Também, através 

da visita, foi possível ver nos olhos o amor que os professores têm pela escola e 

pelos estudantes, pois ali formam uma família, a qual se ajudam em todas as tarefas 

e professor não tem ar superior aos alunos e sim são companheiros caminham 

juntos, um apoiando o outro. 
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5. INCLUSÃO DE CADEIRANTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Mariana Lorini1 

 Poliana Cardoso2 

 Renan Anderson Oliveira3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto realizado na área da educação, tem como objetivo analisar a 

inclusão de cadeirantes em escolas públicas, especificamente direcionada nas 

aulas de educação física, ressaltando as necessidades básicas as quais os alunos 

cadeirantes possuem o direito, para estarem inseridos nas escolas; o papel do 

educador físico com comprometimento nas atividades propostas e a 

responsabilidade do estar presente em todos os momentos; a formação continuada 

do professor, estratégias e planos para a inclusão tendo como principal propósito  

a aprendizagem; os benefícios que ao exercer a atividade física um cadeirante 

possui, em aulas adaptadas e inclusivas.  

O problema elencado neste projeto aborda os benefícios que a inclusão de 

alunos cadeirantes pode ser destacada nas aulas de educação física, expondo os 

aspectos positivos tanto do aluno cadeirante, quanto ao restante da turma. 

Benefícios que auxilia o cadeirante na saúde mental, reabilitação, aspectos 

emocionais e sociais. É uma feição de demonstrar o respeito para com as diferenças 

que existem na sociedade, desenvolvendo a cooperação e socialização dos alunos 

envolvidos. 

Argumenta-se também, que uma escola que possui alunos cadeirantes, deve 

se preocupar com profissionais especializados nesta área, para ter adaptação do 

aluno com o professor e ensino. O professor precisa, antes de tudo, ter ampla visão 

desta área, que deve ser proveniente de sua formação acadêmica, assim nos diz 

MACIEL, REGINA (2000). 

 

                                                     
1 Centro de Ensino Riograndense –marianalorini1234@gmail.com 
2 Centro de Ensino Riograndense– polianacardoso219@gmail.com 
3 Centro de Ensino Riograndense –renanoliveira@cesurg.com.br 
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2. METODOLOGIA 

 

Assim nos diz Mynaio (2001), a metodologia de pesquisa corresponde às 

técnicas que nos facilitam na construção da realidade e a potencialidade do 

investigador. A metodologia deve ser clara, bem elaborada, para ser uma solução 

favorável, resolvida na prática. Submete para uma pesquisa qualitativa, ou seja, 

deve-se analisar e identificar os dados que não são numericamente, mas abranger 

uma totalidade do problema, investigar em várias dimensões. 

A pesquisa foi adotada através de um questionário realizado a uma 

professora de educação física, em uma escola no Município da Barra Funda- RS, 

que possui aluno cadeirante. O intuito desta pesquisa é analisar como um 

profissional se submete ao trabalho de inclusão de cadeirantes nas aulas, expondo 

as suas experiências, dificuldades e possibilidades para ser trabalhado como 

atuante da área. A proposta deste projeto é aprofundar-se futuramente, com uma 

visita para assistir uma aula de educação física e em cima disto, abordar mais 

questões não somente para o profissional, mas aos alunos. Fazendo-se uma 

comparação com a pesquisa feita nesta etapa. Primeiramente então um 

questionário, após uma entrevista e visualização de uma aula. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Então nesta primeira parte realiza-se o questionário enviando com questões, 

a professora de Educação Física, Marceli Zandona Schutz, da Escola Municipal 

Barra Funda, a qual expressa suas palavras sobre o assunto a inclusão de 

cadeirantes nas aulas de educação fisica. 

Ao analisar, as respostas da professora, percebe-se que tens um grande 

interesse e dedica-se para proporcionar aos alunos uma aula de aprendizagem e 

inclusão de todos, com brincadeiras saudáveis. 

 

A escola é aberta para atender a todos, então precisamos nos adaptar para 

receber alunos com as necessidades especiais, pois também devem ter 

oportunidade para evoluir e mostrar que podem aprender em conjunto. 
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Porém, percebe-se também, apenas pelas palavras o quanto é difícil elaborar 

uma aula incluindo cadeirantes, sabe-se que todos os integrantes precisam de uma 

atenção individual, principalmente nos anos iniciais, e ao entender as vezes não é 

proporcionado isso. 

 

Na prática da Educação Física não é fácil, pois todos querem atenção especial, 

principalmente séries iniciais. Mas precisamos nos desacomodar e fazer o 

possível para incluir. Como não é o primeiro aluno que passa por aqui sei que 

não é fácil. Cada um tem suas individualidades. É um desafio, as aulas precisam 

ser adaptadas, muitas vezes a gente se decepciona, não é em todas as aulas 

que consigo incluir mas mesmo assim me esforço dentro do possível. 

 

Comenta também, que não teve a capacitação de trabalhar com alunos 

cadeirantes, então tens dificuldades e desafios que decepcionam as vezes. Se 

posiciona discutindo bem, sobres os materiais que a escola necessita ter e 

adaptações necessárias para alunos cadeirantes estarem inseridos na escola, e 

contribui dizendo o quanto é importante cursos para profissionais qualificar-se na 

área para obter a inclusão. 

 

A direção pode nos ajudar colocando profissionais capacitados, comprando 

material e também nos acompanhando e proporcionando cursos. Material e 

equipamentos: bambolê, diferentes tipos de bolas, dados, colchão, tatame, 

objetos sonoros, também rampas e banheiros adaptados. Dificuldades mais 

presente 2 alunos na mesma turma, quando todos querem atenção 

individualizada e até mesmo minha formação, pois não fui preparada para 

receber alunos com necessidades. 

 

É importante, o profissional de educação física ter cuidados, principalmente 

com alunos cadeirantes, então antes é necessário que o professor conheça o seu 

aluno, assim a professora nos ressalta: 

 

Bom. Primeiramente, acho que cuidados que devemos ter: conversar com 

equipe diretiva, família, professor titular; para saber realmente o que a criança 
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tem, o que realmente ela pode ou não pode realizar, atestado médio e atenção 

especial. 

 

Explica também que é possível a inclusão e contribuição para a 

aprendizagem de todos os alunos porém ressalta que nem sempre isso acontece, 

mas precisamos se persistentes. 

 

É possível sim contribuir para o crescimento evolutivo, mas a aula precisa ser 

adaptada para que toda a turma possa participar, nem sempre isso é possível. 

 

Estar atento com a turma como se posiciona diante deste tema também é 

importante, ensinar a conviver em grupo, é o primeiro passo para a inclusão. 

 

A relação da turma é bem tranquilo, pois já vem desde a Educação Infantil 

juntos, porém muitas vezes preciso intervir, onde realço que todos são iguais e 

que estamos aqui para realizar brincadeiras saudáveis e aprender a conviver em 

grupo. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se o quanto é importante à 

inclusão de todos nas aulas de educação física, principalmente de alunos 

cadeirantes, para isso precisa-se olhar para o meio e ver como está sendo efetuada 

essa questão, que como entende-se no questionário, que não é fácil e as vezes não 

é satisfatório, mas precisa-se buscar alternativas e se especializar nesta área. Por 

de fato estarmos inserindo-se na área de educador físico, é essencial ter acesso a 

isso, para quando estivermos aptos para atuar, sirva de conhecimento e 

aprendizado, para buscar sempre o melhor diante do meio que estarmos inseridos. 
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6. MIGRAÇÃO DE JOVENS DE ESCOLAS RURAIS PARA URBANAS 

 
 

Karoline Franceschi1 

 Maiara Lazaretti Celer2 

 Patrícia Signor3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conhecer a identidade de cada jovem que vive, estuda e queira permanecer 

no campo é um desafio a ser estudado e questionado nas salas de aulas de escolas 

de ensino fundamental e médio e nas universidades. Aceitar a sua cultura é saber 

valorizá-la mesmo que, em muitas vezes, o seu modo de ser não represente a 

expectativa do educador. 

Demostrar a importância da permanência do jovem no meio rural é 

fundamental para a segurança alimentar e social das cidades, bem como cultura 

local. É necessário buscar alternativas práticas e saudáveis para elaborar um 

quadro curricular de acordo com suas realidades. Isso fará despertar no mesmo a 

sua importância e identidade social de forma indireta nas gerações futuras uma 

redução no êxodo rural. 

Buscando alternativas que venham mudar a forma de ensino para o jovem 

rural, no intuito de fazer com que ele se sinta valorizado e tenha orgulho de suas 

raízes e de seus antepassados, percebe-se que é necessário discutir formas e 

políticas de formação para o jovem rural. Isso desperta valores de 

representatividade social e na comunidade. Colabora também para que mantenha 

de orgulho de sua origem e antepassados, bem como assegura o equilíbrio entre 

campo e cidade, escolas e na produção de alimentos.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O   projeto   foi   realizado   a  partir  de  pesquisa   bibliográfica   com  objetivo 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – e-mail: karolinefranceschi@gmail.com  
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – e-mail: maiaraceler@gmail.com  
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – orientadora patriciasignor@cesurg.com.br 
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apresentar sinteticamente o processo de migração dos alunos de escolas rurais 

para os centros urbanos. Entende-se que a falta de oportunidades de estudo e de 

trabalho para os jovens do campo tem sido alguns dos motivos que os levam a não 

permanecer no campo. Mesmo que alguns jovens estudem, desenvolvendo alguma 

habilidade voltada para a vida no campo, os pais não os deixam investirem isso em 

suas propriedades, pois tem muito medo que o aprendizado, adquirido tanto em 

escolas como em universidades possa não ser o correto para sua propriedade. Esta 

postura dos pais com que os jovens abandonem o campo e busquem uma 

oportunidade fora dali.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o passar do tempo, o campo está sendo cada vez mais desvalorizado, 

juntamente com seus saberes e a construção do “eu” de cada indivíduo que ali 

habita. Indivíduos que deixam de sonhar, de acreditar no campo, no potencial que 

ali existe, sendo assim migram para as grandes cidades, em busca de tecnologia, 

de horários fixos, salários, e muitas vezes abandonando o que é seu lá no campo 

para ir morar de aluguel.  

 

A compreensão da história nos leva saber que a educação sempre foi imposta 

aos interesses sociais vistos que historicamente no modelo de 

desenvolvimento brasileiro, comandado pelas elites acreditava-se que a 

população rural não precisava aprender a ler e escrever, numa clara negação do 

direito de acesso e permanência na escola para a população do campo bem 

como predominava que entendimento de que rural era tudo o que sobrava do 

urbano era sinônimo de atraso (DIAS, 2015, p 219,220). 

 

Pode-se perceber com o passar dos anos e toda a evolução da educação, no 

campo a mesma não surtiu o efeito esperado, pois, com todas as mudanças que 

vem se dando na educação, as escolas que ainda se encontram no meio rural vem 

sendo fechadas gradativamente, deixando os pequeninos à mercê de uma 
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educação que não condiz com a sua realidade com o meio onde vive, pois observa-

se que a cada década vem tendo uma considerável mudança no aprendizado.  

É importante que o discente do meio rural busque sua identidade como ser 

humano e cidadão, isso desenvolve a aceitação própria e da sociedade. A respeito 

do preconceito e auto discriminação é evidente em alguns espaços de ensino 

principalmente na zona rural. Estudos nesse sentido em específico, são poucos e 

podem ser explorados, visto a necessidade destes atores num meio sócio 

profissional rural.  

 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem que o que a escuta 

não se pode dar. Se discrimino um menino ou a menina pobre, a menina ou o 

menino negro, o menino índio, a menina rica, se discrimino a mulher, a 

camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-las, e não os escuto, 

não posso falar com elas, mas a elas, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo 

entendê-las, (FREIRE, 2014, p.118).  

 

Entende-se que a cultura do outro, o respeito à fala do outro, o exercício 

crítico de escutar, o pensar do outro, pode nos oferecer uma abertura para o 

conhecimento do sujeito como um todo que habita, vive, e principalmente estuda no 

campo, dando a oportunidade de conhecer as formas de ensino. Ter um contato 

maior com a prática, com a vida campesina, uma qualidade de vida melhor que 

aquela oferecida pela cidade e com isso, valorizando as diferenças da sociedade 

brasileira. 

 

[...]valorização do patrimônio cultural de povos e comunidades diferenciadas 

que formam a sociedade brasileira e que devem ser reconhecidos e respeitados. 

Assim, promovemos a superação de atitudes de preconceito e discriminação, 

decorrentes muitas vezes do desconhecimento dessas realidades. (GRAFF, 

2017, p. 169)  

 

Os jovens do campo precisam entender que pode ser é bom estudar no 

campo. A escola rural tem muito a oferecer pois ali na escola há mais liberdade para 
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aprender com a teoria entrelaçada à prática, dá mais credibilidade ao ensino e 

fortalece a personalidade do indivíduo camponês.  

Mesmo que a educação do campo tenha mudado, adaptou-se e com o tempo 

vem tentando melhorar, há muito a se melhorar alguns alunos ainda enfrentam 

quilômetros de estrada, têm que acordar cedo, para irem a uma escola que não é 

mais no campo e são submetidos a um currículo que não está de acordo com sua 

realidade, fazendo com que os mesmos se afastem da escola, muitas vezes 

deixando de estudar ou quem continua a estudar não permanece mais no campo, 

pois a nossa educação é predominante urbana. 

 Conforme Barros, a educação rural “sem contar na estrutura dos prédios, 

muitos deles ainda de taipa, madeira, alvenaria, sem iluminação e circulação de ar 

adequadas, faltando carteiras e outros materiais” (BARROS, 2017, p.01). Neste 

contexto de educação faz com os educadores façam muitas vezes milagre para que 

educando siga em frente com seus estudos, e ao mesmo tempo o incentive a ser 

valorizado como agricultor, e com isso não se sinta desmotivado.  

A educação no campo precisa ser mudada para conseguir atingir um número 

maior de discentes que permaneçam no campo dando subsídios aos que vivem na 

cidade.  

 

Pesquisas recentes comprovam que o insucesso nesse meio de educação 

atinge os 40%, além de ter 70% dos alunos em séries incompatíveis com as 

idades. As escolas do campo normalmente são compostas de apenas uma sala 

de aula, tendo que se desenvolver um trabalho de sala multisseriada, com 

mistura de idades e de conteúdos (BARROS, 2017, p.01). 

 

A maioria das escolas do campo vêm acontecendo a nucleação, onde antes 

por exemplo, existiam três escolas agora existe uma e num contexto geral a maioria 

dos discentes vir para uma escola “nova” ter de fazer novos amigos, conhecer novos 

professores acaba não sendo bom para sua formação e terminam desistindo ou 

repetindo de ano, a maioria das escolas do campo com isso fecham por não 

conseguir se manter pela pouca quantidade de alunos que estão nas escolas do 

campo.  
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O êxodo rural também está cada vez mais forte mesmo que o governo tente 

investir, em projetos como o PRONERA (O Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária) tem como objetivo que jovens e adultos de assentamentos, e do 

meio rural tenham acesso à educação básica, técnicos profissionalizantes de nível 

médio, cursos superiores e de pós-graduação. 

A pedagogia da alternância também tem sido um meio para tentar incentivar 

o jovem a permanecer no campo pois ali há muito há se aprender, esse projeto dá 

ao jovem uma maior liberdade que é aonde ele intercala um período na sala de aula 

e outro na propriedade rural.  

 

A metodologia foi criada por camponeses da França em 1935. A intenção era 

evitar que os filhos gastassem a maior parte do dia no caminho de ida e volta 

para a escola ou que tivessem de ser enviados de vez para morar em centros 

urbanos. No Brasil, a iniciativa chegou com uma missão jesuíta, no Espírito 

Santo, em 1969. Logo se espalhou por 20 estados, em áreas onde o transporte 

escolar é difícil e a maioria dos pais trabalha no campo. Os alunos têm as 

disciplinas regulares do currículo do Ensino Fundamental e do Médio, além de 

outras voltadas à agropecuária. Quando retornam para casa, devem 

desenvolver projetos e aplicar as técnicas que aprenderam em hortas, pomares 

e criações. (RODRIGUES, 2009, p. 01)  

 

Esse estudo como muitos outros vem com o intuito de proporcionar aos 

jovens do campo uma melhor oportunidade para que possam estudar e permanecer 

no meio rural. A educação do campo, mesmo que venha melhorando, precisa ser 

muito mais valorizada, e compreendida, para que como um todo cresça fortemente 

dando muito mais subsídio para as famílias rurais em todo o país. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Percebe-se que ainda há muita coisa a ser conquista nesta área educacional 

e para que a mudança aconteça vai depender muito da compreensão de cada 

educador e este terá que saber que o desafio será árduo e doloroso e que não será 

em uma sala da faculdade que a transformação irá acontecer.  
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A educação rural como um todo precisa ser vista de maneira diferente, pois 

muitos acreditam que o campo não tem nada a oferecer e estão muito enganados. 

Nosso país como um todo precisa investir mais em políticas voltadas ao meio 

rural dando mais suporte aos que lá permanecem é necessário que a grande maioria 

que vive na zona urbana, reconheça que desde o pequeno agricultor ao grande 

latifundiário precisam do campo, mas que ele também necessita de grande parte 

dos produtos produzidos pelo campo.  
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2.2 RESUMO SIMPLES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA ESCOLA 

 
 

Ana Lidia Simon1 

Suelin Luana Spiegel2 
Orientadora: Silvana Maria Tres Cichelero3 

 
 
Este trabalho é parte do Projeto Integrador, desenvolvido no curso de Pedagogia do 

Centro de Ensino Superior Riograndense.  O projeto intitulado “A importância da 

afetividade na adaptação da criança na escola”, originou-se da necessidade de 

retratar o modo como o afeto interfere na adaptação das crianças na escola. Assim, 

objetivou analisar a importância da afetividade na adaptação da criança na 

educação infantil, buscando conceituar educação infantil, entender a afetividade e 

sua importância no desenvolvimento humano; estudar sobre a adaptação do ser 

humano e a neuroplasticidade, pesquisar sobre a adaptação da criança na escola; 

relacionar a afetividade à adaptação da criança na escola. Para tanto, desenvolveu-

se uma pesquisa de natureza qualitativa, composta de pesquisa bibliográfica e de 

campo. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.” [...] (GIL, 2008, p.50), 

assim sendo, caracterizou-se a Educação Infantil, trazendo a visão de Piaget, 

Vygotsky e Wallon sobre a afetividade, que, por sua vez, concordam quanto à 

importância da mesma para o desenvolvimento do ser humano. Dando seguimento, 

é abordado o conceito de neuroplasticidade e sua relação com a adaptação do ser 

humano, fazendo a relação com a inserção da criança na educação 

infantil.  Cabendo ressaltar que a afetividade não se constitui somente de emoções 

e sentimentos, mas também dos interesses do ser, relacionando-se então com a 

cognição. Para o desenvolvimento da pesquisa de campo, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a cinco pedagogas que atuam na educação 

infantil. A partir da análise das mesmas foi possível concluir que a afetividade é 
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fundamental para uma boa adaptação, contudo, este é um processo difícil. O tempo 

para a criança adaptar-se  varia conforme a idade da crianças, podendo levar de 

duas a três semanas em média.  Destacou-se também, a necessidade da 

participação da família no processo de adaptação, e a importância de passarem 

segurança aos filhos incentivando-os. Fica evidente a importância da relação 

professor-aluno, de forma que possam criar um vínculo afetivo, e de confiança. 

Palavras- chave: Crianças, afetividade, adaptação, escola, professores.  

 



 

2. A TECNOLOGIA NA VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

 
 Danieli Bassani 1 

João Paulo Gnoatto 2 

                                                      Luana Beal Gnoatto3 

                                      Cyntia Castoldi Destri4 

 

 
Todos nós corremos o risco de nascer ou envolver-se em acidentes que possam 

nos levar a imobilidade física. Nesse sentido é importante investigar de que forma 

é possível promover a qualidade de vida dos deficientes físicos, possibilitando 

assim um olhar crítico sobre a situação que pessoas portadoras de uma limitação 

física se encontram na sociedade hoje. A pesquisa foi desenvolvida por meio de 

referências bibliográficas baseadas em autores como Maria Regina Cazzing Muciel 

e Cristina Marques de Almeida Holando, análise da Lei 10.098 de 2000 e da 

Constituição Federal que estabelece normas gerais de critérios básicos para 

portadores de deficiência. Além disso, contatamos com a psicóloga Eline Grossi que 

possui deficiência física com o intuito de realizar um encontro para a comunidade 

escolar e tivemos a oportunidade em assistir a uma palestra com Larissa Rodrigues, 

atleta paraolímpica que possui deficiência física. Buscamos informações na 

Prefeitura Municipal para termos conhecimento sobre as leis e projetos municipais 

existentes que asseguram os direitos de portadores com necessidades especiais. 

Também construímos uma mão mecânica para ilustrar o tema do projeto. Com a 

realização da pesquisa, houve a compreensão de que, poucas pessoas sabem dos 

direitos previstos em Leis e também na Constituição Federal as quais estabelecem 

sobre as normas gerais para pessoas com alguma deficiência. Constatamos que o 

poder público pode contribuir adaptando espaços, auxiliando via SUS na aquisição 

de próteses cada vez mais avançadas tecnologicamente de modo que a pessoa 
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com deficiência se sinta mais autônoma na realização de suas atividades, não 

dependendo de outros para a realizá-las, como por exemplo a locomoção. Essas 

pessoas ainda hoje, possuem pouca voz e vez na sociedade, pelo fato de sentirem-

se incapazes, ao mesmo tempo concluímos também que pessoas com deficiência 

física conseguem se adaptar melhor em suas atividades com o auxílio de 

equipamentos tecnológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiente Físico; Direitos; Próteses; SUS; Tecnologia. 

 

 



 

3. ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE CONSTANTINA-

RS 

 

Andressa Rauch1 

Élica Freitas2 

Iara Jadischke3 

Renata Martini4 

  Silvana Maria Tres Cichelero5 

 

Este trabalho é parte do Projeto Integrador desenvolvido no curso de Pedagogia do 

Centro de Ensino Superior Riograndense-CESURG. Tendo como temática a 

alfabetização nos anos iniciais, objetivando compreender as concepções de 

alfabetização que estão presentes no fazer pedagógico das professoras das turmas 

de primeiros anos do Ensino Fundamental das escolas da Rede Municipal do 

município de Constantina. Para tanto, neste primeiro momento, optou-se por 

realizar uma pesquisa bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

[...] permitindo “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2008, p.50) 

Para assim, apropriar-se dos conceitos e metodologias mais relevantes a respeito 

do processo de alfabetização desenvolvidas historicamente. Nesta seara, foi 

realizada leitura dos livros Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO e TEBEROSKY, 

1991), que evidencia que, como em toda a forma de aprendizagem humana, para 

aprender, necessita-se de dois personagens: o que aprende e o que ensina. 

Alfabetização sem o bá-bé-bi-bó-bu (CAGLIARI, 1999), obra destinada para a 

formação do professor alfabetizador. Bem como, foram elencados os avanços que 

a Base Nacional Comum Curricular traz para a alfabetização. Portanto, foi possível 

concluir que o modo como é concebido e planejado o processo de alfabetização é 
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de extrema importância. Se faz necessário estudar as diversas concepções, 

metodologias, fundamentos, para compreender a evolução da aprendizagem. Tendo 

sempre em mente que a alfabetização é um processo que perpassa toda a infância, 

sendo construída desde o nascimento, até o aprendizado da língua escrita. 

Palavras-chave: Alfabetização, leitura, escrita. 

 

 



 

4. DIREITO DE ASILO É DIREITO HUMANO 

 
 

Gessle Dyéssica da Silva1 

João Basílio Rossetto de Quadros 2 

                     Liegi Marcotto3 

Karine Piaia4  

 

 

A saída dos refugiados dos seus lares em busca de auxílio em terceiros países tem 

ocasionado dificuldades na adaptação desses imigrantes. Nesse sentido, surgiu o 

questionamento “Como ocorre a inserção desses refugiados na nossa região?” 

Acredita-se na relevância do projeto uma vez que este possibilita compreender 

como é a adaptação de um refugiado em nosso País e como ele é visto e aceito pela 

sociedade. A pesquisa foi desenvolvida por meio de referências bibliográficas, 

baseadas em autores como Ricardo Nogueira e Julia Bertino Moreira, em órgão que 

regulam a imigração como: CONARE, ACNUR (Alto Comissário das Nações Unidas 

para Refugiados) e análise da LEI N° 9.474/97 que versa sobre a proteção aos 

refugiados. Foi realizada também, uma entrevista semiestruturadas com refugiados 

que residem no município de Sarandi. Houve a compreensão de que, os refugiados 

são pessoas que imigram para outros países em busca de refúgio em decorrência 

de guerras, perseguições, conflito armados e situações que violam os direitos 

humanos. Ao chegarem ao Brasil como refugiados legais são direcionados a 

cidades que podem oferecer o suporte e apoio a essa pessoas, como foi o caso da 

entrevistada Iskia. Os órgãos e a lei garantem a eles os direitos básicos que todos 

os cidadãos do país possuem, como: saúde, educação, segurança, emprego e uma 

vida digna. Porém, nem todo o refugiado tem conhecimento dessas leis, e muitas 

vezes as mesmas não os ajudam no processo de saída de seu país. Com a 

entrevista realizada constatamos que a comunidade foi a que mais auxiliou no 
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processo de adaptação. As pessoas tiveram empatia e solidariedade. Embora, tem 

se percebido na fala que não são tolerados erros, são mais cobrados do que os 

nativos. Porém, nem todos os refugiados são bem aceitos pela sociedade, tem um 

emprego, uma casa, e seus direitos assegurados. Acompanhamos diariamente em 

noticiários casos no qual imigrantes são expostos a situações que violam os 

direitos humanos, muitos acabam perdendo sua vida em atos de desespero em 

busca de uma vida digna, de ter o que comer e onde morar. Precisamos superar 

nossas diferenças e ver o refugiado como seres humanos, pois, segundo Habermas 

“Qualquer pessoa que pedir asilo deve ser tratada de forma justa e, se for o caso, 

deve ser acolhido com todas as consequências”. 

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados; Preconceito; Solidariedade. 

 



 

5. ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA NOVA FORMA DE MOVER O MUNDO 

 
 

Carlos Eduardo Nicola Alievi 1 

 Gabriele Cottica 2 

Matheus Alievi Machado 3 

       Cyntia Castoldi Destri4  

 

 

Atualmente, nos deparamos no final do mês com o alto custo da energia elétrica, o 

que pesa muito no bolso das famílias.  Outro fato que nos preocupa é o modelo de 

captação de energia que causa danos ambientais ao planeta. O projeto possibilita 

conhecer novas formas de gerar energia, limpa e mais barata que possa diminuir os 

impactos. Realizamos estudos em fontes bibliográficas, centrando-se nos conceito 

de energia sustentável, meio ambiente, economia e história da energia, baseando-

se nos autores Joaquim Francisco de Carvalho, José Goldemberg, Oswaldo Lucon 

e Célio Bermann. Também realizamos pesquisa de campo com a empresa Sol Sul 

Energia Solar e moradores e comércio de nossa comunidade que localizam-se na 

avenida de nossa comunidade e que possuem em suas residências energia 

alternativas. Foi feita uma maquete mostrando o processamento da energia solar. 

Descobrimos que a Energia Limpa pode ser a Hidráulica; Eólica; Biomassa (bagaço 

de cana); Solar; Outras renováveis (Lixívia, biogás, casca de arroz, capim elefante, 

resíduos de madeira e não renováveis: Gás natural; Derivados de petróleo; Carvão e 

derivados; Nuclear; Energia importada. A Energia Renovável ou Limpa é 

extremamente importante para o planeta, pois seu método de captar energia não 

agride o meio ambiente, ao contrário da Energia Elétrica, que necessita de 

combustíveis fósseis e derivados de petróleo para seu funcionamento e consumo. 

Porém, vimos que a maioria das pessoas não a buscam pelo fato dela ser 

beneficente ao meio ambiente, mas sim por gerar grande retorno financeiro. Pois, 
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nos casos de elevado consumo, apesar de ser significativo o custo de instalação, 

após 3 anos ela pode dar retorno de até 1000 reais por mês. Infelizmente, parte da 

população busca por novidades e projetos que beneficiam apenas bolso, mas, para 

nossa sorte, a energia renovável traz consigo o maior presente que podemos ter 

atualmente: o respeito e cuidado com o meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Energias Renováveis; Retorno Financeiro; 

Energia Solar.



 

6. MEMBRO INFERIOR- GRUPO FORÇA 

 

Adriana Arsego Lima1 

André Luís2 

 Bruna Rodrigues3 

Evalene de Mattos Custodio4 

Mariana Lorini5 

 Caroline Rizzi Di Domenico6 
 

 

Discentes do curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Ensino 

Superior Riograndense, Cesurg- Sarandi-RS, empenharam-se na formação de uma 

pesquisa em academia, localizada em Sarandi, sobre a força máxima exercida por 

membros inferiores, realizado no aparelho leg press. Tem sido cada vez mais 

estudado que exercícios resistidos exercem melhora na qualidade de vida e na 

saúde. E ao se aprofundar sobre o assunto, consta-se que os membros inferiores 

são os responsáveis pela sustentação, locomoção e postura do corpo humano, 

sendo composto pela cintura pélvica, coxas, pernas e pés. O trabalho de força 

muscular só se aplica quando houver tensão sobre suas fibras, ou seja, quando é 

superior a tensão normalmente suportada. E para que isso ocorra é necessário um 

aumento do número de Miofibrilas, recrutamento neuromuscular e maior 

solicitação de unidades motoras. Desta maneira, o objetivo desta pesquisa foi 

analisar a força e resistência no aparelho leg press com os discentes de educação 

física, associando a teoria com a prática. O teste de membros inferiores de força 

máxima no aparelho leg press foi realizado com três discentes através de 

repetições máximas (RM) de até 10 RM, corrigido pela correção de Lombardi para 

obter-se 1RM. Os resultados demonstraram que o aluno I, apresentou 336 kg RM, 
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enquanto o aluno II, apresentou 165 kg RM e o aluno III, apresentou 160,5 kg RM, 

cada qual com o seu resultado máximo de força. Com a efetuação desta pesquisa 

conclui-se que foi de extrema importância analisar o teste de força máxima de cada 

discente, contribuindo para aprendizagem de como realizar o teste na prática e 

para formação acadêmica. 

Palavra-chave: Educação Física. Leg Press. Força máxima. 

 

 



 

7. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN EM CHAPADA 

  

Andrieli Bruna Grethe 1  

Mariângela Luísa Bicigo2  

Silvana Maria Tres Cichelero 3 

   

  

Educacional especializado para as crianças com Síndrome de Down, no município 

de Chapada. Como base para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” [...] 

permitindo “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2008, p.50), 

buscando caracterizar esta síndrome e as possibilidades de atendimento 

educacional especializado destinado ao desenvolvimento das crianças com 

síndrome de Down e a sua inclusão nas escolas. Pode-se concluir, neste primeiro 

momento que muito tem se falado sobre a educação especial e de como ela é 

conduzida, pois quanto melhor ela for aceita pela família e pelo âmbito escolar 

melhor será o seu desenvolvimento. A existência da Síndrome de Down é muito 

antiga, mas foi somente no ano de 1866 que o médico inglês descreveu essa 

síndrome. Em 1959, Jerôme Lejeune descobriu a verdadeira causa, sendo assim 

genética, pois até antes não se tinha esse conhecimento. Apresentou-se que há a 

existência da trissomia do cromossomo 21, ou seja, existe um cromossomo a mais, 

somando três do mesmo tipo, resultando em características singulares às pessoas 

que apresentam esta síndrome. Para que haja um bom trabalho é fundamental a 

presença de profissionais capacitados para uma boa condução do mesmo, uma vez 

que o professor tem o papel primordial para a formação de uma sociedade 

inclusiva. Para fortalecer as aulas possui o Atendimento Educacional 
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Especializado/AEE, ele atua como um complemento na formação desses alunos, 

cabe salientar que não deve ser criado espaços separados de aprendizagem pois 

um complementa o outro. 

Palavras-chave: Inclusão. Atendimento Educacional Especializado.Síndrome de 

Down.



 

8. O SEDENTARISMO ENTRE IDOSOS 

 
 

Gabriel Darci Capello1 

Leonardo Martins Orlandi2 

André Luís Tavares Bugs3  

Elisabete dos Santos4 

  

 

Atualmente o sedentarismo pode ser considerado uma epidemia mundial, pois 

atinge cerca de 70% da população do planeta, sendo considerado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) o inimigo número um da saúde pública. Os benefícios para 

a saúde e bem-estar, decorrentes da prática regular de atividades físicas, 

atualmente são amplamente discutidos em todas as áreas, desde a saúde até a 

educação. Em uma pesquisa realizada, estimou-se que até 2020 no Brasil, 11% da 

população terá 60 anos ou mais, diante desta projeção de realidade e em 

decorrência dos altos índices de sedentarismo entre a população idosa, este 

trabalho teve como objetivo verificar a prática de atividades físicas, em um lar para 

idosos em Sarandi, Rio Grande do Sul. Como ferramenta para coleta de dados 

utilizou-se um questionário, aplicado a sete idosos presentes no referido lar. 

Quando questionados se estes sabiam o que era sedentarismo, 57% responderam 

que sim e 47% que não. A doença mais ligada ao sedentarismo citada por estes foi 

o colesterol, seguido pelo diabetes. Todos os entrevistados afirmaram praticar 

apenas 1 vez por semana atividades físicas, tendo como principal atividade citada 

o alongamento. Conforme o recomendado pela OMS, pessoas com mais de 60 anos 

devem praticar exercícios de intensidade moderada de 2 a 3 horas semanalmente. 

Ao analisar a atividade mais praticada pelos idosos no lar, tem-se um exercício de 

baixa intensidade, que não busca trabalhar com a resistência de músculos, ossos 

ou sistema cognitivo. Portanto, se faz necessário um planejamento de atividades 

                                                     
1  Acadêmico do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
gabrielcapello49@gmail.com 
2 Acadêmico do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
leoorlandi3@gmail.com  
3 Acadêmico do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
andreluis122332@gmail.com 
4 Docente do curso de Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
betigmi@hotmail.com 
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físicas mais ativas, estimulando a realização de caminhadas, atividades lúdicas e 

recreativas que visam melhorar, tanto a cognição como o equilíbrio dos idosos que 

frequentam o lar, contribuindo dessa forma com uma melhora significativa na 

qualidade de vida desses idosos. 

Palavras-chave: Atividade física, saúde, população idosa.  

 
 



 

9. PRODUÇÃO DE FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES 

 

Bruna  Ecker 

Gabriela Marcon 
Caroline Rizzi Di Domenico 

 
 

O treinamento de força, ou treinamento resistido é capaz de melhorar a qualidade 

de vida dos indivíduos. Podendo melhorar a resistência muscular, a força, e 

consequentemente a aptidão física, do mesmo modo, que ainda pode ser um meio 

de aprimorar o condicionamento físico de atletas. O trabalho de hipertrofia muscular 

é utilizado especificamente para ganho de massa muscular, e consequentemente 

resistência física. Ele descreve um tipo de exercício que exige o movimento da 

musculatura corporal, movimento denominado de contração, que pode ser realizado 

contra uma força oposta, chamado de concêntrica, a contração excêntrica, em que 

a musculatura trabalha na mesma direção da força aplicada, como forma de 

controla-la, ou isométrica, que não exerce movimento aparente. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a produção de força em membros superiores entre os 

acadêmicos do curso de educação física do CESURG. Para desenvolve-lo foi 

realizado um teste de força máxima em membros superiores no aparelho supino 

reto livre em quatro acadêmicos do curso, sendo dois do sexo feminino e dois do 

sexo masculino. Foram realizadas repetições máximas (RM) de até 10 RM, e após 

foram corrigidas pela correção de Lombardi para alcançar 1RM. Os testes foram 

desenvolvidos na academia Estação Fitnnes no município de Sarandi-RS. Os 

resultados encontrados foram, de 28 kg de RM para os indivíduos do sexo feminino, 

e 60kg para o aluno 1 e 68,48kg, para o aluno 2, ambos indivíduos do sexo 

masculino.  

Conclusão: ao finalizar as atividades percebemos que os resultados evidenciaram 

que os indivíduos do sexo masculino foram capazes de realizar maior produção de 

força.  

 Palavras chave: força muscular, membros superiores, repetição máxima. 



 



 

10. SOLO COMO PRODUÇÃO DE VIDA 

 

 

Matheus de Souza Signori 1 

Pedro Henrique Mari Picollo 2 

                      Samuel Potrich Tolotti 3  

Bárbara Nicola Zandoná4 
 
  

Sabemos que existem diferentes tipos de solo, uns modificados pela ação do 

homem e outros pelos fenômenos da natureza. Mas quando o solo pode tornar-se 

infértil impedindo a vida? Os integrantes do grupo, filhos de pequenos agricultores, 

motivados pela necessidade de ampliar seus conhecimentos e dar ênfase nos 

cuidados necessários com a terra para que haja produção dos cultivares e da vida, 

iniciaram o estudo bibliográfico a partir da diferenciação dos tipos de solo, causas 

e consequências da infertilidade e formas para sua produção considerando a vida 

como centralidade. Baseado em autores como Flavio Manuel Rodrigues da Silva 

Junior. Foi realizada entrevista semiestruturada com Engenheiro Agrônomo. 

Constataram que existem diferentes tipos de solo, cada um com propriedades e 

fertilidades diferentes: humoso, arenoso, argiloso, pedregulhoso, terra vermelha. 

Sendo humoso o mais produtivo por ter maior quantidade de matéria orgânica em 

sua formação. Para ser um solo fértil deve haver nutrientes como: minerais, argila, 

material orgânico. Mesmo assim, um solo com manejo inadequado podem sofrer 

consequências irreparáveis, neste caso se tornando infértil. O solo sempre foi 

importante na vida. Desde sua origem ele é fonte de alimento e de vida, mas vem 

sendo afetado primeiramente extração dos recursos naturais para o plantio, manejo 

inadequado, monocultura, retirada de nutrientes sem reposição, o solo descoberto 

após o cultivo, suscetível à erosão e, aplicação de contaminantes químicos. Tudo 

isso pode ocasionar a desertificação. Essa reflexão não se esgota aqui, ela 

                                                     
1  Educando do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João 
Zandoná. E-mail: matheussignori02@gmail.com 
2  Educando do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João 
Zandoná. E-mail: pedropicollo999@gmail.com 
3  Educando do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João 
Zandoná. E-mail: samutolotti@gmail.com 
4  Professor(a) da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João Zandoná. E-
mail:barbaranicola.projetos@gmail.com 
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oportuniza a discussão sobre a importância da terra, não só para os pequenos 

agricultores que precisam dela para subsistência, mas para a continuidade da vida 

no planeta. Pensar em ações menos agressivas é pensar de forma mais coletiva, 

humana e planetária.  

PALAVRAS-CHAVE: Tipos de Solo; Cuidado; Vida; Infertilidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. TESTES CARDIORRESPIRATÓRIO MÁXIMO EM ESTEIRA DOS ACADÊMICOS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO CESURG 

  

Alan Patryk da Luz1 

Andriele Hengel2 

 Eduarda Jordani3 

 Gabrieli Greth Sperling4 

 Caroline Rizzi Didomenico5 
 

 

O exercício físico aumenta e é capaz de melhorar a aptidão física, e ainda ajuda a 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Exercícios capazes de promover 

adaptações no sistema aeróbio são chamados de exercícios de endurance, e como 

adaptações no sistema aeróbio podemos destacar aumento do número de 

mioglobinas, aumento do número e da densidade mitocondrial, e ainda, aumento 

dos capilares sanguíneos. O teste de VO2 máximo (VO2máx) é uma forma de 

verificar como está o condicionamento físico dos indivíduos, a partir dele podemos 

calcular o volume máximo de oxigênio que o corpo é capaz de captar, transportar e 

consumir durante o exercício físico, do mesmo modo que a análise do metabolismo 

aeróbio de cada indivíduo ainda pode determinar a capacidade de realizar atividades 

de longa e media duração, sendo assim a melhor forma de avaliar esse processo é 

através do consumo máximo de VO2. Vários fatores interferem na determinação do 

VO2 máximo, como faixa etária, gênero, genética, etnia, composição corporal, nível 

de atividade usual e tipo de exercício. O objetivo deste trabalho teve por objetivo 

avaliar a capacidade cardiorrespiratória de acadêmicos do curso de Educação 

Física da instituição Cesurg. Sendo assim, foram realizados testes nos acadêmicos 

através de uma esteira ergométrica com inclinação em 1% e acréscimo de velocidade de 

1km/hr,  até   que   o  indivíduo  opte  por  parar  o  teste  ou  alcance  a  frequêcia  cardíaca  

                                                     
1  Acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. Alanpatrykl1@gmail.com 
2  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. drikhengel@gmail.com 
3  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. Dudajordani15@gmail.com 
4  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. grethsperling@gmail.com 
5 Professora do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RIO-GRANDENSE. caroldidomenico@hotmail.com 
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predita para idade calculados através da fórmula fornecida pela American College 

of Sports of Medicine (ACSM). Os resultados apresentados demonstraram que o 

aluno I e aluno III apresentaram o VO2max iguais de 45, 32ml.Kg/min, enquanto o 

aluno II foi de 38, 50mg.Kg/min. Pode-se concluir que o teste de esteira calculado 

através do cálculo da ACSM é um método prático e eficaz de estimar VO2máx.  

Palavras-chave: Velocidade, resistência, limite, força.



 

12. TRANSTORNO DO PÂNICO: O QUE DÓI NA MINHA VIDA PARA QUE ME SINTA 

TÃO MAL? 

Elizandra Biasolli Mendes1 

Gabrielly de Avila Pereira2 

    Bárbara Nicola Zandoná3 
  

 

 

O transtorno do pânico é uma das patologias mentais que preocupa por ocasionar 

sofrimento psicológico e interferir na vida do indivíduo e familiares. Como as 

políticas públicas incidem para amenizar esse problema de saúde pública? O 

presente projeto é relevante pois, busca orientar a população sobre o transtorno do 

pânico sendo que este ainda é um tabu uma vez que pouco se discute sobre esse 

assunto por não ser uma enfermidade visível ou fácil de ser diagnosticada 

provocando preconceito. O estudo também esclarece alguns direitos que os 

doentes têm e oportuniza um olhar sobre as alternativas de tratamento. A pesquisa 

foi desenvolvida por meio de referências bibliográficas, podendo citar o livro 

“Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais”, na Lei 10.216\2001 e 

artigos acadêmicos centrando-se nos conceitos de doenças mentais, transtorno do 

pânico, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, agorafobia. Também foi 

realizado pesquisa de campo por meio de entrevista semiestruturada com uma 

psicóloga escolar. Com a realização da pesquisa constatou-se que o Transtorno do 

Pânico é um sofrimento humano, tornando-se excessivo e que passa a impedir um 

sujeito de amar, trabalhar, se relacionar com os outros e com a vida. Lista-se uma 

série de sintomas e nem sempre se leva em conta a investigação da vida e o 

contexto da pessoa. O que doí?  Por isso é muito importante procurar profissionais 

qualificados para realizar atendimento de modo a ter um diagnóstico correto, uma 

vez que os sintomas se assemelham a outras patologias mentais, como é o caso da 

ansiedade. Observou-se também, que não existe uma legislação específica para o 

                                                     
1  Educando do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João 
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Zandoná. E-mail: loucamentelouca1303@gmail.com 
3  Professor(a) da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João Zandoná. E-
mail:barbaranicola.projetos@gmail.com 
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atendimento das pessoas acometidas pelo Transtorno do Pânico, mas há amparo 

da Lei 10.216 que  tem por finalidade proteger e garantir os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental e na Lei 649 de 2015 que visa sobre o direito de atestado médico feito por 

médicos psiquiatras e psicólogos em casos de comprometimento de saúde mental, 

permitindo o afastamento do trabalho e a concessão do benefício auxílio-doença 

pela Previdência Social através da Perícia Judicial. Esse é um dos problemas 

considerados o mal do século e que precisa ser levado a sério. Descobrir, com ajuda 

profissional, onde dói na alma é uma forma de auxiliar para que a pessoa se sinta 

melhor.  

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Pânico; Saúde Mental; Direitos. 

 
 

 

 



 

13. VIOLÊNCIA ESCOLAR: COMO COMBATER? 

 

Juliana Cottica1 

Katiano Lima de Souza2 

Karine Piaia3 

  

 

A violência nas escolas está tendo repercussão nacional. Atos agressivos tem se 

tornado corriqueiros. Nesse sentido é importante discutir “Como a violência vem se 

caracterizando na Escola Estadual de Educação Básica Antônio João Zandoná?”. O 

presente projeto é relevante, pois o estudo possibilita identificar os tipos de 

violência presentes, causas e as alternativas para diminuir este problema, 

potencializando a importância da promoção do diálogo, do respeito mútuo e olhar 

sensível ao outro. A pesquisa foi desenvolvida por meio de referências 

bibliográficas, baseadas nos autores Thales Gubes e Diego da Costa, entrevista 

semiestruturada com direção e coordenação da Escola Estadual Zandoná e alunos 

do 6º, 7º do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano Ensino Médio diurno. O estudo 

centrou-se no conceito de violência escolar, baseando-se em artigos acadêmicos e 

no site da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar-CIPAVE 

e na análise de ata da escola de janeiro a junho de 2019. Com a realização do estudo 

houve a compreensão de que, segundo entrevista os principais tipos de Violência 

presentes nas escolas são: violência psicológica, verbal, física e moral, destaca-se 

nos gráficos que na Escola Zandoná a violência verbal e psicológica são as mais 

presentes e afetam os relacionamentos interpessoais, ocasionadas principalmente 

pelo estresse, raiva, falta de respeito e superioridade. Segundo ata do CIPAVE, no 

primeiro semestre de 2019 houve um registro de agravamento verbal contra 

funcionários e um físico entre alunos do Ensino Fundamental. Constatamos que a 

ênfase se dá em ações preventivas, portanto o currículo é planejado para educar 

para a paz e a compreensão por meio do diálogo, místicas, palestras, aulas voltadas 

                                                     
1  Educando do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Antônio João 
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aos valores. Porém, quando acontecem desavenças faz-se o registro e prima-se 

primeiro para o diálogo entre as partes. Também se recorre em alguns casos, ao 

atendimento psicológico. A maioria é de simples resolução, mas em casos graves, 

chamam-se pais e, se necessário, Conselho Tutelar e Brigada Militar. O CIPAVE 

possibilita um trabalho coletivo sob orientação da Coordenadoria de Educação do 

RS. É importante lembrarmos que a violência nunca é a solução. Devemos ter 

respeito com o próximo para que haja um bom ambiente de estudo e convívio. O 

tema não se esgota aqui, por isso continuamos com a reflexão a partir da frase de 

Denis Rodrigues “A única arma para combater a violência é a educação”. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência; Escola; CIPAVE; Diálogo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 



 



 

1. A PERSPECTIVA AMBIENTAL PARA JOVENS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

Hendrick da Costa de Souza1 

Luiz Paulo Rodrigues dos Santos Filho² 

Irmfried Henrique Papke³ 

Rafael Antonio Pasini4 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre o meio ambiente vem se destacando nos diversos meios 

de comunicação, principalmente nas redes sociais. A crescente preocupação sobre 

a conscientização das populações tem sido uma preocupação mundial por parte de 

governantes, e engloba o desmatamento, queimadas e o uso descontrolado de 

agrotóxicos, que acabam por contaminar os solos e mananciais hídricos. A 

preservação do ambiente é dever de todos, fazendo com que tanto o setor público 

como o privado realizem atividades preventivas e corretivas, em prol de um 

desenvolvimento socialmente justo e sustentável (BARBOSA, 2008).  

A educação ambiental no cenário escolar pode contribuir para a diminuição 

dos problemas ambientais que vêm sendo causados há anos pela ação antrópica. 

As crianças pertencem às futuras gerações e, estando em fase de desenvolvimento 

intelectual, acredita-se que nelas a consciência ambiental possa ser introduzida 

com mais sucesso do que nos adultos, pois as mesmas não têm hábitos e 

comportamentos sólidos (CARVALHO, 2001). Com todos os conhecimentos 

adquiridos durante a graduação de Engenharia Florestal nas disciplinas de 

Silvicultura, Ecologia, Fitossociologia e Manejo Florestal, a ideia de se trabalhar nas 

escolas com os jovens durante o estágio é de suma importância, pois o profissional 

                                                     
1Engenheiro Florestal graduado na UFSM campus FW e acadêmico do curso de Agronomia do Centro 
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habilitado em Engenharia Florestal atua em diversas atividades, sendo que a de 

palestrante é uma delas.  

Segundo Andrade (2005), o estágio é uma parte importante do currículo, pois 

o estagiário irá assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e ter 

compromisso com sua família, com sua comunidade, com a democracia e realizar 

de maneira correta as atividades profissionais de sua competência. Durante o 

estágio, é importante saber unir a teoria com a prática, assim o aluno saberá 

relacionar vários conhecimentos, tendo mais capacitação para o entendimento do 

mercado de trabalho (SILVA, 2005).  

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma atividade de 

conscientização junto aos alunos da terceira e quinta série de uma escola através 

do plantio de árvores. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No dia 09 de outubro de 2018, realizou-se uma palestra para os alunos do 

terceiro e quinto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Erci Campos 

Vargas do município de Palmeira das Missões. O tema apresentado foi a 

importância das árvores para o planeta terra e os seres vivos. O trabalho foi 

conduzido durante o período de estágio curricular de conclusão de curso do 

Engenheiro Florestal Hendrick Souza.    

Logo após a palestra de conscientização, foi realizada uma dinâmica com os 

alunos, onde três mudas de pitanga (Eugenia uniflora) e uma de tipuana (Tipuana 

tipu) foram plantadas em vasos e ficaram aos cuidados de professores e alunos que 

em conjunto ficaram encarregados de cuidar das mudas até que  estivessem 

desenvolvidas para irem a campo. Após as mudas estarem desenvolvidas, os 

alunos e professores levaram as mesmas para serem plantadas no pátio da escola, 

perto da quadra de esportes, para que os alunos pudessem contar com 

sombreamento durante as atividades físicas. O terreno foi preparado, com a 

realização de capina.  Os alunos e professores foram os principais beneficiados, 

ficando ao encargo dos professores conscientizarem os mesmos sobre a 
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importância de se preservar o meio ambiente, formando bons cidadãos que 

contribuam em prol da sociedade.  

 

 

Figura 1: Palestra para os alunos 

 

3 RESULTADOS 

 

A atividade realizada na escola contou com a colaboração dos alunos, que 

prestaram atenção e fizeram perguntas sobre o tema, mostrando o interesse dos 

mesmos com relação ao assunto abordado. Os professores também ajudaram 

durante a palestra, sendo que os assuntos abordados na palestra estavam 

alinhados aos mesmos lecionados durante as aulas de ciências, já que os alunos 

envolvidos na atividade eram do terceiro e quinto ano. A atividade é um passo inicial 

e importante para que mais atividades ecológicas sejam realizadas na escola, para 

futuramente ser um exemplo em educação ambiental.  
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Um exemplo de escola com educação ambiental é a Escola Amigos do Verde, 

localizada em Porto Alegre. Possui uma área de 3,6 mil metros quadrados, sendo 

referência nacional há mais de 30 anos, propondo uma educação integral aliada à 

conscientização ambiental. “Surgiu com o objetivo de desenvolver uma 

aprendizagem equilibrada entre as áreas cognitiva e afetiva” (CARNEIRO, 2011). Os 

alunos tem contato diariamente com a terra, animais, plantas e, desde 2001, a 

escola possui cisternas para a captação de água da chuva, espiral de ervas, 

galinheiro móvel e telhados vivos. O trabalho em equipe é um requisito para o 

desenvolvimento educacional. “Dentro de uma escola para um planeta sustentável 

e exercitando a ecologia social, o trabalho cooperativo da equipe é uma marca que 

pode ser observada desde o portão da escola” (CARNEIRO, 2011). O diferencial da 

escola está no fato de que os alunos participam na escolha das decisões em todas 

as atividades que são realizadas. Professores e alunos chegam ao consenso de 

qual projeto será estudado e realizado, após a discussão de ideias. Algumas 

atividades realizadas no colégio são alimentar animais, cultivar plantas, produzir 

papel reciclado, colher frutas, separar lixo e reutilizar materiais (CARNEIRO, 2011).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Concluímos que o trabalho alcançou seu objetivo de envolver os alunos e 

professores no desenvolvimento da atividade de despertar interesse das crianças 

em buscar soluções para o desenvolvimento sustentável. A atividade de plantar 

árvores mobilizou os alunos e professores, sendo um importante passo na união de 

todos para a conscientização quanto à importância das árvores no meio ambiente. 
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2. O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA 

 
Ana Paula da Luz Vogt1 

Marciele Moraes Ventura2 
Vera Danair Carpenedo3 

 
1 ORGANIZAÇÂO  

 

Foram meses de pesquisa bibliográfica, após os resultados fomos aplica-las 

a campo foram duas tardes de pesquisas de campo desenvolvidas em escolas 

indígenas do município de Engenho Velho e Constantina. Esse relato de experiência 

surgiu após fazermos a pesquisa de campo para o projeto integrador onde no 

mesmo apareciam mencionadas detalhadamente como se daria pesquisa de 

campo a seguir será explicado o passo a passo da pesquisa. 

   

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trabalho realizado na escola 1: Localizada no Município de Engenho Velho, 

onde fizemos a observação na sala de aula, a qual tinha alunos de 4 e 5 anos juntos 

pois a escola é multisseriada e a turma composta por 8 alunos a professora e 

indígena. Em nossa observação percebemos que a professora trabalhava com os 

alunos de maneira tradicional com as classes enfileiradas mesmo sendo crianças 

da educação infantil, essas estavam realizando trabalhinhos cada um em sua 

classe. As crianças eram muitas receptivas e todas falavam o idioma caingangue. 

Todas concordaram em realizar a atividade proposta. 

 

 

Trabalho realizado na escola 2: localizada no Município de Constantina, 

possuía duas turmas, uma de 4 anos com 6 alunos e outra de 5 anos com 9 alunos 
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3  Orientador Mestre Vera Danair Carpenedo docente do Centro de Ensino Riograndense. 
vera.mestre.educ@gmail.com 



 
408 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

nessa escola cada turma tinha seu próprio professor, mas ambos são professores 

indígenas e a organização das salas estavam em forma circular.  Os alunos tinham 

muita facilidade nos desenhos, usavam cores bem diversificadas e vivas em seus 

desenhos, mas a forma de ensino era igual a escola não indígena.    

  

2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

 O que nos levou a despertar interesse nesse tema, foi a curiosidade referente 

ao processo sobre o ensino lúdico na educação indígena, já que os mesmos fazem 

parte da comunidade a qual pertencemos, e estão presentes nas escolas que 

pretendemos atuar, e são de cultura diferente das nossas.  

  

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Foi solicitado às crianças que elaborassem um desenho expressando que 

tipo de brincadeiras eram realizadas em casa e outros desenhos solicitando que 

brincadeiras eram desenvolvidas na escola. O professor indígena explicou o 

trabalho na língua materna das crianças e elas iniciaram a elaborar as atividades. 

Os desenhos foram agrupados todos juntos, mesmo pertencendo a escola 

diferentes, pois percebemos que os desenhos apresentavam características bem 

parecidas e todas as crianças possuem a semelhança de idade, tanto os desenhos 

referente às casas como os da escola.  

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

Alunos da Educação Infantil de 4 e 5 anos de Escolas indígenas: perfazendo 

total de 23 alunos entre as duas escolas.  

 

3 RESULTADOS 

 

Na análise dos resultados sobre os desenhos, os mesmos foram adicionados 

todos para a elaboração de um gráfico geral, já que os mesmos tinham muitos 
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traços em comum. O primeiro resultado obtido referente as brincadeiras realizadas 

em casa 48% brincavam de casinha e boneca, 26% brincavam de carrinho, 9% 

apontou o futebol, 5% brincadeiras com cordas, 4% balaços, 4% amarelinhas e 4% 

pega-pega, concluímos com isso que os alunos indígenas brincam em casa da 

mesma forma que os alunos não índios inclusive tem brinquedos que são na sua 

maioria doados por não indígenas ou comprados por seus pais (industrializados). 

Já nas brincadeiras realizadas na escola percebemos grande preferência 

pelas ambas pracinhas das escolas sendo que 49% das crianças desenharam algo 

referente a pracinha, 27% brincadeira de esconde-esconde, 22% futebol e 2% pingue 

pongue e a caixa de areia (as escolas ofereciam dessa estrutura para as crianças. 

Portanto nosso projeto de pesquisa não confirmou nossa hipótese 

anteriormente pesquisada, que os alunos indígenas brincam de maneira diferente 

que o não indígena, talvez porque ao pesquisar teoricamente, os indígenas eram os 

que pouco contato têm com os não indígenas, portanto esses da reserva da serrinha 

já estão com um hibridismo grande entre eles e o povo não indígena,nascendo ali 

uma forma intercultural que está se formando dentro da reserva da serrinha, devido 

o contato permanente entre índios e não índios. Sendo assim nossa pesquisa 

comprova que crianças índias ou não índias brincam da mesma forma.  

  

4 CONCLUSÕES 

  

Conclui se que tanto em casa como na escola não existe diferença no brincar 

indígena e não indígena, mas o que pode fazer a diferença na escola é o educador 

no seu fazer pedagógico com ênfase no lúdico, mas que isso não foi encontrado. 

Pois os professores indígenas estavam reproduzindo um ensino com ênfase na 

cultura não indígena. Com repasse de conteúdo historicamente construído pelo 

homem branco de forma mecânica e instrumentalista, ou seja, um ensino bem 

tradicional. 

Percebemos que ambas as escolas trabalham sim com a cultura própria do 

povo caingangue na fala, na escrita, na história das suas metades tribais e na dança 

mas passada de uma forma bem tradicional.  
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Concluímos que muitas das brincadeiras indígenas se perderam ao longo de 

tempo com a miscigenação do índio com o branco, dando espaço a brincadeiras 

presentes na cultura não indígena.  

Podemos deduzir que os resultados encontrados nas pesquisa de campo 

diferem dos resultados adquiridos na pesquisa bibliográfica. Devido aos indígenas 

da serrinha estarem em contato permanente com a cultura não indígena, 

desenvolvendo entre elas um processo intercultural.  

Acreditamos que o lúdico na educação infantil é fundamental para 

desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno, principalmente no processo de 

aprendizagem sendo que o processo lúdico facilita o ensino e a produção de 

conhecimento no aluno, assim como também promove a socialização dos mesmo. 

Desta forma compreendemos que o grande agente responsável pelo 

desenvolvimento deste processo lúdico na escola é o professor que precisa ter a 

compreensão que na educação infantil esse fazer pedagógico é essencial seja ela 

indígena ou não.  
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3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

3.1 RESUMO EXPANDIDO 

 



 



 

1. A INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ÁGUA APÓS A EXECUÇÃO DE UM TRAÇO DE 

CONCRETO PRÉ ESTABELECIDO 

 

Ademar Lasta1 

 Douglas Tonello Rossetto2 

Alan Fabio Mazutti3 

Eduardo Oliveira 

 Cristian Toazza4 

 Dionatam Piaia 5 

Norton Facenda6 

1. INTRODUÇÃO 
 

A indústria da construção civil está diariamente sofrendo mudanças, como 

por exemplo, a evolução dos controles de qualidade nas obras. Busca-se através 

deles uma melhor qualidade, e como consequência, maior durabilidade. 

Segundo VALIN JR. E LIMA (2009) e NEVILLE E BROOKS (2013), o 

concreto é um material de construção muito utilizado, aplicável nas mais diversas 

obras que necessitem versatilidade, durabilidade e resistência. 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil no mundo, 

em função de diversos fatores dentre eles a sua boa trabalhabilidade e grande 

resistência a compressão como por exemplo na parte estrutural de edifícios, 

construções de pontes e viadutos. 

Um concreto de boa qualidade se dá principalmente com relação 

água/cimento, com o mercado da construção em alta e grande despreparo de 

profissionais da área percebemos a falta de controle de qualidade do concreto, 

principalmente em obras menores onde nem sempre há condição necessária para 

desenvolver um traço de concreto de boa qualidade. 

Ainda convém lembrar, que em concretagens de obras de médio e pequeno 

porte, as concreteiras nem sempre acabam fazendo o devido acompanhamento de 
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preenchimentos de lajes rotineiras, esta falta de interesse destas empresas 

prejudicam o manejo ideal do concreto. Através do operador da bomba onde é feito o 

lançamento para o local a ser concretado geralmente é aumentado a porcentagem 

de água no traço estabelecido. Acontecimento influente no desempenho da 

resistência do concreto. Além disso, muitas vezes não se faz o devido retiro dos 

corpos de prova para eventual analise se necessário, o que em caso de incidentes 

futuros é a única garantia de que o concreto entregue era realmente o produto 

comercializado. 

Na construção do concreto o cimento juntamente com a água e os agregados 

forma uma pasta, que sua fluidez varia conforme a porcentagem de água adicionada, 

podendo ser mais ou menos resistente. Após sua mistura em um primeiro momento 

ela pode ser moldada de diferentes formas, posteriormente com o avanço do 

processo de secagem sua reação química e irreversível adquirindo resistência 

mecânica. 

O concreto de cimento portland deve conter cimento, água e agregados, 

além da possibilidade de contar com aditivos, pigmentos, fibras, agregados 

especiais e adições minerais, cujos empregos tornam-se cada vez mais frequentes 

nos concretos atuais. a proporção entre os diversos constituintes é buscada pela 

tecnologia do concreto, para atender simultaneamente as propriedades mecânicas, 

físicas e de durabilidade requeridas para o concreto, além das características de 

trabalhabilidade necessárias para o transporte, lançamento e adensamento, 

condições estas que variam caso a caso ( HELENE 2010, P.920) 

 

2. METODOLOGIA 

 

Investiga-se a influência da água em um concreto de traço já estabelecido 

através de ensaios de aceitação a resistência à compressão. Com o objetivo 

comparativo de analisar os resultados obtidos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos através do rompimento dos corpos de prova serão 

apresentados neste capítulo. Os 20 corpos de prova foram ensaiados e rompidos 

aos 28 dias, todos os corpos de provas ficaram em perfeitas condições para ser 

efetuada a análise. 

 

Ensaio a compressão – 28 dias 

 

Após concretizada a cura e o rompimento dos corpos de prova totalizando 

os 28 dias, os resultados referentes a porcentagem de água adicionada após o traço 

de concreto estabelecido serão mostrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Resultados encontrados 
 

Corpo-de-prova 
% de água 
adicionada 

Resistência (Mpa) 

1 0 13,08 
2 0 14,24 
3 3 11,53 
4 3 11,17 
5 6 12,55 

6 6 11,85 
7 12 9,66 
8 12 9,75 
9 16 10,09 

10 16 10,23 

                            Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Analisando os resultados obtidos, desenvolveu-se um gráfico analisando o 

quanto a água influencia na resistência do concreto em relação do liquido 

adicionada após o traço de concreto estabelecido. 
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Figura 1 – % de água x resistência (Mpa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Nota-se claramente que a resistência do concreto diminui com a quantidade 

de água estabelecida destaca-se o autor Freitas Junior (2016) mencionado neste 

trabalho de que a presença do líquido é indispensável para promover a resistência do 

concreto e sua trabalhabilidade, mas é preciso fazer o controle de água para não ter 

problemas com o concreto. Por isso a adição de água em demasia prejudica e acaba 

interferindo da resistência do concreto podendo prejudicar a obra ou serviço com o 

qual o concreto será utilizado. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Pela observação dos aspectos mensurados abrangemos que de fato adições 

de água neste traço estabelecido de concreto influenciam na capacidade de 

resistência a compressão. De modo geral para cada % de água aumentada 

compreendemos uma perda de 0,1138 MPA na resistência de cada corpo de prova 

rompido. A medida que aumentávamos a porcentagem de água. 
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2. ANÁLISE DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA ESTRUTURAL 

 
 

Wesley Chimento1 

Patrícia Dal Moro2 

Rubens Meneguzzi3 

Juliana Triches Boscardin4 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A alvenaria estrutural é um processo construtivo tradicional, utilizado à 

milhões de anos, e com várias possibilidades. No entanto, com o advento do aço e do 

concreto armado no início do século XX, a mesma estagnou, sendo que hoje a 

alvenaria estrutural é um mercado um tanto quanto inexplorado no mercado 

brasileiro, mesmo sendo um método de construção válido e por muitas vezes de mais 

rápida e mais barata execução. 

Neste estudo buscou-se demonstrar as vantagens e as desvantagens desse 

método, de forma a comparar o custo benefício e a confiabilidade popular dos 

métodos de construção com alvenaria estrutural em relação aos demais métodos de 

construções convencionais, por meio da elaboração e aplicação de um questionário 

a empresas do ramo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a o estudo em questão, foi realizada uma pesquisa por meio de 

questionário com empresas do ramo da construção civil, o qual foi enviado para as 

empresas por e-mail após o aceite das mesmas em participar da pesquisa. O critério 

utilizado para realização da pesquisa nas empresas foi, além da aceitação de 

participação, a localização das mesmas, sendo elas empresas de Marau-RS e região. 

As respostas obtidas através do questionário respondido pelas empresas, serviu para 
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que se pudesse analisar o custo benefício geral de uma obra com alvenaria estrutural, 

como também uma pesquisa sobre a confiabilidade desse processo de construção, 

a capacidade das empresas de realizar essas obras, e todos os quesitos foram 

comparados à capacidade das empresas de realizar obras com métodos construtivos 

convencionais, além de conhecer e avaliar na prática as vantagens e desvantagens 

nesses tipos de construção para que assim se possa fazer uma comparação entre os 

métodos de construção. 

Os questionários foram enviados às empresas e devolvidos pelas mesmas no 

período de setembro e outubro de 2017. No total foram enviados 8 questionários dos 

quais apenas seis retornaram e desses 6 questionários apenas 3 estavam em 

condições de uso para que se pudesse responder aos objetivos estabelecidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fins de estudo sobre o método construtivo por alvenaria estrutural, foram 

questionadas empresas situadas no município de Marau e região, no estado do Rio 

Grande do Sul. Estas empresas foram denominadas “A”, “B” e “C”. 

Com a análise das respostas de cada empresa, foi possivel obter o Quadro 

1 e Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Dados recolhidos das empresas 

 Empresa 
“A” 

Empresa 
“B” 

Empresa 
“C” 

Média 
Geral 

Custo da obra em alvenaria 
estrutural (m²) 

R$ 104,00 R$ 102,00 R$ 96,00 R$ 100,66 

Custo da obra em concreto armado 
(m²) R$ 153,00 R$ 145,75 R$ 123,00 R$ 140,60 

Custo relativo se comparado com 
concreto armado (AE/CA%) 

68% 70% 78% 72% 

Tempo médio de execução da obra em 
AE comparada a CA 

1/3 1/3 1/3 1/3 
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Quadro 2 – Questões e Respostas das empresas 

 

Empresa “A” Empresa “B” Empresa “C” 

1 - Relação de custo entre o método construtivo em alvenaria estrutural e outros 
métodos de construção. 
R: Por mais que uma obra R: Geralmente as obras R: As obras elaboradas em 
que é executada em executadas em alvenaria alvenaria estrutural, tem um 
alvenaria estrutural se estrutural tem um custo custo mais baixo que outros 
torne mais barata em reduzido se comparado com tipos de construção, mas 
relação a outros métodos outros métodos construtivos, tem que se levar em conta a 
construtivos esse o que é benéfico para o não praticidade da mesma, 
benefício não vale a pena cliente. como a não alteração das 
quando se trata de  paredes após a execução. 
grandes obras por limitar   

a flexibilidade da mesma   

em relação ao seu layout.   

2 - Relação de tempo médio de construção. 

R: A execução de uma R: Obras construídas em R: A   obra   em   alvenaria 
obra de alvenaria alvenaria estrutural tem um estrutural é mais rápida do 
estrutural geralmente leva tempo de execução menor que em concreto armado, 
menos tempo para ser do que obras construídas devido ao tempo de 
finalizada com relação a com processos montagem dos aços e das 
obras feitas com outros convencionais de fôrmas, tempo necessário 
processos construtivos. construção. para cura e 

3 - Na opinião da empresa, porque o método construtivo em alvenaria estrutural 
deixou de ser tão usado? 
R: Em parte, pela R: Acredito que a alvenaria R: Acredito que seja devido 
desvantagem do estrutural é empregada em à escassez de profissionais 
processo de não permitir menor escala pela escassez habilitados para isso, e mão 
grandes mudanças em de mão-de-obra, tanto de de obra especializada. E 
seu layout depois de execução quanto de projeto. talvez também pela pouca 
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pronta a obra e em parte 
pela falta de mão de obra 
qualificada par a execução 
desse tipo de projeto. 

 credibilidade dos clientes 
neste tipo de construção. O 
concreto armado sempre foi e 
sempre será bem visto, e o steel 
frame está ganhando espaço 
devido a rapidez e por não 
criar entulho de obra, 
preservando o meio 
ambiente. 

4 - Há desconfiança ou incredibilidade no método construtivo de alvenaria 
estrutural em comparação com outros métodos de construção por parte dos 
clientes? 
R: Nota-se sim certo R: Sim, pela falta de R: Sim. Alguns talvez no 
preconceito por parte dos conhecimento dos prós e olhar para a obra sendo 
clientes nesse   tipo   de contras, por achar que este executada, tem um certo 
obra, geralmente por não sistema tranca as dimensões preconceito, principalmente 
confiar na resistência da de ambientes em medidas obras acima de 4 andares, 
mesma quando vista de blocos e por não por não enxergarem as 
sendo executada, por se compreender que o sistema vigas e os pilares de 
basear apenas em pode ser complementado concreto, eles podem não 
encaixe de blocos, com elementos de concreto entender que é executada 
geralmente os clientes armado para suprir a com blocos especiais, e que 
optam por   um   método necessidade que a alvenaria tudo é calculado para resistir 
mais conhecido como estrutural não supre. aos mesmos esforços que 
concreto armado.  um edifício em concreto 
  armado. 

5 - Hoje para o desenvolvimento de uma obra em Alvenaria Estrutural, sua empresa 
estaria apta com confiabilidade técnica para executar o cálculo estrutural da 
mesma? 
R: Sim, pois a empresa R: Não,   pois   a   empresa R: Não, pois a empresa não 
dispõe tanto de pessoal realiza o projeto possui os softwares 
apto a fazer esse trabalho arquitetônico e a execução apropriados e nem o 
quanto de programas que das edificações, não o conhecimento necessário 
facilitam a tarefa. projeto estrutural. para essa área. 

6 - Considera que sua empresa ou o mercado possuem profissionais habilitados 
para a execução da montagem em campo de uma obra em Alvenaria Estrutural? 
R: Sim, a empresa dispõe R: Existem excelentes R: Acredita-se que o 
de profissionais que trabalhadores no   mercado mercado ainda esteja um 
foram treinados e do concreto armado que pouco escasso de mão de 
capacitados para a podem ser facilmente obra para alvenaria 
realização desse tipo de treinados para execução de estrutural, pois estes 
processo construtivo. alvenaria estrutural. profissionais têm que ser 
  especializados nisso, mas 
  sempre há a possibilidade 
  de ofertar treinamentos para 
  os mesmos. 
7 - Quais softwares são utilizados pela empresa para o cálculo estrutural? 

R: TQS, Eberick e R: A empresa não R: A empresa não possui 
CYPECAD. desenvolve o cálculo softwares para esta função 
 estrutural, mas recorreria a por não trabalhar com a 
 softwares mais atuais como parte de cálculo nesse tipo 
 TQS. de obra. 
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4. CONCLUSÕES 

 

De forma geral, pode-se constatar que o método de construção em alvenaria 

estrutural é um método eficaz e confiável se executado de maneira correta, tanto 

na elaboração do projeto quanto na execução da obra. Apesar de ser um método 

mais barato e ter um tempo de construção reduzido, alguns fatores como a falta de 

corpo técnico e de mão de obra especializada, assim como a inflexibilidade do 

projeto e também a falta de confiança popular nesse tipo de obra, gerada pelo 

desconhecimento do funcionamento das mesmas, tornam a obra em alvenaria 

estrutural desvantajosa e são os principais motivos que implicam em uma queda 

no número de obras construídas por esse processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Excluindo-se a ração, o insumo mais utilizado na cadeia produtiva da 

avicultura é a energia elétrica, ocorrendo consumo na maior parte de suas fases. 

Existem vários fatores que contribuem de modo eficiente para uma redução do 

consumo de energia elétrica, um deles é a melhoria dos sistemas de iluminação 

realizando-se a substituição de lâmpadas incandescentes, as quais possuem baixa 

eficiência e vida útil curta, por lâmpadas compactas ou até mesmo as tipo Led. 

Outro fator importante, na avicultura, é ter um sistema de monitoramento de 

temperatura para garantir o conforto térmico das aves, pois elas são muito sensíveis 

as variações climáticas. Existem vários casos onde a falta de climatização devido a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasiona a morte de milhares de 

frangos. Além desse fator, motores são utilizados para abastecimento de ração e 

bombeamento de água. Todos contribuindo para um consumo elevado de energia. 

Por isso, este projeto estudou o consumo de energia elétrica em um aviário da região 

de Marau - RS, realizando uma análise das possíveis medidas que podem ser 

adotadas para melhorar o conforto térmico das aves e tornar as instalações mais 

eficientes em relação ao consumo de energia elétrica. 
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2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em um aviário localizado no interior do município de 

Marau – RS, clima subtropical úmido,com verões e invernos bem distintos e geadas 

frequentes no período entre maio e setembro. 

O aviário em questão possui 1200 m2, coberto com telhas de cerâmica. Além 

disso, suas laterais são constituídas de mureta de alvenaria de 50 cm de altura, tela 

de arame galvanizado e cortinas de lona. Também é utilizada lona na forração, sendo 

que a mesma pode ser levantada ou baixada conforme a necessidade, bem como as 

cortinas laterais. É importante salientar que o aviário é atendido por rede bifásica e 

seus motores consequentemente, são todos monofásicos. Em cada lote aloja-se 

14000 frangos que serão abatidos com idade aproximada entre 42 à 45 dias 

dependendo do clima e com peso médio de 2,80 Kg. O período em que foram 

coletados os dados para realização do trabalho foi do dia 10 de setembro de 2014 

até 23 de outubro de 2014. 

Para melhor compreensão do funcionamento dos equipamentos em um 

aviário, o período em que são alojadas as aves foi dividido em fases: 

 Primeira fase: corresponde aproximadamente as duas primeiras semanas; 

 Segunda fase: vai desde a terceira semana até o carregamento dos frangos 

(23 a 33 dias), dependendo do clima; 

 Terceira fase: não se encontra frangos alojados. 

Um levantamento dos equipamentos consumidores de energia elétrica foi feito 

considerando-se as três fases de alojamento. A Tabela 01 apresenta um resumo do 

consumo de energia elétrica observando as fases descritas. 

 

Tabela 01 – Consumo energético 

Item analisado 
Consumo em KWh 

Total (KWh) 
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

Iluminação 21,36 39,68 0 61,04 
Motores 0 196,11 0 196,11 
Aquecimento 112,20 0 0 112,20 

Total (KWh) 133,56 235,79 0 369,35 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O aviário em estudo é atendido em baixa tensão através de rede bifásica. 

Conforme o gráfico da Figura 01, o consumo médio de energia elétrica é de 

aproximadamente 243 KWh/mês. Através dos dados disponíveis, foi possível estimar 

uma média de consumo de 133,56 KWh na primeira fase e 235,79 KWh na segunda 

fase. 

 

 
Figura 01. Consumo em KWh/mês no aviário 

 
 

Em termos de economia de energia, pode-se recomendar a utilização de novas 

tecnologias de lâmpadas com potências menores mas com melhor rendimento. Com 

a implantação de um sistema de iluminação baseado em lâmpadas LED, é possível 

reduzir o consumo de energia e os custos com manutenção sem comprometer a 

qualidade da luz e do ambiente. Além disso, oferecem um baixo custo de propriedade, 

sendo que o investimento se paga em menos de um ano quando as lâmpadas são 

utilizadas continuamente como em aviários. 

O sistema atual de iluminação do aviário representa 61,04 KWh/lote (de 

frangos) de energia consumida, sendo o mesmo composto por lâmpadas compactas 

de 20 W. Sendo a tarifa imposta pela concessionária de R$ 0,30, tem-se um custo de 

R$ 18,31 por lote. Realizando um comparativo com as lâmpadas tipo LED, caso o 

proprietário substituísse todas as 32 lâmpadas compactas por lâmpadas tipo LED de 

10W, o mesmo teria um consumo de 30,52 KWh/lote e com isso economizaria R$ 9,15 
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por lote ou 50%. O grande diferencial entre as lâmpadas convencionais e as tipo LED 

é em relação a vida útil que é em média 35 vezes maior e também quanto ao consumo 

em Watts. Porém o custo de uma lâmpada LED ainda é bem alto se comparado com 

lâmpadas compactas e incandescentes. 

Em relação aos motores, pode-se realizar a substituição dos motores 

monofásicos por motores trifásicos e de alto rendimento, pois na propriedade já 

encontra-se instalada a rede trifásica por parte da concessionária, bastando apenas 

realizar um aumento de carga, trocando a entrada de energia bifásica para trifásica e 

complementado a rede interna do aviário com mais uma fase. 

Quando se compara motores trifásicos com motores monofásicos de mesma 

potência, verifica-se que os monofásicos apresentam algumas desvantagens como 

menor rendimento, maior corrente elétrica, necessita de dispositivos auxiliares para 

o torque de partida e também são mais pesados e volumosos. Entretanto, o motor 

monofásico de indução ainda é muito empregado em aplicações residenciais, 

comerciais e rurais, como por exemplo, em bombas, refrigeradores, ventiladores, etc. 

Isso se justifica pois a maioria das residências, lojas e no meio rural, são atendidos 

por rede monofásica ou bifásica. 

A Tabela 02 mostra o custo de implantação em um aviário novo de dois tipos 

de lâmpadas e motores, bem como o investimento empregado ao se optar pela 

instalação de lâmpadas LED e motores trifásicos de alto rendimento ao invés de 

lâmpadas incandescentes e motores monofásicos. 

 

Tabela 02: Investimento em iluminação e motores 

Custo 

Investimento Iluminação Motor 
Incandescente LED Monofásico Trifásico 

R$ 64,00 R$ 640,00 R$ 6.155,00 R$ 10.319,00 R$ 4.740,00 
 

 

A tabela 03 mostra o payback para lâmpadas, sendo que o cálculo foi realizado 

para 32 lâmpadas, com uma média de utilização de 1890 horas no ano, o custo de R$ 

0,30/KWh e o custo da lâmpada LED em média de R$ 35,00. O comparativo foi 
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realizado entre lâmpadas incandescentes e tipo LED e também entre lâmpadas 

fluorescentes compactas e tipo LED. 

 
Tabela 03: Payback Iluminação. 

Economia W/h KWh/ano R$/ano Payback 

Incand x LED 1600 3024 907,20 1,23 anos 
Flu. comp x LED 320 604,80 181,44 6,17 anos 

 
 

Para o cálculo de retorno de investimento relacionado aos motores, aplicou-

se a seguinte equação obtida através do catálogo WEG de motores. 

R(anos) = ΔC / 0,736 x cv x Nh x CKWh x ((100 / ηm) – (100 / ηar)) 

Onde: 

R = Retorno do investimento em anos; 

ΔC = Diferença do custo entre motores monofásicos e trifásicos de alto 

rendimento; 

Cv = Soma das potências dos motores em cavalo-vapor; 

Nh = Número de horas trabalhadas em 1 ano; 

CKWh = Custo do KWh (R$/KWh); 

ηm = Média do rendimento dos motores monofásicos; 

ηar = Média do rendimento dos motores trifásicos de alto rendimento. 

 

Para o aviário em questão, obteve-se o seguinte resultado: 

R(anos) = (10319,00 – 6155,00) / 0,736 x 11,33 x 4466 x 0,30 x ((100 / 58) – 

(100 / 70,40)) = 1,2 anos 

 

Com isso, consegue-se um retorno do investimento aplicado na aquisição de 

motores trifásicos de alto rendimento de aproximadamente 1,2 anos. Em relação às 

lâmpadas, conclui-se que o produtor terá um retorno de investimento mais rápido 

quando substituir lâmpadas incandescentes por tipo LED (aproximadamente 1,23 

anos), se comparado com a substituição das lâmpadas fluorescentes compactas por 

LED, que é de 6,17 anos. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Após a análise dos dados obtidos, pode-se observar que investindo em 

pequenas melhorias, como a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas LED e 

motores monofásicos por trifásicos, garantem economia e melhor eficiência 

energética em aviários na cidade de Marau e região, sendo que o retorno do 

investimento se dá em 15 meses aproximadamente. 
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4. VIABILIDADE DO AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES 

MULTIFAMILIARES NO RIO GRANDE DO SUL 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aquecimento solar de água para edificações multifamiliares vem sendo 

visto como uma alternativa a ser considerada para a solução preventiva e eficiente 

do que se pode chamar de crise de energia elétrica no mundo e no Brasil. Isso se 

deve pelo conhecimento de que 67% dos lares brasileiros têm chuveiros elétricos, e 

que desses, mais de 90% estão nas regiões sudeste e sul. Essas demandas, 

juntamente com aquecedores elétricos de acumulação, consomem cerca de 8% da 

energia elétrica produzida no país, em horários de pico de demanda elétrica, chegam 

a ser responsáveis por entre 18% e 25%. 

Com um potencial solar já identificado e grandioso, o Brasil conta com 2200 

horas de insolação, o que equivale a 15 trilhões de MWh (megawatt hora), sendo 50 

mil vezes o consumo nacional de eletricidade (RODRIGUES,2006). 

Com todos os benefícios mostrados do uso do sistema, China, Estados 

Unidos, e Israel, utilizam-no em larga escala. Porém, no Brasil, devido à falta de 

conhecimento do sistema, custo inicial de instalação, além de difícil acesso aos 

financiamentos, sua capacidade solar é inutilizada e o aquecimento solar de água é 

mal aproveitado. Assim, esse trabalho vem para tentar quebrar essas barreiras, 

principalmente na região sul. Nessa região, especialmente no Rio Grande do Sul, 

aonde o clima subtropical e a duração de meses sem sol com tempo nublado 

diminuem o potencial solar, principalmente no inverno, faz com que construtores, 

engenheiros e projetistas desconfiem do sistema. 
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Esse trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência de aquecimento solar de 

água para edificações multifamiliares, comparando alguns sistemas existentes no 

mercado através do estabelecimento do custo / benefício para diversos padrões de 

edificações. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento desse trabalho, foi necessário a criação do processo 

metodológico descrito na Figura 01 , onde se estudaram as leis solares vigentes no 

Brasil para aplicação no estudo, junto com a definição dos projetos padrões 

adotados na plataforma do Custo Unitario Básico (CUB), através da ABNT NBR 

12271/2007. O local de estudo foi a cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 

localizada no Norte do estado onde o clima é subtropical com inverno rigoroso e 

grande quantidade de dias nublados. Essa situação climática é considerada mais 

desfavorável possível para melhor análise. 
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Figura 01: Fluxograma dos procedimentos metodológicos

 

Fonte: Autores,2018. 
 

Após as definições iniciais, os dados foram enviados para uma empresa 

especializada em dimensionamento de sistemas de aquecimento solar de água 

para que a mesma faça os projetos. Ao mesmo tempo todos os procedimentos de 

dimensionamento do SAS obedecem a metodologia de cálculo 2 da ABNT NBR 

15569/2008 para cada tipo de projeto-padrão. 

Com os projetos elaborados pela empresa e os desenvolvidos pelos autores 

foi feita a análise comparativa entre eles para obtenção de uma relação custo x 

benefício da utilização do SAS para os projetos-padrão. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise dos dados, chegou-se a conclusão que o investimento nos 

sistemas de SAS são totalmente viáveis, pois os investimentos inicias são 
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relativamente altos e o retorno se faz em um curto tempo, menor que a vida útil do 

sistema que é de 20 anos. 

A relação custo x benefício apresentasse a seguir conforme indicam as 

tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Relação custo benefício do projeto estudo 

 
           Fonte: Autores, 2018. 

 
Tabela 02: Relação custo benefício do projeto empresa 
 

     
Fonte: Autores, 2018. 
 

Assim, pode ser observado, que tanto para o projeto estudo quanto para o 

projeto da empresa, a relação custo x benefício não está a ideal que seria o mais 

perto de 1. Porém está dentro do aceitável se levar em conta o custo unitário 

relativamente baixo dos coletores. Para melhorar essa relação pode-se trocar a 

variável mais importante que é o coletor solar, procurando um coletor que produza 

mais energia por um custo menor que o apresentado. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Durante a pesquisa sobre os sistemas encontrou-se uma infinidade de 

possibilidades a serem projetadas, além de inúmeras legislações brasileiras para 

uso. Porém a quantidade de leis não significou um favorecimento para o estudo, 
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pelo contrário, mostrou que os poderes brasileiros (governos municipais, estaduais 

e federais). Das 37 leis pesquisadas, apenas uma pode ser utilizada como auxilio 

para o estudo, que é a Lei Solar da cidade de São Paulo, sendo a mais bem explicada 

e com uma boa didática para projeto. 

Dados coletados e interpretados no estudo indicam que apesar do custo 

inicial ser relativamente grande, existe o retorno em pouco tempo do dinheiro 

investido nos sistemas de aquecimento solar. Esse retorno é conseguido através de 

um bom conhecimento do sistema e das possibilidades que ele proporciona e que 

as inúmeras variedades de equipamentos possibilitam, pois apenas a troca de uma 

inclinação ou de um equipamento como o coletor solar pode diminuir 

substancialmente o orçamento, melhorando ainda mais o custo/benefício já 

comprovado. 
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3.2 RESUMO SIMPLES 



 



 

1. OTIMIZAÇÃO DO CUSTO MONETÁRIO DE PÓRTICOS PLANOS EM CONCRETO 

ARMADO PELO MÉTODO DO GRADIENTE REDUZIDO GENERALIZADO 

 

Wesley Chimento1 

 Natanael Machado2 

 Juliana Triches Boscardin3 
 

 

O concreto armado é um dos materiais mais versáteis na construção civil pois o 

mesmo apresenta várias características positivas, como a durabilidade, a baixa ou 

quase inexistente necessidade de manutenção, pode ser adaptado a qualquer tipo 

de forma, possui maior segurança e alta resistência contra o fogo, e também seu 

custo relativamente baixo são fatores que justificam sua grande aplicação em 

projetos de estruturas, principalmente no Brasil. Nos dias atuais, a busca por 

soluções eficazes e com custo reduzido nos projetos de engenharia se tornou 

prioridade, a competitividade entre empresas de engenharia faz com que as 

mesmas estejam sempre à procura de redução de custos em seus 

empreendimentos, além de estarem cada vez mais exigentes com os seus prazos 

de entrega, sendo assim, a otimização se mostra uma ferramenta extremamente 

útil para tal função. Desta maneira, se propôs a otimização dos custos monetários 

de uma estrutura formada por pórtico plano, utilizando o método de otimização 

do Gradiente Reduzido Generalizado presente na ferramenta solver do software 

Microsoft Excel, facilitando assim a aplicação do mesmo. Para implementação da 

otimização, foi elaborada uma planilha de dimensionamento dos elementos de 

pórticos, cujo método de dimensionamento utilizado foi o Método de Análise 

Matricial, onde foi possível a definição dos esforços nas extremidades dos 

elementos e também a verificação da estrutura quanto à segurança no Estado 

Limite Último e Estado Limite de Serviço, segundo rege a ABNT NBR 6118:2014. O 

presente estudo encontra-se em andamento, na fase de obtenção e compilação de 

dados. Após o término da análise de dados, pretende-se comparar os dados 
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obtidos no estudo com os dados apresentados na literatura, através da análise de 

uma mesma estrutura com diferentes métodos de otimização aplicados. 

Palavras-chave: Otimização, concreto armado, GRG, custo monetário. 

 



 

2. USO DE CONCRETO COLORIDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 

Gustavo Rafael De Carli1 

Deuander de Oliveira Mello2 
   

 

Um material que veio para somar no rol de vedações e revestimentos é o concreto 

colorido, que nada mais é do que a mistura do concreto convencional com a adição 

de um pigmento que lhe confere a cor, o qual normalmente trata-se de um óxido. O 

concreto colorido pode ser preparado tanto pela indústria quanto na própria obra, o 

compósito geralmente contém cerca de 3 a 5% de pigmento em relação ao peso do 

cimento, sendo que, preferencialmente é escolhido o cimento branco, pois confere 

maior estabilidade de coloração. Suas possibilidades de tons são muito atrativas e 

o material ainda apresenta outras propriedades que podem tornar seu uso 

interessante: baixa necessidade de manutenção e alta resistência a intempéries. A 

pigmentação do concreto é uma iniciativa que vem ganhando espaço nas pesquisas 

e em projetos inovadores para desenvolvimento de vedações, com possibilidade de 

atuar como substituto de alvenarias que recebem argamassas, tintas e pastilhas. 

Ele também pode ser encontrado em pré-moldados, blocos, pisos e telhas. Como 

exemplo da utilização do mesmo, tem-se o estádio FNB Stadium em Joanesburgo 

– África do Sul, em que sua fachada é feita com painéis de concreto pigmentado na 

cor de uma cerâmica tradicional africana.  As as adições não devem interferir na 

qualidade do concreto, por isso, o recomendável é usar pigmentos apropriados, 

respeitando-se a dosagem estabelecida. Para fundamentar a proposta de utilização 

deste material deve ser avaliada a otimização de todos os processos que o 

envolvem, bem como, os resultados obtidos em ensaios precisam cumprir limites 

normatizados. Visto isso, para garantir um resultado completamente satisfatório é 

preciso pensar no design, no controle tecnológico e na boa técnica de execução, 

para que o concreto pigmentado seja uma opção de aplicação nas construções.  

Palavras-chave: Concreto colorido, pigmento, inovação.
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4 GESTÃO, DIREITO E NEGÓCIOS 

4.1 RESUMO EXPANDIDO 

 

 

 

 

 



 

 



 

1. ADMINISTRAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: APLICADA NAS 

PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS 

 
Estefani Letícia Lamb1 

 Juliana Jaskow Lucca2 
 Juliane Fátima Finato3 
João Luis Montenegro4 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

   

As Tis e a agricultura não são áreas que facilmente se conectam, pois uma 

envolve computadores e redes, enquanto a outra envolve o homem, a energia, as 

plantas e os animais (ALBERT; ONWUBUYA, 2013). 

Segundo Tafuna’l e Maru (2014) as TI podem contribuir para que produtores 

rurais possam obter um melhor acesso à informação, tais como, acesso a dados 

climáticos e informações sobre pragas e doenças. Assim, é possível um melhor 

planejamento e monitoramento da produção, inclusive otimizando o processo de 

venda e comercialização de produtos. De acordo com os autores eles afirmam que 

esses benefícios são resultados da minimização do custo das TI e o imenso poder 

de acessibilidade da computação. 

Para Weill e Ross (2010) as empresas que realmente utilizam a TI de forma 

correta, ou seja, possuem o conhecimento em TI, são 20% mais lucrativas do que 

seus concorrentes, mas, para isso, os sistemas de informações devem ser 

componentes fundamentais para o desempenho dessas organizações. 

Desta forma, o presente trabalho tem como principal objetivo, efetuar uma 

revisão bibliográfica em cima de estudos já realizados referente a utilização da 

tecnologia na gestão de pequenas propriedades rurais de Rondinha-RS. 
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2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente fez-se a delimitação do tema de interesse para a realização 

deste trabalho, buscando-se posteriormente a bibliografia que pudesse dar 

subsídio ao trabalho. As fontes utilizadas foram artigos e páginas da internet, dentre 

outros. 

Para a realização deste projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica no 

google acadêmico, para se familiarizar com o assunto e torná-lo mais claro.  

Gil (2010, p. 29), comenta:  

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material impresso como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. 

Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas 

pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas 

magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado na Internet. 

 

A pesquisa foi realizada através do google acadêmico, tendo como base as 

seguintes palavras chaves: gestão de propriedades, administração da tecnologia da 

informação. Pesquisando isso foram obtidos aproximadamente 388 artigos 

relacionados com o assunto, assim, foram selecionados 04 artigos: Agricultura 

Familiar e Tecnologia no Brasil, Tecnologia da Informação (TI) na Gestão dos 

Empreendimentos Rurais, Sistema de gestão de custos nas pequenas propriedades 

leiteiras, A Administração Rural em Propriedades Familiares. 

O estudo teve início no período de 23 de maio de 2019 e se expandiu até dia 

30 de junho de 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As dificuldades encontradas pelos agricultores na administração das 

propriedades se dão em função da inserção de novas tecnologias, a exigência do 

mercado na qualificação e profissionalização do produtor, análise dos preços dos 
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insumos e na inserção da cadeia produtiva, demanda de maiores informações e 

conhecimento frente ao processo de comercialização e agregação de valor ao 

produto, oferecimento de cursos e palestras, porém sem acompanhamento. 

 Segundo autor, a organização deve ser implementada com a divisão da 

propriedade em procedimentos (departamentos) e centros de custos que receberão 

os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os centros de custos são divididos 

em 3 grupos: Centros de Produção, Centros Auxiliares á Produção e Centros 

Administrativos (SANTOS et al., 2002). 

Muitas vezes as informações utilizadas pelos produtores rurais no processo 

de tomada de decisão baseiam-se principalmente na experiência adquirida ao longo 

dos anos, orientações técnicas, e também pela busca de informações e 

conhecimentos por parte dos filhos. Neste contexto, o meio rural não deve ser visto 

simplesmente como sustentação geográfica do setor da agricultura, mas também 

como base de um conjunto diversificado de atividades e mercados potenciais, para 

que seus horizontes possam ser ampliados. 

De acordo com Dias (1998, p. 4- 7) recomenda que seja feita um 

planejamento de medidas que gerencie os impactos organizacionais buscando 

respeitar o momento da organização, sua história em relação a utilização da 

tecnologia, os recursos disponíveis para seu uso e os conflitos a serem resolvidos. 

A agricultura familiar deve ser vista como a base de sustentação do setor 

agrícola, devido a sua importância no desenvolvimento socioeconômico do setor. 

Conclui-se que o agricultor familiar coloca que a barreira para o avanço da questão 

administrativa, financeira e produtiva da sua propriedade está voltada ao seu baixo 

grau de instrução e também a falta de assistência técnica adequada, necessitando 

criar condições favoráveis ao acesso de ferramentas de gestão rural para melhorar 

a tomada de decisão frente às transformações que vêm ocorrendo tanto no cenário 

econômico como ambiental. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o que foi abordado no transcorrer deste trabalho, 

compreende-se que a Administração da Tecnologia da Informação nas 
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propriedades rurais é algo distante para a maior parte dos agricultores que residem 

no meio rural, principalmente nas pequenas propriedades. 

Entende-se que o principal objetivo deste trabalho é analisar a utilização de 

tecnologias na gestão de pequenas propriedades rurais, assim, podemos afirmar 

que foi alcançado com êxito.  

Diante da pesquisa realizada, chega-se a algumas conclusões. A mais 

importante delas diz respeito a necessidade de possuir pelo menos uma ferramenta 

de TI na propriedade, para assim, melhorar a gestão da mesma.  Em seguida, possuir 

um profissional capacitado no município o qual poderá orientar os agricultores com 

o uso das ferramentas de TI, visando crescimento e desenvolvimento da mesma.  

Indica-se para a realização de trabalhos futuros, o incremento desta 

pesquisa, de forma que se possa realizar uma pesquisa de campo nas pequenas 

propriedades rurais no município de Rondinha/RS, onde poderá ser analisado a 

utilização de ferramentas da Tecnologia da Informação pelos agricultores. Além 

disso, sugere-se um apoio de profissionais que entendem desta área de 

tecnologias, onde possam sanar as dúvidas e mostrar aos proprietários o quanto as 

ferramentas da TI podem ajudar na zona rural. 
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2. ANÁLISE DA REDE SOCIAL FACEBOOK DA EMPRESA X 

 

Tainara Diana Bernardi1 
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 João Luis Montenegro5 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Para Kotler (2010) um dos principais pontos das redes sociais é a exposição 

do marketing, sendo ele uma parte do dia a dia das empresas, que possuem 

aplicativos a serem utilizados atualmente, assim, a empresa interagindo com as 

pessoas, facilitando um pouco mais o contato com seus clientes criando assim 

mais confiança na hora da compra.  

Telles 2009 afirma: um bom jeito de criar uma conexão com o público, é 

postar algumas novidades sobre os produtos, com fotos. Esse é um ótimo jeito de 

estreitar laços com os consumidores finais e conseguir novos clientes. É muito 

importante sempre atualizar as redes sociais mostrando os aspectos novos e 

mudanças. Isso atrai um ar de modernidade e evolução ao seu comércio, assim as 

pessoas se sentem atraídas pela propaganda.  

Essa pesquisa possui como objetivo fazer uma análise de marketing dos 

dados consultando diariamente no mês de outubro o site de rede social Facebook 

na página de uma Empresa X envolvendo a problemática: Como está o engajamento 

da empresa no facebook. A partir disso será analisados as publicações através da 

extensão do software LikeAnalyzer, para assim analisarmos como está procedendo 

o desenvolvimento da página, para obtermos resultados e vermos se é vantagem 

continuar utilizando 

 

2. METODOLOGIA 
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Para a construção desta pesquisa optou-se por um estudo de caso. Segundo 

Gil (2010) o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. 

A empresa X escolhida para este estudo está situada em Sarandi, como uma 

cooperativa de crédito a qual esta presente em mais de 21 estados brasileiros, seu 

principal objetivo é então ajudar seus cooperados tanto na economia como na vida, 

tendo como ideal cooperar com os associados para eles juntamente com a empresa 

crescer e ter um futuro melhor. 

Nesta perspectiva, nosso intuito foi construir uma análise da presença digital 

da página da Empresa X, no site de rede social Facebook. A pesquisa foi executada 

durante o mês de julho, capturando as publicações a partir do software 

LikeAnalyzer. 

Utilizamos cinco métricas para analisar a página, são elas: imagem, 

informações contidas na página, atividade, respostas na página e engajamento do 

público. Após a captura as imagens foram salvas no google drive, a. As capturas 

das publicações foram realizadas no turno da tarde de cada dia e contabilizadas em 

uma planilha, para sabermos quantas publicações foram realizadas em cada dia da 

semana. 

Ainda foi realizado uma visita a Empresa X, onde foi realizado uma entrevista 

com o responsável pelo marketing digital da empresa De posse de todas as 

publicações, documentos e da entrevista foi realizado uma análise de discurso, no 

qual foram discutidos a visão dos gestores em relação a página. Utilizando essa 

abordagem foi possível correlacionar as visões analíticas da ferramenta 

LikeAnalyzer e dos gestores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção apresentamos 5 indicadores principais gerados pela ferramenta 

LikeAnalyzer além de 5 percepções adquiridas por meio de entrevistas com 

gestores. O levantamento a partir desta ferramenta é de suma importância pois é 

gerado a partir de uma ferramenta proposta para este tipo de análise, não utilizando 
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a interpretação humana como base, de maneira subjetiva como em trabalhos 

anteriores. 

Foi possível verificar que por meio do software a página oferece aos 

visitantes uma boa imagem corporativa valorizando sua marca, sendo de grande 

atratividade. Segundo Torres (2009), o consumidor se torna favorável a um produto, 

com base em informações adquiridas sobre o mesmo, seja pela exposição à 

propaganda, pela experiência de compra anterior, pelo impacto visual e conceitual 

da marca. 

 As informações contidas na página foram diagnosticadas como suficientes, 

tendo informações necessárias porém com algumas ausentes. Na análise de 

atividade, percebemos que eles melhoraram suas publicações, postando com 

frequência, estando sempre aberta a questionamentos dos seus associados. O 

marketing engloba as atividades voltadas para a satisfação dos clientes, sendo elas 

em relação aos produtos ou serviços da empresa, a forma de comercializar o 

mercado, ao preço, ou a outras necessidades. O que significa que se você fazer o 

conjunto de ações e ferramentas, e utiliza-los de forma correta, a empresa 

conseguirá atingir seu público-alvo. (CAIM 2006). 

 Em termos de feedback, os clientes podem interagir com a empresa através 

da página, como também podem publicar na mesma.Quando o cliente fica muito 

tempo sem resposta ou sem um atendimento eficiente, ele vivencia uma experiência 

desagradável e isso é prejudicial para a imagem de qualquer empresa. 

(FELIPE,2016).  

A ferramenta analisou como excelente o trabalho de engajamento da página 

e consequentemente da empresa.Boa parte dos associados interagem e curtem as 

publicações na página.As mídias sociais facilitam o trabalho da disseminação 

dessas informações, levando o usuário a desfrutar do processo de propagação 

(QUALMAN, 2009), processo que, dentro da estrutura de redes sociais, gera 

engajamento, repercussão do conteúdo e atração de outros usuários (TERRA, 2010). 

 Na segunda parte do presente estudo foi entrevistado o gestor X para saber 

um pouco mais sobre o funcionamento da empresa x no Facebook. As percepções 

relatadas por ele na entrevista foram elencadas abaixo: 
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A) Motivação 

 

A rede social Facebook como um todo pode trazer diversos benefícios para 

percepção de imagem de uma determinada empresa, neste caso a empresa x deve 

administrar bem sua página utilizando da melhor maneira as ferramentas de 

marketing, possibilitando um melhor entendimento e esclarecimento para o público 

alvo. 

Segundo gestor X, responsável pela superintendência do marketing da 

empresa, o que mais motivou esse ato de criação da página do Facebook, foi 

interligar de maneira fácil e dinâmica seus colaboradores para com seus próprios 

interesses sobre assuntos ligados ao dia a dia. 

 

B) Periodicidade 

 

Para manter a página atualizada deve se ter planejamento e conhecimento 

prévio. As postagens devem ser pensadas para atingir uma boa taxa e gerar 

engajamento para isso deve se observar o horário das postagens e conteúdo 

relevante para suprir as dúvidas e melhor entendimentos dos associados. 

Dentre 5 horas após a postagem no ar, estima-se que seja atingido o maior 

número de clientes foco, que isso é representado por 75 % das pessoas que 

visualizam a página. 

Segundo a entrevista com o responsável X, o horário das postagens varia 

conforme o conteúdo definido, para isso é realizado uma análise do público alvo e 

se a expectativa será atingida. 

 

C) Planejamento de conteúdo 

 

Para ter um bom planejamento de marketing no Facebook é necessário 

definir uma estratégia do que será utilizado, como forma de comunicação em suas 

campanhas. Sabendo que o Facebook é um canal de interação e comunicação, deve 

se observar cuidadosamente os assuntos abordados pois é ali onde os usuários 

poderão ter acesso facilmente há informação. 
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D) Multicanais 

 

Nota-se que é de suma importância a presença na mídia das empresas, 

portanto cada vez mais existe a presença em diversas redes sócias das mesmas, 

por isso a empresa X hoje está presente em 7 delas. Todas devem seguir a mesma 

linha de conteúdos podendo variar o foco ou a forma das postagens. 

Segundo o entrevistado, todas as redes sociais seguem a mesma identidade 

visual da marca e de acordo com as campanhas realizadas. O que delimita o foco é 

a ordem das postagens. 

 

E)  Objetivo e conteúdo 

 

Segundo o gestor X a empresa apresenta dois maiores objetivos atualmente: 

relacionamento e geração de novos negócios. Para isso é fornecido os mais 

diferentes conteúdos dentro da plataforma de marca e planejamento de marketing 

anual. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao termino desse trabalho, compreende-se, analisa-se, e foi traçado as 

dinâmicas de adequação do conceito da presença digital a partir da página do 

facebook de uma Empresa X. 

Por meio das análises realizadas constata-se que o marketing é um fator de 

extrema importância na Empresa. Na análise da rede social facebook foi obtido em 

partes o resultado esperado, onde foi analisado o mesmo com o likealyzer, onde 

pode se perceber que a rede social tem grande influência nas empresas, que nos 

dias atuais a sempre pode interagir com os clientes através da mesma, onde eles 

podem adquirir boa parte dos produtos. Os clientes hoje estão situados em vinte e 

dois estados do Brasil. 

De acordo com a análise de resultados pode-se inferir que o sistema de 

divulgação da cooperativa via rede social vem obtendo excelentes resultados. 

Analisando o discurso do gestor, identifica-se que a empresa tem traçado diversas 
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estratégias para este tipo de canal, no que tange a avaliação de desempenho da 

página e prospecção de novos associados. Os indicadores apresentados pelo 

software demonstram o comprometimento com a imagem de excelência que a 

mesma deseja passar ao associado, tendo apenas um item como negativo em toda 

a análise. 

 Percebe-se que a rede social é a maneira mais fácil de aproximar as pessoas, 

mantendo relações e contato com quem está longe. Através do Facebook a empresa 

pode mostrar suas ideias, produtos e planejamentos para assim motivar o interesse 

das pessoas á adquirirem o que está sendo oferecido. 
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3. ANÁLISE DO PERFIL DO CONSUMIDOR DE ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO 

NORTE DO RS 
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 Luciana Granck De Quadros3 

Natalia Bressan Signori4 

 Sidimar Tomasi Rama5 

 Daiana Ransan Martins6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é preciso olhar não só para dentro da empresa, mas 

principalmente para o ambiente externo, identificando formas de sobreviver diante 

das crises e possíveis recessões ou até mesmo formas de obter lucros acima do 

esperado. A concorrência é árdua e às vezes desleal, podendo vir de qualquer lado, 

oferecendo serviços similares ou até os mesmos outros serviços que podem vir a 

substituir os atuais. 

No contexto educacional não é diferente, são muitas as ofertas para 

formação, em níveis distintos e em modalidades que vão desde o presencial, ao 

semipresencial e ao ensino distância. Ampliando consideravelmente a 

possibilidade de acesso a qualificação profissional.  

Considerando que o processo de tomada de decisão em ambientes 

educacionais não ocorre de forma simplificada, e possibilitando a diminuição da 

incerteza, esse trabalho apresenta como objetivo principal verificar a demanda de 

cursos de graduação para a região do rio da várzea, e com objetivos específicos: 

identificar os cursos ofertados na região; identificar as instituições de ensino 

superior por município; identificar a satisfação quanto aos cursos ofertados pela 

CESURG; descrever os atributos que influenciam o consumidor na decisão por um 

curso superior; e, apresentar a possibilidade de implantação de novos cursos. 
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Sendo assim justifica a escolha deste tema para melhor entendimento no 

quesito opinião popular em relação às instituições, além de permitir maior 

esclarecimento, abordar aspectos que se mostram relevante quanto ao 

desempenho dos cursos oferecidos pelo CESURG e o que a população demonstra 

relevante para que seja ampliado em relação a essa instituição.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva que segundo Gil (1999), têm 

como finalidade principal a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados.  

De acordo com Aaker (2004), a pesquisa descritiva, normalmente, usa dados 

dos levantamentos e caracteriza-se por hipóteses especulativas que não 

especificam relações de causalidade. A elaboração das questões de pesquisa exige 

um profundo conhecimento do problema a ser pesquisado. “O pesquisador precisa 

saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja 

medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo” (MATTAR, 2001).  

Para Triviños (1987), “o estudo descritivo pretende descrever “com exatidão” 

os fatos e fenômenos de determinada realidade”, de modo que o estudo descritivo 

é utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, 

suas características, valores e problemas relacionados à cultura. 

Quanto a abordagem a pesquisa foi quantitativa por ser uma classificação 

do método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar 

opiniões e informações para um determinado estudo.  Ela é realizada para 

compreender e enfatizar o raciocínio lógico e todas as informações. Segundo 

Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. 
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Na pesquisa quantitativa, a determinação da composição e do tamanho da 

amostra é um processo no qual a estatística tornou-se o meio principal. Como, na 

pesquisa quantitativa, as respostas de alguns problemas podem ser inferidas para 

o todo, então, a amostra deve ser muito bem definida; caso contrário, podem surgir 

problemas ao se utilizar a solução para o todo (MALHOTRA, 2001). 

Quanto ao método, a pesquisa será de campo para procurar aprofundar e 

entender de uma realidade específica. por meio de envios de questionários via 

google com informações que captam as explicações e as interpretações do que 

ocorre naquela realidade, para Gil (1999) focalizando-se em uma comunidade de 

trabalho ou estudo, o lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana, 

pesquisa é desenvolvida por meio da internet sendo assim indiretas por serem 

enviadas via redes sociais e compartilhamentos. 

Para Ventura (2002), “a pesquisa de campo deve merecer grande atenção, 

pois devem ser indicados os critérios de escolha da amostragem, desta forma serão 

coletados os dados e os critérios de análise dos dados obtidos”. 

Quanto a unidade de análise, vai ser utilizado os municípios da região do rio 

da várzea abrange que seriam Sarandi e região todas essas cidades estão 

localizadas ao norte do Rio Grande do Sul. 

A coleta de dados será realizada por meio de um questionário online, que 

pode ser definido como uma técnica de investigação social composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre uma pesquisa de mercado referente a região em estudo (GIL, 

2008). 

O questionário é um instrumento de coleta de informação, utilizado numa 

sondagem ou inquérito, questões neste caso de múltipla escolha, terá na sua 

construção questões de resposta fechada, permitindo obter respostas que 

possibilitam a comparação com outros instrumentos de recolha de dados. Este tipo 

de questionário facilita tratamento e análise da informação, exigindo menos tempo. 

Por outro lado, a aplicação deste tipo de questionários pode não ser vantajosa, pois 

facilita a resposta para um sujeito que não saberia ou que poderia ter dificuldade 

acrescida em responder a uma determinada questão. Os questionários fechados 

são bastante objetivos e requerem um menor esforço por parte dos sujeitos aos 
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quais é aplicado, e a que o pesquisador se preocupa com a opinião mais elaborada 

do informante.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho teve como base uma pesquisa enviada através de redes 

sociais na para a população da região do Rio da Varzea com o intuito de entender a 

opinião sobre a faculdade, a pesquisa iniciou no mês de agosto de 2019 á outubro 

de 2019 onde foram observados os dados como seguem:  

Dos que responderam o questionário 45% são do sexo feminino, 55% do sexo 

masculino e dos entrevistados 76% estão trabalhando atualmente e 24% não 

trabalham, com relação à idade dos que nos responderam 39% na faixa de 21 á 25 

anos, 30% acima dos 25 anos e 26% de 18 á 20 anos, já a renda familiar 39% de 

R$1000,01 á R$5000,00 e 30% de R$3000,01 á R$5000,00, a maioria das pessoas 

que nos responderam eram de Sarandi, Barra Funda, Constantina, Novo Barreiro, 

Chapada entre outras cidades. 

A partir dos dados coletados observamos que 47% dos entrevistados tem 

grande interesse na faculdade CESURG (Centro de Ensino Superior Riograndense), 

em seguida a faculdade da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). Além disso 

a grande maioria está satisfeito com 85% das respostas foram sim e 15% não. Além 

disso foi questionada a seguinte questão qual as instituições de ensino superior na 

região do Rio da Várzea, com 47% ficou CESURG, UFSM e  UPF.  

Contudo a maioria ainda foi questionada das instituições qual o conceito que 

você tem por elas a maioria disse que as faculdades são boas e tem bons conceitos 

com o público. 

 

CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir a partir dos resultados obtidos, que existem varias ideias 

e pontos de vista em relação as insitituições de ensino que atuam nessa regiao, 

podendos mensurar pontos positivos e negativos em relação as mesmas.  
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4. ANALISE DO PROCESSO DE SUCESSÃO FAMILIAR NA 

REGIÃO DE SARANDI 

 

Larissa de Souza Zambiasi1 

 Claúdio Dos Santos2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema da sucessão familiar tem sido bastante discutido no âmbito da 

agricultura familiar, porém ainda á muito a ser pesquisado e analisado na região de 

Sarandi, Rio Grande do Sul, por isso o trabalho se propôs a realizar uma análise 

sobre os aspectos que são considerados importantes no processo de sucessão 

familiar o estudo buscou investigar os fatores que tem levado os  jovens ao êxodo 

rural na região. O estudo teve por objetivo uma análise de múltiplos cases, que 

envolvem o tema da sucessão, na pesquisa foram analisadas oito famílias para 

saber o que tem influenciado ou não, seus filhos ficar na agricultura.  

 

2.METODOLOGIA 

 

Como forma metodológica usou-se de uma pesquisa qualitativa, com 

observação participante e entrevista semiestruturada, para investigar a relação dos 

jovens sucessores entrevistados com o processo da sucessão familiar, além da 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, também se fez uso de diário de campo, usado 

regularmente durante o trabalho. 

As entrevistas e observações foram realizadas com oito famílias da região, 

localizadas em Sarandi, Barreirinho, Barra Funda, Beira Campo e Ati Açu, onde 

buscou-se informações, experiências e exemplos de como está acontecendo o 

processo da sucessão familiar na região de Sarandi. 

Além disto a pesquisa procurou deixar lucido quem são as entidades que 

podem auxiliar neste processo, de maneira que exaltem a importância de uma 

educação na campo como uma prática continua, com o intuito de incentivar os 
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sucessores a dar sequência na propriedade, promovendo o desenvolvimento 

econômico e social da região.  

A escolha do município de Sarandi, deu-se em razão de o mesmo ter sua base 

alicerçada na agricultura familiar, e pela proximidade do pesquisador com o 

município foi relevante no processo de escolha do local de pesquisa. 

Os critérios para escolha das famílias foram aleatórios na região, sendo que 

estavam aptas a participar as propriedades que tivessem pelo menos um sucessor, 

foram realizadas somente 8 entrevistas porque as respostas passaram a se repetir 

a medida em que se fez as visitas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Região foram entrevistadas 8 famílias de agricultores, localizadas em 

Sarandi Barreirinho, Barra Funda, Ati Açu, e Beira Campo, destas 3 contam com 

filhos que saíram da propriedade e retornaram trabalhar em família, e 5 são 

hortifrutigranjeiros. 

Foram familias com características que destacam a região como de pessoas 

humildes e esforçadas, marcadas pelas perdas familiares, que largaram os estudos 

para cuidar dos pais e da propriedade, de agricultores que voltaram e ainda querem 

se desfazer dos imóveis na cidade e voltar, mesmo que seja para morar no porão da 

casa dos pais. 

Aparentemente o que tem feito os jovens deixarem a agricultura na região é 

o anseio por estudar; pais que não querem mais investir na propriedade e estão 

acomodados, não incentivam seus filhos a ficar, que são resistentes a novos tipos 

de produção e que não dão oportunidade  para o filho gerenciar o empreendimento 

rural, o que acaba gerando muitas desentendimentos familiares, fortalecendo ainda 

mais a ideia dos filhos irem embora.  

O grande volume de produtos químicos usados nas lavouras também tem 

influenciado e acabado com algumas produções, dificultando para as propriedades 

com baixo capital de terra, limitadas para expansão, assim como estruturas 

precárias e antigas, devido ao baixo recurso financeiro para investir. 
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O acesso a saúde é razoável por conta dos postos de saúde nas localidades, 

mas por outro lado as famílias têm enfrentado estradas precárias para escoar suas 

produções e mesmo sair a passeio principalmente para os jovens, estes fazem 

questão de lembrar que estão abandonados pelos políticos e por algumas 

cooperativas da região. 

Há também filhos totalmente desinteressados, estudando fora e 

encaminhando-se para a cidade longe da propriedade, por conta da realidade de 

baixo conforto em casa, poucos contam com internet, e além de tudo não tem 

diversão nos fins de semana. 

Notou-se com atenção que no caso das moças, tem sido muito difícil, 

algumas relataram que sofrem muito preconceito por serem mulheres da 

agricultura e empreendedoras, poucas tem independência financeira 

independentemente da idade, e algumas relataram também que já passaram por 

assédio na comercialização da produção da propriedade, o que tem influenciado na 

sua decisão entre ficar e sair. 

Apesar do que foi citado, em outros casos da região identificou-se pontos 

que tem fortalecido alguns jovens ficarem na propriedade, como a divisão de tarefas 

e a gestão compartilhada da propriedade, muito foram para a cidade e retornaram 

apesar de não se saber a que custos, têm famílias investindo e em constante 

expansão, agricultores se fortalecendo e comprando terra, em alguns casos a falta 

de mão de obra, o que possibilita o retorno de outros da cidade grande. 

Muitos retornando a produção de leite o que tinha sido deixada de lado, 

alguns jovens já têm acesso a internet e tem estudado em casa e tem a pretensão 

de tirar folgas para viajar, nestes casos encontrou-se pessoas realizadas por estar 

pertos dos filhos, saber das condições de alimentação e ainda ter uma qualidade de 

vida saudável. 

Mas tudo isso não é suficiente para assegurar a sucessão familiar de forma 

que são necessárias políticas protecionistas aos agricultores e apoio das 

cooperativas da região, de maneira que fortaleçam a agricultura familiar, já que esta 

é tão importante para o futuro. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo sobre a Sucessão Familiar alertou sobre a necessidades de ações 

urgentes para continuação da agricultura familiar, da mesma forma que destacou a 

importância de políticas públicas voltadas aos agricultores, assim como, a 

importância que tem o apoio das cooperativas, que são tão influentes na região.  

Contatamos que essa pesquisa apontou os principais pontos da sucessão 

familiar, o quão importante é os jovens continuarem no campo, a necessidade de 

políticas públicas adequadas, e também a importância da influência que as 

cooperativas têm como efeito positivo para manter o jovem no meio rural, pois as 

mesmas são dependentes dessas mudanças, e todos devem ter consciência do 

quanto é importante a permanência das futuras gerações para a agricultura familiar. 

Conclui-se que algumas das propriedades visitadas não terão continuidade 

se não contarem com um trabalho imediato de educação e formação familiar, 

constatou-se que é necessário ações dos órgão públicos e das cooperativas da 

região, já que em um de seus princípios tem o interesse pela comunidade. 

Essas ações poderiam pontuais poderiam fortalecer e manter os jovens no 

campo rapidamente, de maneira que ajudem a dar continuidade aos trabalhos 

familiares de muitos anos atuando como elementos motivadores de 

desenvolvimento regional. 
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5. MODELO DE GESTÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA 

 

Eloidemar Guilherme1 

 João Luis Montenegro2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Girardi e Jacobus (2009) a comunicação alternativa de rádio no 

Brasil remonta a década de 70, Quando começaram a se propagar as primeiras 

emissoras de rádios livres, sendo chamadas pejorativamente de rádios piratas. 

Com a reformulação da Constituição Federal, no ano de 1998, começou a ser 

discutido a democratização dos meios de comunicação no Brasil. A representação 

da sociedade civil organizada, dentro das esferas de governo começaram a 

apresentar suas preocupações com relação ao monopólio das comunicações nas 

mãos de grandes grupos corporativos de mídias. 

Por mais que o assunto da democratização da comunicação ter tomado 

corpo a nível nacional, muito pouco avançou de concreto com relação às 

concessões das rádios comunitárias na década de 90. A Lei 9.612, de 19 de fevereiro 

de 1998, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente da 

república Fernando Henrique Cardoso, trouxe a possibilidade da legalização de 

milhares de rádios. 

Conforme publicação do extinto Ministério das Comunicações, com ultima 

atualização em 28 de julho de 2014, existiam no Brasil, 9.973 emissoras de 

radiodifusão nas áreas educativa e comercial. Sendo assim distribuídas: 1.501 

rádios FM, 66 rádios operando em ondas curtas, 1.583 em ondas médias e 72 em 

ondas tropicais, e 164 rádios educativas. Além disso, havia 4.377 rádios 

comunitárias outorgadas (Brasil, 2014). 

Já no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2017 existiam 1066 emissoras 

de rádio outorgadas pela ANATEL, destas 12 são emissoras de Ondas Curtas, 247 

de Ondas Médias, 392 de Frequência Modulada e 415 Rádios Comunitárias, segundo 

dados da Agência Nacional de Telecomunicações - (ANATEL, 2017). 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – eloidemar@hotmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense – joaomontenegro@cesurg.com.br 
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A luz das evidencias descritas, esta pesquisa busca por meio de uma, 

investigar e discutir a realidade na área administrativa, da rádio comunitária 

Navegantes de Ronda Alta. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo caracteriza-se como um estudo de caso, utilizando-se metodogia 

descritiva, pois visitou-se a emissora de Rádio Comunitária Navegantes e através 

de entrevista com os responsáveis pela gestão da emissora, buscou-se identificar, 

as características, variáveis e fenômenos que influenciam na gestão e nas tomadas 

de decisão dos gestores e ex gestores da rádio comunitária pesquisada. 

Através da abordagem qualitativa, buscou-se dados e informações das 

práticas dos gestores e ex gestores da emissora comunitária pesquisada, para com 

estas informações construirmos uma imagem da frequência e a intensidade em que 

certos fenômenos acontecem. 

Por meio de um estudo de campo, visitou-se a emissora pesquisada, bem 

como seus ex gestores, nestas visitas utilizou-se o método de entrevistas com 

perguntas semiestruturadas, com data e horário pré-agendados foram aplicadas 

aos gestores e ex gestores da emissora selecionada para a pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando, as entrevistas realizadas com os dois gestores participantes 

desta pesquisa, alguns aspectos chamam atenção na forma em que a entidade 

mantenedora da rádio comunitária Navegantes da cidade de Ronda Alta, toma as 

suas decisões, logo no início da entrevista quando o primeiro presidente foi 

inquirido sobre o modelo utilizado no momento de se tomar uma decisão ele assim 

se manifestou: 

 

“A Sociedade Comunitária Navegantes tem uma característica de direção bem 

definida pois na época que estávamos pleiteando a outorga (...) decidiu-se as 

formas que a entidade seria dirigida, tendo uma certa autonomia do presidente 
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de tomar as decisões, mas uma vez por mês a direção se reúne para definir as 

políticas gerais, nesta reunião, presidente, vice tesoureiros, secretários e 

conselheiros opinião dando as linhas gerais para o presidente seguir 

(PRESIDENTE “A”, Anexo).” 

 

Nesta situação observa-se um papel importante do cargo de presidente que 

tem uma autonomia para tomar as decisões necessárias para um bom desempenho 

da entidade, mas também reforça a importância do colegiado composto pelos 

demais integrantes da direção que definem as políticas gerais da mesma, como o 

presidente “A”, ressalta em outro trecho da entrevista: “[...] esta tomada de decisão 

normalmente é embasada nas diretrizes já definidas nas reuniões mensais e nas 

assembleias gerais, ou seja sempre se está ouvindo os demais integrantes da 

direção.” 

A gestão compartilhada tem sido frequentemente citada no decorrer das 

duas entrevistas, como sendo um diferencial importante para a boa administração 

da entidade, Como nos relata o Presidente “B”, na segunda entrevista:  

 

“[...] as decisões são tomadas pelo presidente que tem autonomia e quando é 

um assunto que precise de mais destaque a gente reúne rapidamente a diretoria 

de forma extraordinária, mensalmente temos a reunião ordinária onde todos 

participam, onde todos opinião e daí sai as decisões. ” 

 

Apesar da emissora ter uma administração que planeja suas decisões com 

bastante diálogo interno antes de se decidir sobre qual decisão tomar, pode-se 

perceber que algumas decisões precisam ser tomadas de forma a solucionar 

problemas que fogem ao controle interno da entidade como o fato de uma ameaça 

representada pelo início de atividades de uma emissora comercial na mesma 

comunidade, o que ocasionou impacto financeiro, com a redução dos investidores 

em apoios culturais como  também impactou na audiência, da emissora, mas como 

a emissora contava com gestores atentos a esta mudança de realidade estes 

buscaram amenizar este impacto com a redução de custos conforme relata o 

Presidente “B”:  
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“[...] até um ano atrás era a única emissora do município, a partir de 2017, ali 

surgiu outra emissora comercial a partir então tivemos que mudar a 

administração pois tivemos que reduzir custos pois as receitas também 

diminuíram, tivemos que reduzir drasticamente o número de funcionários e 

adequar a programação para este número menor de locutores, mas 

conseguimos gerenciar tranquilamente esta situação. 

 

O fator financeiro tem sido um dos grandes gargalos das emissoras 

comunitárias e frequentemente é citado pela literatura dos mais diversos autores 

que escrevem sobre o tema, e grande parte deste fator é influenciado pelo fato da 

emissora não conseguir atender a comunidade a qual ela está ligada, sendo que os 

motivos apontados são a baixa potência da estação, imposta pela legislação que 

regulamenta o setor, este fato foi apontado pelo Presidente “B” em trecho da 

entrevista:  “[...] a emissora comunitária não consegue atender todo o interior do 

município, pois temos um alcance menor, isto afeta bastante a receita e traz uma 

dificuldade.” 

Além do financeiro pode-se citar outro fator que tem sido bastante 

comentado ao longo das duas entrevistas, sendo a gestão de pessoal, neste caso 

existem relatos de ambos os entrevistados, a rotatividade de pessoal tem afetado a 

emissora pesquisada, e ela pode estar relacionada a dois fatores, um deles o fator 

financeiro já citado acima, outro a falta de qualificação, que aliada ao baixo 

comprometimento faz com que a emissora muitas vezes perca qualidade da 

programação, e que repercute negativamente na audiência e por tabela na captação 

de apoio cultural, buscando amenizar estes fatores a emissora está filiada a 

ABRAÇO-RS, e busca através desta com as parcerias com as instituições de ensino 

como o CESURG obter qualificação de seus funcionários. 

O presidente “A” em sua fala deixa bem claro o que explicitamos acima 

quando assim se manifesta:  
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“[...] a qualificação, faz uma diferença muito grande e já sentimos isto aqui na 

nossa emissora, e também sabermos que tem uma instituição que apoia estas 

iniciativas como o CESURG, e a ABRAÇO que busca estas parcerias, faz com que 

aquilo que começamos lá atrás valeu a pena. ”   

 

Já o Presidente “B” se referiu ao tema da qualificação dos funcionários da 

seguinte forma: “[...] através da parceria entre a ABRAÇO e o CESURG, temos três 

pessoas fazendo esta qualificação e isto melhorou bastante a capacidade das 

pessoas que trabalham na emissora, e acho que o caminho é por aí mesmo. 

 A gestão colegiada tantas vezes citadas direta ou indiretamente pelos 

entrevistados tem se mostrado muito eficiente na emissora pesquisada prova disto 

que apesar de as entrevistas terem acontecidas com ambos os presidentes em 

períodos diferentes e sem que um tivesse conhecimento dos assuntos abordados 

pelo outro, as respostas são muito próximas em suas definições finais, o que prova 

que o modelo adotado pela sociedade permite que haja um revezamento na direção 

da entidade sem que ocorra importante variação no modelo de gestão, também foi 

interessante observar que a gestão da emissora é realizada totalmente de forma 

voluntária pois os diretores não recebem para desempenhar suas funções, todos 

tem seus próprios trabalhos e doam sua colaboração gratuitamente para a 

entidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O trabalho presente possibilitou através de um estudo de campo, uma análise 

dos modelos de gestão praticados pela emissora de rádio comunitária Navegantes 

na Cidade de Ronda Alta no norte do Estado do Rio Grande do Sul, buscando-se 

identificar modelos recorrentes de fenômenos que influem em na tomada de 

decisão pelos gestores. 

A técnica de entrevista, utilizada para coleta de informações, mostrou-se 

eficiente pois em um diálogo com perguntas abertas possibilitou que os gestores 

entrevistados pudessem explicar livremente suas práticas na atividade gerencial da 

emissora pesquisada. 
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Por fim levando-se em consideração a importância do assunto pesquisado e 

os resultados obtidos, o presente trabalho traz a luz importantes resultados que 

demonstra ser necessário a continuação da pesquisa na área com o objetivo de 

aprofundamento do conhecimento. 
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4.2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 



 



 

1. RELATO DE EXPERIÊNCIA: O CURSO TECNÓLOGO EM GESTÃO DE 

COOPERATIVAS DO CESURG COMO MÉTODO DE INFLUENCIA 

PARA CARREIRA PROFISSIONAL 

 
Larissa de Souza Zambiasi1 

 
1 A ORGANIZAÇÃO 

 

Este relato de experiência parte da realização de uma família produtora de 

leite, que almejava o ensino superior para a filha, partindo de uma realidade de 

sucessão familiar rural e vontade de ir além, buscou junto ao Centro de Ensino 

Superior Riograndense a realização deste sonho, já que a busca por alternativas 

para o desenvolvimento econômico, social e ambiental é uma das 

responsabilidades da faculdade de ser agente estimulador do desenvolvimento 

regional sustentável.  

A escolha pela graduação foi tentadora diante das inúmeras possibilidades 

que contavam com qualidade formação e inovação, preparando profissionais 

altamente capacitados para ingressarem no mercado de trabalho ainda no 

processo de formação.  

Diante de um convívio com ações em comunidade rurais, escolheu-se o 

curso Tecnólogo em Gestão de Cooperativas que conta com formação rápida, 

eficiente e transformadora, o objetivo inicial da acadêmica era conhecer processos 

de gestão e administrar a propriedade rural, porém com o curso em Gestão de 

Cooperativas foi possível ir além. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O curso tecnólogo em Gestão de Cooperativas contribui muito para as várias 

oportunidades de surgiram no decorrer da formação acadêmica, entre elas 

conhecer mais sobre o cooperativismo na pratica, a de inscrever artigos para outras 

                                                     
1 Tecnóloga em Gestão de Cooperativas pelo Centro de Ensino Superior Riograndense (CESURG), 
Mestranda no Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural pela Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ). E-mail: larissasouzazambiasi@gmail.com  

mailto:larissasouzazambiasi@gmail.com
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faculdades, resistas e até para universidades federais, ser Jovem Embaixadora do 

Cooperativismo, entre outros. 

 

2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

Depois de concluir o curso superior surgiram ainda mais oportunidade, a 

eterna busca por mais conhecimento fez com que a acadêmica quisesse continuar 

estudando, o buscou um curso de mestrado, este Profissional em Desenvolvimento 

Rural pela Universidade de Crua Alta.  

Além disso veio o desafio de aliar toda a teoria adquirida na faculdade com a 

pratica da propriedade rural da família, e a chance de ser sócia/professora em uma 

cooperativa educacional chamada Cooperativa Concórdia de Santa Rosa/RS. 

 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Atualmente as ações desenvolvidas caminham ao lado de um objetivo de 

vida que muito foi pesquisado e estudado durante a graduação a sucessão familiar, 

tema este que além de ser um processo pelo qual a acadêmica passa também atua 

com motivadora e influenciadora de outros jovens. 

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

As pessoas envolvidas nesse processo são os familiares da acadêmica 

envolvidos no processo de sucessão familiar, e os alunos de 14 a 23 anos que 

participam do curso do Aprendiz Cooperativo do Campo, estes que são futuros 

sucessores familiares residentes em propriedades rurais. 

 

3 RESULTADOS 

 

Como principal resultado desta experiência destacasse a formação 

profissional e a possibilidade de participar de uma força chamada cooperativismo, 
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como elemento motriz para que alguns jovens permaneçam trabalhando em um 

conjunto familiar e cooperativo. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante de tantas oportunidades que surgiram a partir do curso Tecnólogo 

em Gestão de Cooperativas, é possível analisar o potencial que esta formação 

pode transformar a vida de jovens rurais, tanto para continuação de sua 

propriedade rurais, como para a atuação em cooperativas dos mais variados 

ramos. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A partir deste relato de experiência é visível compreender como um curso 

superior tecnólogo pode transformar toda uma realidade, contribuindo para o 

sucesso de propriedade rurais, com a sucessão familiar e as cooperativas da 

região.  

Em síntese o texto apontou que o curso Tecnólogo em Gestão de 

Cooperativas é um instrumento capaz de promover o desenvolvimento rural e 

fortalecer o trabalho cooperativo, promovendo também influencia e discussão 

sobre a sucessão familiar, e principalmente formar profissionais formadores de 

opinião e aptos a serem pessoas de sucesso no mercado de trabalho. 
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5 SAÚDE 

5.1 RESUMO EXPANDIDO 

 

 

 



 



 

1. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS DO EDUCADOR FÍSICO 

PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

 

Eduarda Jordani1 

Alan Patryk da Luz2 

Elitiele Ortiz dos Santos3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde afirma que não há uma definição oficial de 

saúde mental, no entanto, o termo é usado para descrever o nível de qualidade de 

vida cognitiva ou emocional de um indivíduo e não somente a ausência de 

transtornos mentais. A saúde mental é parte integrante da saúde e os principais 

fatores que interferem na saúde mental estão relacionados principalmente as 

rápidas mudanças sociais e culturais, condições de trabalho estressantes, 

discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e 

violação dos direitos humanos (OMS, 2012). 

A implantação da educação física na saúde mental está diretamente ligada a 

qualidade de vida, com vistas a prevenção de doenças e aumento da expectativa de 

vida com a manutenção e recuperação da saúde física e mental. 

Atualmente os problemas mentais cresceram no âmbito dos problemas de 

saúde e nas últimas décadas tem sido grande o investimento na compreensão dos 

transtornos psiquiátrico e na criação de novos serviços, medicamentos e terapias. 

Identifica-se uma certa carência no tratamento mental quando os profissionais 

atuam de forma isolada nas suas categorias, portanto, o trabalho multidisciplinar 

com a participação da educação física vem a contribuir com o trabalho em 

equipe visando oferecer novas possibilidades terapêuticas aos usuários. Assim, 

torna-se necessário também o devido preparo do educador físico para a inserção 

nessa área com a aquisição de conhecimentos sobre saúde mental e o paciente 

psiquiátrico, bem como, a inserção em serviços de saúde mental no 

território. 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndense – dudajordani15@gmail.com 
2 Centro de Ensino Superior Riograndense– alanpatrykl1@gmail.com  
3 Centro de Ensino Superior Riograndense – elitiele_ortiz@hotmail.com 
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A proposta deste estudo está em retratar a importância da atividade física na 

área da saúde mental. Pois a atividade física além de influenciar diretamente sobre 

a saúde geral também interfere de forma positiva para que a pessoa possa se sentir 

saudável (COSTA, DUARTE, 2006). Além disso, possibilita melhorias no bem-estar, 

melhora do sono, humor, diminuição da ansiedade e proporcionar uma condição de 

vida mais digna e plena. Portanto, este trabalho tem por objetivo compreender a 

importância da atividade física para os para os pacientes psiquiátricos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado na ala psiquiátrica do Hospital Comunitário de 

Sarandi (HCS) no Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo qualitativo com a 

utilização de técnicas de observação participante, intervenção, e aplicação de 

questionário. A coleta de dados ocorreu no ano de 2018 no mês de setembro, 

totalizando quatro encontros com os participantes com a duração de 

aproximadamente uma hora cada encontro. Como intervenção, realizou-se 

atividades de integração com os pacientes nas quais foram trabalhados exercícios 

de alongamento, coordenação motora, relaxamento, percepção e orientação sobre os 

benefícios da atividade física. Para realização das atividades utilizou-se bola, 

estacas de madeiras, bambolê, música e balão. Em parceria com os profissionais da 

ala psiquiátrica foi buscado viabilizar condições para o desenvolvimento das 

atividades propostas e também foi observado a importância que a atividade física 

demonstrou para o tratamento. 

Para observação de campo, utilizou-se um diário de campo, onde foram 

registradas as informações observadas durante a intervenção com os participantes. 

Foi aplicado um questionário com 7 pacientes. O questionário teve por objetivo 

compreender a importância das atividades físicas no ambiente hospitalar, e as 

possibilidades da continuidade dessas práticas no período pós-alta. Para um 

melhoramento da saúde, autoestima, insônia, diminuição da tensão, onde os 

pacientes podiam relaxar e descontrair. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período do estudo, a ala psiquiátrica, contava com 14 pacientes 

internados com diferentes transtornos mentais, entre elas alcoolismo, depressão, 

deficiência mental, bipolaridade e dependência química. No primeiro encontro 

realizou-se uma atividade onde foi possível que os acadêmicos e os pacientes se 

conhecessem e compreendessem as diferentes histórias de vida e os motivos da 

internação. Buscou-se inicialmente construir um vínculo com os pacientes. 

A relação estabelecida com o paciente é de suma importância, e envolve além 

da elaboração de estratégias para a adesão as atividades físicas, mas uma relação 

de escuta e confiança auxiliando- o aderir o tratamento como um todo. É por meio 

dessa conexão/relação estabelecida que o educador físico poderá motivar os 

pacientes participar das atividades propostas. Para Silva (2007) esse elo é essencial 

para as mediações de tarefas realizadas no conjunto do processo terapêutico. 

Nas visitas seguintes foram desenvolvidas exercícios de alongamentos, 

atividades funcionais, de recreação e algumas dinâmicas de grupo. A medida que 

as praticas eram realizadas mais pacientes se interessavam juntando-se ao grupo 

e colaborando, mas era notável a dificuldade da realização das tarefas devido o uso 

de medicamentos, alguns apresentavam desequilíbrio, tontura, e mal estar. 

A literatura já aponta que os efeitos colaterais dos remédios psiquiátricos, 

comprometem a sua agilidade ao desenvolver certos movimentos. Esses fatores 

acabam sendo uns dos principais motivos que afetam o desenvolvimento de 

atividade física pelos pacientes psiquiátricos, fazendo com que pratiquem menos 

exercícios do que as pessoas em geral (OLIVEIRA; ROLIN 2003). 

Na aplicação do questionário com os pacientes que participaram das 

atividades identificou-se que com a atividade física eles sentiam menos ansiosos, 

mais calmos e dormiam melhor e por isso a cada visita era maior o interesse em 

realizar atividades que eram propostas, De acordo como o autor Soares, Teixeira 

(2007) a ação dos exercícios ajuda do tratamento, pois o corpo libera endorfina 

durante a atividade física fazendo com que o paciente se sinta mais entusiasmado, 

alegre e animado. 
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No decorrer das atividades também foi percebido que os pacientes relatavam 

a importância do exercício físico para o seu bem estar e saúde e demosntravam o 

interesse na continuidade dessas práticas e possibilidade de incorporá-las no seu 

dia a dia após a alta do serviço .Portanto, identificou-se que através da intervenção 

os pacientes puderam experimentar sensação de bem estar, e perceber que além do 

uso de medicamentos, a atividade física também é uma importante aliada no 

tratamento psiquiátrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com este estudo foi possível identificarque a atividade física para os 

pacientes psiquiátricos promove uma melhor integração entre eles, funcionamento 

físico, autoestima, humor sendo estratégia complementar ao tratamento. 

Portanto, o educador físico é profissional fundamental na área psiquiátrica, 

pois além de contribuir para a saúde física e mental dos pacientes durante o 

tratamento psiquiátrico atua como agente na promoção da saúde estimulando que 

a atividade física seja incorporada ao dia dia do paciente após a alta do serviço. 
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2. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM ESTABALECIMENTOS DE SAÚDE EM 

HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Emanueli Bueno Borba1 

 Adriano Dos Santos da Silva2 

 Ana Paula Martins3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A procura por hospitais tem sido cada vez maior pois além de uma completa 

assistência médica muitos buscam medidas preventivas para doenças tais como 

vacinação, realização de diversos exames e isso acaba impulsionando o 

crescimento desse setor e exige uma atenção redobrada para esses 

estabelecimentos quanto à segurança de seus usuários, bem como no que se 

relaciona a riscos de incêndios (MACHADO,2018).  

O hospital é parte integrante de um sistema de saúde, cuja função prestar à 

comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa, incluindo serviços 

à família em seu domicílio (COSTA E PANOZZO, 2017). 

Depois de alguns acidentes, terem acontecido houve uma necessidade de 

regulamentar os sistemas de segurança contra incêndios nos hospitais. Essa 

preocupação é explicada, principalmente, por causa da quantidade de pessoas que 

frequentam o lugar, bem como das suas condições físicas (MACHADO, 2018). 

As classificações das edificações e áreas de risco de incêndio, conforme sua 

ocupação, área construida, altura, carga de incêndio e capacidade, bem como as 

medidas de segurança a serem instaladas deverão observar os requisitos minimos 

obrigatórios disposto no Decreto 51.803 de 2014 ou em resolução técnica do Corpo 

de Bombeiros Militar (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Ao enquadrar um estabelecimento de saúde nas normatvas estaduais, tem-

se como obrigatoriedade destas instituições instalações de sistemas preventivos e 

de combate tais como: acesso de viaturas, plano, saídas, iluminação e sinalização 

                                                     
1 Centro de Ensino Superior Riograndesnse – emanuelibuenoborba@gmail.com 
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de emergência, indicando possiveis rotas para os ocupantes da edificação, brigada, 

detecção e alarme de incêndio, extintores, hidrantes e magotinhos e chuveiros 

automáticos, como combate ativo ao incêndio. E como forma de combate passivo 

a um possivel sinistro sistemas de compartimentação horizontal e vertical, 

segurança estrutural e controle de materiais de acabamentos e fumaça (RIO 

GRANDE DO SUL, 2014). 

Diante dessa circunstância indagou-se quanto as condições dos hospitais, 

da região, no enquadramento das normativas estabelecidas pela legislação 

estadual, visando identificar quais eram as principais deficiências. Assim, foi 

realizado um estudo de caso em dois hospitais da região Norte do Rio Grande do 

Sul, avaliando a real situação de cada um, através de visitas e aplicação de 

questinionário. Os objetivos desse artigo foram avaliar a situação dos 

estabelecimntos de saúde, elencar, indentificar e quantificar as principais 

deficiências quanto à prevenção e combate a incêndios e segurança de 

colaboradores, acompanhantes e pricnicpalmente de pacientes dos mesmos. Pode-

se concluir ao fim deste trabalho que os hospitais encontram-se em 

desconformidade com a legislação, promovendo a seus usuários apenas as 

condições mais básicas de prevenção e combate a incêndios. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia para o desenvolvimento deste artigo, consistiu na aplicação 

de um check list adapatado do Manual de segurança contra incêndio em 

estabelecimentos assistenciais de saúde (BRASIL, 2014), com de 63 perguntas, que 

abordavam além de informações sobre área total construida, números de leitos e 

ocorrencias de sinistros as medidas de segurança quanto ao acesso de viaturas na 

edificação, segurança estrutural contra incêndio, controle de materias de 

acabamento e revestimento, sinalização de emergência, rotas de fuga e saída de 

emergências, iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores, brigada de 

incêndio, plano de emergência e questões complementares, tais como existência de 

compartimentação horizontal ou veritcal. O check list foi realizado junto ao 

responsavél pela segurança contra incêndio, em visitas realizadas aos 
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estabelecimentos de saúde. Em um segundo momento foi feita uma analise 

quantitativa dos resultados, pois a partir das respostas obtidas na coleta de dados 

foram elencadas as deficiencias dos hospitais as quais foram representadas 

graficamente, para analise dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em setembro de 2019 foram realizadas as visitas aos dois hospitais da região 

norte do Rio Grande do Sul, os quais para imparcialidade deste estudo serão 

tratados de Hospital A e Hospital B.  

Após a coleta e levantamento de dados os resultados obtidos para o hospital 

A, que conta com área construida superior a 14.500,00 m² foram graficados 

conforme figura 10.  

Figura 10: Resultado hospital A 

 

 
 

Constatou-se deficiencias nas medidas de segurança de acesso de viaturas. 

Quanto ao alarme de incendio 100% das perguntas realizadas foram negativas, pois 

o hospital não apresenta um sistema instalado. Em relação à brigada de incendio 

constatou-se a não existencia de um grupo treinado e capacitado para uma possivel 

ocorrencia de sinistros, sendo o ultimo treinamento realizado no ano de 2015. No 

item onde foi questionada a presença de sistemas passivos (compartimentação 

horizontal e vertical, controle de fumaça), as maiorias das respostas foram 

negativas, o que enfraquece substancialmente o sistema de combate. Quanto aos 
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sistemas fixos de combate a incendio (hidrantes, mangotinho, chuveiro 

automatico), constatou-se a ausencia dos mesmos.  

Os unicos pontos positivos averiguados restringem-se a existência do corpo 

de bombeiros no municipo e o acesso das viaturas ao estabelecimento de saúde, 

existência e distribuição correta de extintores, rotas de fuga bem sinalizadas e 

iluminação de emergência. 

 

Figura 11: Resultado hospital B 

 

 

 

A figura 11, apresenta os resultados obtidos na pesquisa feita no hospital 

B,que conta com mais de 5.000 m² de área contruida. Pode-se constatar que a 

instiuição possui várias irregularidades iniciando com a inexistência de acessos as 

viaturas. Os resultados mais discripantes negativamente foram obtidos na falta de 

rotas de fugas sinalizadas, na iluminação de emergênia, alarmes, brigada de 

incêndio e plano de emergência. Apesar de contar com saidas de emergência, o 

hospital não possui rampas, escadas, elevador de emergência e áreas de refugio. 

Não foi visualizado sistema de iluminação e o alarme de incêndio não se encontra 

instalado. Alguns funcionários são treinados para combate ao fogo, porém não 

existe um grupo preparado para as tarefas atribuidas aos brigadistas.Quanto ao 

plano de emergência, todas as perguntas obtiveram respostas negativas, pois o 

estabelecimento, não o possui, portanto simulações de evacuação e abandono 

nunca foram realizadas.Nas questões complementares da pesquisa, os resultados 
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foram também em sua maioria negativos, pois o hospital não dispõe de 

compartimentação horizontal e vertical, sistema de controle de fumaça, chuveiros 

automáticos, hidrantes ou mangotinhos. Como ponto positivo no sistema de 

combate, pode-se apontar a presença constante e boa distribuição de extintores. 

Em um cenário geral, os dois hospitais apresentam apenas extintores como 

sistemas implementados de combate efetivo a incêndio, extintores, conforme figura 

12. Os demais sistemas que auxiliam em um possivel sinistro não encontram-se 

instalados em nenhum dos estabelecimentos de saúde.  

 

Figura 12- Gráfico geral dos resultados  

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através de pesquisa e análise, foi possível concluir que os hospitais, 

pesquisados não seguem todos os requisitos mínimos da legislação estadual. 

Tanto no hospital A quanto no B constatou-se deficiências nas medidas de 

segurança na proteção passiva e ativa. Caso houver um sinistro em qualquer um, 

poderão ocorrer graves consequências, pela negligencia, e falta de orientação dos 

colaboradores e frequentadores das ações preventivas no caso de incêndio. 
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5.2 RESUMO SIMPLES 



 



 

1. ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: COMO ENFRENTAR ESSAS 

DOENÇAS 

 

Adriana Lima1 

Andriele Hengel2 

Giovana Bianchi3 

 Janice Antunes4 

 Tauana Eurich da Silva5 

 Silvana Maria Tres Cichelero6 

 

O presente estudo trata sobre a ansiedade e depressão na adolescência, duas 

doenças mentais que possuem tratamento, desde que a pessoa procure ajuda. Se 

isso não acontecer, podem até mesmo, serem letais. Tristeza, falta de esperança, 

indiferença, isso pode soar como depressão, e se os sintomas forem medo, 

preocupação ou angústia, seria ansiedade? Tendo como objetivo compreender os 

motivos que levam os adolescentes a terem crises de ansiedade e depressão nessa 

fase da vida, buscamos definir o que é ansiedade e depressão na adolescência, 

identificando os devidos sintomas e estágios e suas especificidades. Apontando, a 

partir disto, formas e maneiras de tratar a ansiedade e a depressão, bem como 

conhecer e estudar formas que possibilitem a sua prevenção. A metodologia 

utilizada foi pesquisas bibliográficas, através de análises de artigos, livros e gráficos 

com porcentagens e faixa etárias de adolescentes com ansiedade e depressão. 

Concluiuse assim que a depressão e a ansiedade não são distúrbios emocionais tão 

comuns quanto emoções como a raiva e o medo. As pessoas não procuram ajuda 

para esses problemas devido ao sentimento de culpa, desespero e desânimo. Isto 

se deve, grande parte, porque esses são distúrbios reconhecidamente de 

                                                     
1  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
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2  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
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competência dos psicoterapeutas, o que ainda é envolto de preconceitos. É 

importante que, havendo alguma dúvida quanto a sintomas ou diagnósticos, 

procure-se um especialista e se faça uma avaliação, pois são doenças que podem 

se agravar. Quanto antes elas forem tratadas, mais rápido e eficiente será o 

restabelecimento da saúde mental desse paciente, bem como o seu retorno há uma 

vida mais saudável e feliz. Palavras-chave: Ansiedade, Depressão, adolescência, 

mal do século, autocontrole 
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5.3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 



 



 

1. SEGURANÇA DO TRABALHO NA ZONA RURAL: DO MANUSEIO A APLICAÇÃO 

 

 
 

Emanueli Bueno Borba1 
Adriano dos Santos2 

Maikielli Zulpo3 
Romulo Tondo4 

 
1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

Preocupação com a saúde e segurança do trabalhador rural foi a motivação 

para se desenvolver um trabalho  relacionado ao uso correto dos Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPIs) na agricultura, tendo como ênfase os trabalhadores que 

estão expostos aos produtos fitossanitários (agrotóxicos, pesticidas, defensivos 

agrícolas,etc), que geralmente não se protegem de forma adequada trazendo um 

grande risco a sua saúde. 

Segundo dados do IBGE o Brasil, tem sua comercialização de agrotóxicos 

aumentada em 155% em dez anos, o uso saltou de 2,7 quilos por hectare para 6,9 

quilos por hectare. O numero é preocupante pois 64,1% dos venenos aplicados 

foram considerados como perigosos e 27,7% muito perigosos, fazendo com que o 

Brasil lidere o ranking de consumo de agrotóxicos.  

Com isso, nós do curso técnico em segurança do trabalho fomos desafiados 

a elaborar e ministrar um treinamento, cujo foco era a proteção dos trabalhadores 

rurais e estudantes do curso de Agronomia (Cesurg) e Técnico Agrícola (EEPROCAR 

– Carazinho). 

 

 

                                                     
1  Acadêmico(a) do curso de técnico em segurança do trabalho do Centro de Ensino Superior 
Riograndense. 
2  Acadêmico(a) do curso de técnico em segurança do trabalho do Centro de Ensino Superior 
Riograndense.  
3 Professor(a) do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: maikiellizulpo@gmail.com 
4 Doutorando Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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1.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Levando em consideração o grande risco que os agrotóxicos trazem para a 

vida e saúde de quem trabalha com eles, surgiu a necessidade de trabalhar sobre 

os EPIs, mostrando ao público-alvo o que é cada EPI, como é utilizado e também 

como deve ser feita sua lavagem e conservação. 

Através de um treinamento dinâmico, onde envolveu todos que estavam 

presentes, foi explicado que os EPIs são todos os dispositivos ou produtos, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

  Em seguida foi apresentado os equipamentos que são utilizados para a 

atividade em questão, onde os principais costumam ser as luvas, máscaras de 

proteção, óculos de proteção, uniforme cobrindo os braços, peito e pernas onde 

nesse caso pode ser blusa e calça impermeável ou macacão impermeável e avental 

e por fim botinas de proteção. 

Nota- se que cada um dos EPIs citados acima tem uma funcionalidade 

especifica, ou seja, cada um atua protegendo os membros inferiores, superiores, 

cabeça e rosto. É importante se certificar de que os EPIs possuem um CA 

(Certificado de Aprovação) concedido pelo Ministério do Trabalho. Este selo garante 

que os mesmos passaram por testes e foram aprovados. 

Em um segundo momento do treinamento foi apresentado a forma correta de 

colocar os EPIs, bem como a forma de retira-los, para que não ocorra nem num 

contato com o fitossanitário levando assim a uma intoxicação ocular, dérmica, 

inalatória ou oral. 

E para finalizar foi explicada também a forma de como deve ser lavado e 

guardado o EPI para que o mesmo tenha uma vida útil maior e que garanta 100% de 

segurança ao trabalhador na hora de utiliza-lo. 

 

1.3 PÚBLICO-ALVO 

 

O treinamento sobre o uso correto de EPI (equipamento de proteção 

individual) na agricultura, com o foco principal direcionado para a utilização de 
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agrotóxicos foi ministrado pelos alunos do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho de diferentes níveis, tendo como publico alvo acadêmicos do Curso de 

Agronomia - Cesurg, onde esse foi apresentado na semana acadêmica do curso e 

para os alunos do Curso Técnico Agrícola na escola Eeprocar em Carazinho. 

 

2. RESULTADO 

 

Com o treinamento, foi possível levar conhecimento aos alunos que 

participaram, proporcionando troca de informações sobre agrotóxicos, mas 

principalmente sobre a forma de se proteger na hora da sua utilização, pois era de 

conhecimento que a maioria dos que estavam presentes eram filhos de agricultores 

e que diariamente convivem com essa realidade em suas propriedades rurais. 

Observou-se que a maioria dos alunos presentes possuía algum 

conhecimento sobre o assunto, mas que na prática eram poucos que realmente 

dedicavam tempo para se proteger de forma correta. O treinamento proporcionou 

troca de informações e foram sanadas diferentes dúvidas, assim como a 

interdisciplinaridade, onde os alunos do curso técnico em segurança do trabalho 

puderam interagir e aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas nesta 

atividade prática. 

  

3. CONCLUSÕES 

 

O consumo de agrotóxico vem aumentando anualmente, sendo de suma 

importância levarmos em consideração a proteção do trabalhador. Precisa-se ter 

mais conhecimento sobre os efeitos que eles causam no corpo humano, as doenças 

que eles podem causar a médio e em longo prazo, para que se possa ter mais 

conscientização de que o EPI não é um prejuízo financeiro e sim mostrar que possuir 

os EPIs é um investimento para se trabalhar de forma segura, protegendo a 

integridade física dos trabalhadores rurais. 
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1. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS DO EDUCADOR FÍSICO PARA 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

 

 Eduarda Jordani1 

Alan Patryk Da Luz2 

Elitiele Ortiz dos Santos3 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Organização Mundial de Saúde afirma que não há uma definição oficial de 

saúde mental, no entanto, o termo é usado para descrever o nível de qualidade de 

vida cognitiva ou emocional de um indivíduo e não somente a ausência de 

transtornos mentais. A saúde mental é parte integrante da saúde e os principais 

fatores que interferem na saúde mental estão relacionados principalmente as 

rápidas mudanças sociais e culturais, condições de trabalho estressantes, 

discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e 

violação dos direitos humanos (OMS, 2012). A implantação da educação física na 

saúde mental está diretamente ligada a qualidade de vida, com vistas a prevenção 

de doenças e aumento da expectativa de vida com a manutenção e recuperação da 

saúde física e mental. Atualmente os problemas mentais cresceram no âmbito dos 

problemas de saúde e nas últimas décadas tem sido grande o investimento na 

compreensão dos transtornos psiquiátrico e na criação de novos serviços, 

medicamentos e terapias. Identifica-se uma certa carência no tratamento mental 

quando os profissionais atuam de forma isolada nas suas categorias, portanto, o 

trabalho multidisciplinar com a participação da educação física vem a contribuir 

com o trabalho em equipe visando oferecer novas possibilidades terapêuticas aos 

usuários. Assim, torna-se necessário também o devido preparo do educador físico 

para a inserção nessa área com a aquisição de conhecimentos sobre saúde mental 

e o paciente psiquiátrico, bem como, a inserção em serviços de saúde mental no 

território. A proposta deste estudo está em retratar a importância da atividade física 

na área da saúde mental. Pois a atividade física além de influenciar diretamente 
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sobre a saúde geral também interfere de forma positiva para que a pessoa possa se 

sentir saudável (COSTA, DUARTE, 2006). Além disso, possibilita melhorias no bem-

estar, melhora do sono, humor, diminuição da ansiedade e proporcionar uma 

condição de vida mais digna e plena. Portanto, este trabalho tem por objetivo 

compreender a importância da atividade física para os para os pacientes 

psiquiátricos.  

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi realizado na ala psiquiátrica do Hospital Comunitário 

de Sarandi (HCS) no Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo qualitativo com a 

utilização de técnicas de observação participante, intervenção, e aplicação de 

questionário. A coleta de dados ocorreu no ano de 2018 no mês de setembro, 

totalizando quatro encontros com os participantes com a duração de 

aproximadamente uma hora cada encontro. Como intervenção, realizou-se 

atividades de integração com os pacientes nas quais foram trabalhados exercícios 

de alongamento, coordenação motora, relaxamento, percepção e orientação sobre 

os benefícios da atividade física. Para realização das atividades utilizou-se bola, 

estacas de madeiras, bambolê, música e balão. Em parceria com os profissionais 

da ala psiquiátrica foi buscado viabilizar condições para o desenvolvimento das 

atividades propostas e também foi observado a importância que a atividade física 

demonstrou para o tratamento. Para observação de campo, utilizou-se um diário de 

campo, onde foram registradas as informações observadas durante a intervenção 

com os participantes. Foi aplicado um questionário com 7 pacientes. O questionário 

teve por objetivo compreender a importância das atividades físicas no ambiente 

hospitalar, e as possibilidades da continuidade dessas práticas no período pós-alta. 

Para um melhoramento da saúde, autoestima, insônia, diminuição da tensão, onde 

os pacientes podiam relaxar e descontrair.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante o período do estudo, a ala psiquiátrica, contava com 14 pacientes 

internados com diferentes transtornos mentais, entre elas alcoolismo, depressão, 

deficiência mental, bipolaridade e dependência química. No primeiro encontro 

realizou-se uma atividade onde foi possível que os acadêmicos e os pacientes se 

conhecessem e compreendessem as diferentes histórias de vida e os motivos da 

internação. Buscou-se inicialmente construir um vínculo com os pacientes. A 

relação estabelecida com o paciente é de suma importância, e envolve além da 

elaboração de estratégias para a adesão as atividades físicas, mas uma relação de 

escuta e confiança auxiliando- o aderir o tratamento como um todo. É por meio 

dessa conexão/relação estabelecida que o educador físico poderá motivar os 

pacientes participar das atividades propostas. Para Silva (2007) esse elo é essencial 

para as mediações de tarefas realizadas no conjunto do processo terapêutico. Nas 

visitas seguintes foram desenvolvidas exercícios de alongamentos, atividades 

funcionais, de recreação e algumas dinâmicas de grupo. A medida que as praticas 

eram realizadas mais pacientes se interessavam juntando-se ao grupo e 

colaborando, mas era notável a dificuldade da realização das tarefas devido o uso 

de medicamentos, alguns apresentavam desequilíbrio, tontura, e mal estar. A 

literatura já aponta que os efeitos colaterais dos remédios psiquiátricos, 

comprometem a sua agilidade ao desenvolver certos movimentos. Esses fatores 

acabam sendo uns dos principais motivos que afetam o desenvolvimento de 

atividade física pelos pacientes psiquiátricos, fazendo com que pratiquem menos 

exercícios do que as pessoas em geral (OLIVEIRA; ROLIN 2003). Na aplicação do 

questionário com os pacientes que participaram das atividades identificou-se que 

com a atividade física eles sentiam menos ansiosos, mais calmos e dormiam 

melhor e por isso a cada visita era maior o interesse em realizar atividades que eram 

propostas, De acordo como o autor Soares, Teixeira (2007) a ação dos exercícios 

ajuda do tratamento, pois o corpo libera endorfina durante a atividade física fazendo 

com que o paciente se sinta mais entusiasmado, alegre e animado. No decorrer das 

atividades também foi percebido que os pacientes relatavam a importância do 

exercício físico para o seu bem estar e saúde e demosntravam o interesse na 
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continuidade dessas práticas e possibilidade de incorporá-las no seu dia a dia após 

a alta do serviço .Portanto, identificou-se que através da intervenção os pacientes 

puderam experimentar sensação de bem estar, e perceber que além do uso de 

medicamentos, a atividade física também é uma importante aliada no tratamento 

psiquiátrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com este estudo foi possível identificarque a atividade física para os 

pacientes psiquiátricos promove uma melhor integração entre eles, funcionamento 

físico, autoestima, humor sendo estratégia complementar ao tratamento. Portanto, 

o educador físico é profissional fundamental na área psiquiátrica, pois além de 

contribuir para a saúde física e mental dos pacientes durante o tratamento 

psiquiátrico atua como agente na promoção da saúde estimulando que a atividade 

física seja incorporada ao dia dia do paciente após a alta do serviço.  
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2. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM ESTABALECIMENTOS DE SAÚDE EM 

HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Emanueli Bueno Borba1 

Adriano dos Santos da Silva2 

 Ana Paula Martins3 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A procura por hospitais tem sido cada vez maior pois além de uma completa 

assistência médica muitos buscam medidas preventivas para doenças tais como 

vacinação, realização de diversos exames e isso acaba impulsionando o 

crescimento desse setor e exige uma atenção redobrada para esses 

estabelecimentos quanto à segurança de seus usuários, bem como no que se 

relaciona a riscos de incêndios (MACHADO,2018).  

O hospital é parte integrante de um sistema de saúde, cuja função prestar à 

comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa, incluindo serviços 

à família em seu domicílio (COSTA E PANOZZO, 2017). 

Depois de alguns acidentes, terem acontecido houve uma necessidade de 

regulamentar os sistemas de segurança contra incêndios nos hospitais. Essa 

preocupação é explicada, principalmente, por causa da quantidade de pessoas que 

frequentam o lugar, bem como das suas condições físicas (MACHADO, 2018). 

As classificações das edificações e áreas de risco de incêndio, conforme sua 

ocupação, área construida, altura, carga de incêndio e capacidade, bem como as 

medidas de segurança a serem instaladas deverão observar os requisitos minimos 

obrigatórios disposto no Decreto 51.803 de 2014 ou em resolução técnica do Corpo 

de Bombeiros Militar (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Ao enquadrar um estabelecimento de saúde nas normatvas estaduais, tem-

se como obrigatoriedade destas instituições instalações de sistemas preventivos e 
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de combate tais como: acesso de viaturas, plano, saídas, iluminação e sinalização 

de emergência, indicando possiveis rotas para os ocupantes da edificação, brigada, 

detecção e alarme de incêndio, extintores, hidrantes e magotinhos e chuveiros 

automáticos, como combate ativo ao incêndio. E como forma de combate passivo 

a um possivel sinistro sistemas de compartimentação horizontal e vertical, 

segurança estrutural e controle de materiais de acabamentos e fumaça (RIO 

GRANDE DO SUL, 2014). 

Diante dessa circunstância indagou-se quanto as condições dos hospitais, 

da região, no enquadramento das normativas estabelecidas pela legislação 

estadual, visando identificar quais eram as principais deficiências. Assim, foi 

realizado um estudo de caso em dois hospitais da região Norte do Rio Grande do 

Sul, avaliando a real situação de cada um, através de visitas e aplicação de 

questinionário. Os objetivos desse artigo foram avaliar a situação dos 

estabelecimntos de saúde, elencar, indentificar e quantificar as principais 

deficiências quanto à prevenção e combate a incêndios e segurança de 

colaboradores, acompanhantes e pricnicpalmente de pacientes dos mesmos. Pode-

se concluir ao fim deste trabalho que os hospitais encontram-se em 

desconformidade com a legislação, promovendo a seus usuários apenas as 

condições mais básicas de prevenção e combate a incêndios. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia para o desenvolvimento deste artigo, consistiu na aplicação 

de um check list adapatado do Manual de segurança contra incêndio em 

estabelecimentos assistenciais de saúde (BRASIL, 2014), com de 63 perguntas, que 

abordavam além de informações sobre área total construida, números de leitos e 

ocorrencias de sinistros as medidas de segurança quanto ao acesso de viaturas na 

edificação, segurança estrutural contra incêndio, controle de materias de 

acabamento e revestimento, sinalização de emergência, rotas de fuga e saída de 

emergências, iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores, brigada de 

incêndio, plano de emergência e questões complementares, tais como existência de 

compartimentação horizontal ou veritcal. O check list foi realizado junto ao 
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responsavél pela segurança contra incêndio, em visitas realizadas aos 

estabelecimentos de saúde. Em um segundo momento foi feita uma analise 

quantitativa dos resultados, pois a partir das respostas obtidas na coleta de dados 

foram elencadas as deficiencias dos hospitais as quais foram representadas 

graficamente, para analise dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em setembro de 2019 foram realizadas as visitas aos dois hospitais da região 

norte do Rio Grande do Sul, os quais para imparcialidade deste estudo serão 

tratados de Hospital A e Hospital B.  

Após a coleta e levantamento de dados os resultados obtidos para o hospital 

A, que conta com área construida superior a 14.500,00 m² foram graficados 

conforme figura 10.  

Figura 13: Resultado hospital A 

 

 

 

Constatou-se deficiencias nas medidas de segurança de acesso de viaturas. 

Quanto ao alarme de incendio 100% das perguntas realizadas foram negativas, pois 

o hospital não apresenta um sistema instalado. Em relação à brigada de incendio 

constatou-se a não existencia de um grupo treinado e capacitado para uma possivel 

ocorrencia de sinistros, sendo o ultimo treinamento realizado no ano de 2015. No 

item onde foi questionada a presença de sistemas passivos (compartimentação 
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horizontal e vertical, controle de fumaça), as maiorias das respostas foram 

negativas, o que enfraquece substancialmente o sistema de combate. Quanto aos 

sistemas fixos de combate a incendio (hidrantes, mangotinho, chuveiro 

automatico), constatou-se a ausencia dos mesmos.  

Os unicos pontos positivos averiguados restringem-se a existência do corpo 

de bombeiros no municipo e o acesso das viaturas ao estabelecimento de saúde, 

existência e distribuição correta de extintores, rotas de fuga bem sinalizadas e 

iluminação de emergência. 

Figura 14: Resultado hospital B 

 

 

A figura 11, apresenta os resultados obtidos na pesquisa feita no hospital 

B,que conta com mais de 5.000 m² de área contruida. Pode-se constatar que a 

instiuição possui várias irregularidades iniciando com a inexistência de acessos as 

viaturas. Os resultados mais discripantes negativamente foram obtidos na falta de 

rotas de fugas sinalizadas, na iluminação de emergênia, alarmes, brigada de 

incêndio e plano de emergência. Apesar de contar com saidas de emergência, o 

hospital não possui rampas, escadas, elevador de emergência e áreas de refugio. 

Não foi visualizado sistema de iluminação e o alarme de incêndio não se encontra 

instalado. Alguns funcionários são treinados para combate ao fogo, porém não 

existe um grupo preparado para as tarefas atribuidas aos brigadistas.Quanto ao 

plano de emergência, todas as perguntas obtiveram respostas negativas, pois o 

estabelecimento, não o possui, portanto simulações de evacuação e abandono 

nunca foram realizadas.Nas questões complementares da pesquisa, os resultados 
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foram também em sua maioria negativos, pois o hospital não dispõe de 

compartimentação horizontal e vertical, sistema de controle de fumaça, chuveiros 

automáticos, hidrantes ou mangotinhos. Como ponto positivo no sistema de 

combate, pode-se apontar a presença constante e boa distribuição de extintores. 

Em um cenário geral, os dois hospitais apresentam apenas extintores como 

sistemas implementados de combate efetivo a incêndio, extintores, conforme figura 

12. Os demais sistemas que auxiliam em um possivel sinistro não encontram-se 

instalados em nenhum dos estabelecimentos de saúde.  

 

Figura 15- Gráfico geral dos resultados  

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através de pesquisa e análise, foi possível concluir que os hospitais, 

pesquisados não seguem todos os requisitos mínimos da legislação estadual. 

Tanto no hospital A quanto no B constatou-se deficiências nas medidas de 

segurança na proteção passiva e ativa. Caso houver um sinistro em qualquer um, 

poderão ocorrer graves consequências, pela negligencia, e falta de orientação dos 

colaboradores e frequentadores das ações preventivas no caso de incêndio. 
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1. ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: COMO ENFRENTAR ESSAS 

DOENÇAS 

 

Adriana Lima1 
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Silvana Maria Tres Cichelero6 
 

 

O presente estudo trata sobre a ansiedade e depressão na adolescência, duas 

doenças mentais que possuem tratamento, desde que a pessoa procure ajuda. Se 

isso não acontecer, podem até mesmo, serem letais. Tristeza, falta de esperança, 

indiferença, isso pode soar como depressão, e se os sintomas forem medo, 

preocupação ou angústia, seria ansiedade? Tendo como objetivo compreender os 

motivos que levam os adolescentes a terem crises de ansiedade e depressão nessa 

fase da vida, buscamos definir o que é ansiedade e depressão na adolescência, 

identificando os devidos sintomas e estágios e suas especificidades. Apontando, a 

partir disto, formas e maneiras de tratar a ansiedade e a depressão, bem como 

conhecer e estudar formas que possibilitem a sua prevenção. A metodologia 

utilizada foi pesquisas bibliográficas, através de análises de artigos, livros e gráficos 

com porcentagens e faixa etárias de adolescentes com ansiedade e depressão. 

Concluiuse assim que a depressão e a ansiedade não são distúrbios emocionais tão 

comuns quanto emoções como a raiva e o medo. As pessoas não procuram ajuda 

para esses problemas devido ao sentimento de culpa, desespero e desânimo. Isto 

se deve, grande parte, porque esses são distúrbios reconhecidamente de 

                                                     
1  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. E-mail: adrianalima12598@gmail.com 
2  Acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. E-mail: drikhengel@gmail.com 
3  Acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. E-mail: giovanaadbianchi@hotmail.com 
4  Acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. E-mail: janiceantunes80@gmail.com 
5  Acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RIOGRANDENSE. E-mail: tauanaeurich52@gmail.com 
6 Professora do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RIO-GRANDENSE. E-mail: 
silvanacichelero@cesurg.com. 



 
524 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2019 

 

competência dos psicoterapeutas, o que ainda é envolto de preconceitos. É 

importante que, havendo alguma dúvida quanto a sintomas ou diagnósticos, 

procure-se um especialista e se faça uma avaliação, pois são doenças que podem 

se agravar. Quanto antes elas forem tratadas, mais rápido e eficiente será o 

restabelecimento da saúde mental desse paciente, bem como o seu retorno há uma 

vida mais saudável e feliz. Palavras-chave: Ansiedade, Depressão, adolescência, 

mal do século, autocontrole.



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


