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ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO EM 
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ariane Silva Mendonça1 ,Luciana Contrera2

Curso de Graduação em Enfermagem – CCBS 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Os acidentes de trabalho envolvendo materiais biológicos são aqueles que geralmente são 
causados por materiais perfurocortantes, que levam o trabalhador a entrar em contato com fluidos 
biológicos – como sangue, líquido amniótico, soro com secreção e secreção de orofaringe. Este contato 
com material biológico acarreta o risco de infecção por patógenos, principalmente a hepatites B. Os 
Policiais Rodoviários Federais estão expostos a estes riscos, pois atuam nas rodovias e muitas vezes 
socorrem vítimas de acidentes. Este estudo teve como objetivo conhecer a prevalência dos acidentes 
de trabalho e dentre estes, aqueles que expõem os trabalhadores à material biológico. Foram entrevis-
tados todos os policiais rodoviários federais da cidade de Campo Grande (n=169), por meio de um 
formulário envolvendo perguntas abertas e fechadas. Este estudo apresentou 29 policiais (24,6%) que 
relataram ter sofrido acidente de trabalho com material biológico ao menos uma vez durante sua traje-
tória profissional. Com relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), observou-se que 
a maior parte dos policiais não utiliza o mesmo de forma completa. Apesar da luva de procedimento 
ser o EPI mais utilizado pelos participantes deste estudo, grande parte dos acidentes aconteceu, pois, os 
policiais não estavam utilizando a mesma. Espera-se que os resultados desta pesquisa deem subsídios 
para a prevenção de doenças infecciosas decorrentes da exposição ocupacional.

Palavras-chave: acidente de trabalho, material biológico, infeção.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Enfermagem da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Orientadora, Professora da UFMS, curso de Enfermagem; e-mail: lucontrera@gmail.com
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ALTERAÇÕES ANATÔMICAS OBSERVADAS À LARINGOSCOPIA EM PACIENTES 
COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE LARÍNGEA TRATADA

Lucas da Motta Esteves1, Neisa Santos Carvalho Alves2  
& Anamaria Mello Miranda Paniago3

Resumo: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica de distribuição restrita às Amé-
ricas, que pode acometer vários sistemas por via linfohematogênica, dentre eles com frequência as 
mucosas da orofaringe e da laringe. Objetivo: avaliar a frequência  e o padrão de alterações anatômicas 
residuais em pacientes com PCM laríngea tratada. Pacientes e método: Foram incluídos pacientes 
com diagnóstico confirmado de PCM laríngea, atendidos entre janeiro de 2002 a dezembro de 2014 no 
ambulatório de micoses sistêmicas do Hospital Universitário da UFMS. Foram analisadas as caracte-
rísticas clínicas e epidemiológicas dos pacientes e estes foram submetidos à laringoscopia no Setor de 
Otorrinolaringologia do Hospital Universitário da UFMS. Os aspectos anatômicos da laringe foram 
avaliados pelo mesmo otorrinolaringologistaseguindo um protocolo preestabelecido para o estudo. 
Resultados: Foram avaliados 11 pacientes, sendo 10 homens e 1 mulher, da faixa etária entre 42 e 73 
anos. Dos 11 pacientes todos apresentavam disfonia e tosse e 8 (72,7%) apresentaram alterações ana-
tômicas residuais. As regiões mais afetadas foram:  região interaritenóidea em 5(45,5%), pregas vocais 
e epiglote em 4 (36,4%), aritenóides em 2 (18,2%), e comissura anterior em 1 (9,1%) deles.O padrão 
de alterações observadas na região interaritenoidea foram edema (5-45,5%) e hiperemia (1-9,1%); em 
pregas vocais, edema (1-9,1%), espessamento (1-9,1%), sinéquia (1-9,1%), paralisia (1-9,1%) e úlcera 1 
(9,1%); na epiglote observou-se amputação em 4 (36,4%); nas aritenoides foram edema (1-9,1%) e es-
pessamento (1-9,1%); e na comissura anterior 1 caso com sinéquia (9,1%). Conclusão: O acometimen-
to da laringe na paracoccidioidomicose pode produzir lesões de caráter definitivo que comprometem 
a funcionalidade das estruturas laríngeas afetando a qualidade de vida dos pacientes mesmo depois de 
tratados. 

Palavras-chave: paracoccidioidomicose, laringe, disfonia. 

1 Aluno do curso de Medicina da UFMS, voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Mestranda, professora da disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMS
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Código área: B3

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE LUDWIGIA 
HELMINTHORRHIZA (MART.) H.HARA (ONAGRACEAE) DESENVOLVIDOS EM 

AMBIENTES ÚMIDO E SECO

Maria Aparecida Cavichioli de Santana1, Gisele Catian2 & Edna Scremin-Dias3

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Câmpus de Campo Grande

Macrófitas aquáticas são constantemente submetidas a uma ampla variedade de alterações ambientais. 
Muitas espécies são capazes de responder a diversas condições, levando-as a alterar a morfologia e 
fisiologia em resposta, especialmente, à umidade. No Pantanal, algumas espécies destas plantas apre-
sentam variação fenotípica e nosso objetivo é caracterizar a morfologia externa e interna dos órgãos 
vegetativos de Ludwigia helminthorrhiza desenvolvidos em ambientes aquáticos e terrestres, testando a 
hipótese de que estes apresentam caracteres morfológicos adaptativos distintos, conforme o ambiente 
em que se desenvolve. Mediu-se o comprimento e largura do limbo foliar; comprimento do pecíolo; 
espaçamento entre-nós; e comprimento das raízes de indivíduos aquáticos. Para a análise anatômica, o 
material foi fixado, desidratado em série etílica até 70%. Porções medianas da raiz, caule e folha foram 
incluídas em historesina, seccionadas transversalmente em micrótomo rotativo, coradas com azul de 
metileno e montadas em lâminas permanentes. Para a quantificação de estômatos, foram realizados 
decalques epidérmicos do limbo em ambas as faces, para quantificação em microscópio fotônico. As 
médias de comprimentos foram: 3,2 cm para folha; 2,6 cm para o comprimento do limbo; 2,3 cm 
para a largura deste; 5,8 cm para raízes adventícias róseas; 9,2 cm para raízes pilíferas; e 3,3 cm para 
pneumatóforos. A densidade de estômatos no limbo foi maior abaxialmente. Tecidos anatômicos de 
adaptação ao ambiente aquático, como aerênquima, são expressos conforme as condições de umidade 
a que as plantas são expostas e facilitam as plantas transportarem gases em todo o corpo e reduzirem a 
acumulação de fitotoxinas; auxiliam no suporte da planta; e no aumento da fotossíntese. Assim, pode-
se concluir que estes indivíduos possuem características adaptativas necessárias para o ambiente em 
que se desenvolveram, entretanto o projeto terá continuidade para averiguar a hipótese proposta, pois 
somente os indivíduos aquáticos foram amostrados aqui, o que levou à prorrogação do projeto.

Palavras-chave: Anatomia ecológica, Macrófita aquática, Plasticidade fenotípica.

Apoio: CNPq/UFMS
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Código área: B-2 Genética

ANÁLISE CITOGENÉTICA EM ESPÉCIES DOS GÊNEROS  
Conocephalus THUNBERG, 1815 e Euxiphidion BRUNER, 1915  

(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE, CONOCEPHALINI)

Bruno Cansanção da Silva1, Douglas Araujo2

Biologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Conocephalini é a terceira maior tribo de Conocephalinae, com 21 gêneros e 222 espécies catalogadas 
e distribuídas no mundo todo. Citogeneticamente possui seis gêneros (28,6%) e 16 espécies (7,2%) 
estudadas até o momento, que apresentam 2n♂ = 33 = 32 autossomos + X, exceto Conocephalus macu-
latus, com 2n♂ = 21 e uma população de Conocephalus exemptus, da Coréia do Sul, com 2n♂=31=30 
autossomos + X. Neste trabalho são analisados quatro exemplares de Conocephalus saltator, quatro 
de Conocephalus versicolor, três de Conocephalus sp. e cinco de Euxiphidion subapterus, coletados em 
Mato Grosso do Sul. As gônadas foram colchicinizadas (0,16%, 2h), hipotonizadas (H2O, 15 min), 
fixadas (Carnoy I), coradas com Giemsa 3% ou submetidas à técnica de Hibridação in situ Fluores-
cente (FISH) com a sonda para a sequência telomérica (TTAGG)n. As três espécies de Conocephalus 
revelaram metáfases mitóticas com 2n♂=33=32+X e 2n♀=34=32+XX, confirmado pela presença de 
16 bivalentes autossômicos e um univalente sexual em espermatócitos I. Em E. subapterus as metáfases 
espermatogoniais revelaram 2n♂=31=30+X e as oogoniais 2n♀=32=30+XX, exibindo diplótenos com 
15 bivalentes autossômicos e um univalente sexual. A maioria dos autossomos de C. saltator e C. ver-
sicolor apresenta morfologia meta/submetacêntrica, ao passo que em Conocephalus sp. e E. subapterus 
a maioria é subtelo/telocêntrica. Com relação à morfologia dos maiores pares autossômicos, conside-
rando os presentes resultados e a literatura, é possível detectar um padrão entre alguns grupos de Co-
nocephalini: meta/submetacêntricos na subtribo Conocephalina, acrocêntrico na subtribo Karniellina 
e um par telocêntrico e um meta/submetacêntrico em Euxiphidion. O cromossomo X tem morfologia 
metacêntrica e é o maior elemento do cariótipo nas quatro espécies analisadas. Em nenhuma das me-
táfases mitóticas das quatro espécies submetidas à técnica de FISH telomérica foram observados Sítios 
Teloméricos Intersticiais (ITS) que pudessem indicar eventos de fusão cromossômica.

Palavras-chave: Conocephalinae, telômeros, cromossomos.

Apoio: CNPq
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Código área: D-8

ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES DE RISCO INTRÍNSECO E  
INCIDÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS NO JUDÔ

Hugo Parra de Camargo1, Fernando Sérgio Silva Barbosa2  
& Silvio Assis de Oliveira Júnior3

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O judô é uma das modalidades desportivas mais praticadas no mundo, com adeptos de inúmeras 
nacionalidades e faixas etárias. Levando-se em conta a escassez de evidências sobre a associação en-
tre características intrínsecas como fatores de risco para a manifestação de supratreinamento e lesões 
musculoesqueléticas (LME) entre praticantes de judô, o presente plano foi desenvolvido para analisar 
a flexibilidade global e segmentar, estabelecendo-se relações com a manifestação supratreinamento e 
incidência de LME em judocas. A casuística integrou 57 praticantes de judô, de Campo Grande, MS. 
Os participantes foram distribuídos em dois grupos, segundo ocorrência de LME na temporada pre-
cedente: G1 (sem LME, n=29) e G2 (com LME, n=28). Inicialmente, foram realizadas análises clínicas 
de flexibilidade muscular global, incluindo-se cadeias musculares anterior e posterior, e segmentar. 
No decorrer de um ciclo de treinamentos, com duração de três meses, foram registradas informações 
sobre ocorrência de supratreinamento e LME. Os grupos não se diferenciaram em termos de idade, 
medidas antropométricas e de histórico de treinamento. No contexto global, os atletas do G2 revelaram 
maior encurtamento em segmentos da cadeia muscular posterior; no aspecto segmentar, G1 mostrou 
maior flexibilidade de músculos posteriores de coxa, ao teste de sentar-e-alcançar (G1, 31,2 ±6,7 cm; 
G2, 26,4±9,3 cm, p<0,05). Embora os grupos não tenham se diferenciado quanto à manifestação de 
supratreinamento, a taxa de incidência de LME foi maior no G2 no final do período de análise (G1, 
0,16; G2, 0,39 LME/atleta). Em conclusão, a retração de músculos da cadeia mestra estática posterior 
mostrou-se associada com maior incidência de lesões musculoesqueléticas em judocas com histórico 
prévio de lesão.

Palavras-chave: Flexibilidade, Lesãodesportiva, Esporte.

Apoio: CNPq/UFMS
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Código área: D-1

ANÁLISE DA ATIVIDADE TRIPANOCIDA IN VITRO DE COMPOSTOS SINTÉTICOS 

Leandro Martin Paulino1, Alda Maria Teixeira Ferreira2

Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas, uma das principais doenças de saúde 
pública da América Latina. Atualmente, os fármacos utilizados apresentam limitada eficácia na fase 
crônica tardia da doença, causam toxicidade sistêmica e efeitos adversos. Nesse sentido, as plantas 
têm se mostrado uma rica fonte de substâncias com atividade contra Trypanosoma cruzi, tendo como 
exemplo as chalconas, classe de compostos pertencentes à família das fitoalexinas produzidas durante 
a biossíntese de flavonóides. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade de análogos sin-
téticos de chalconas contra formas epimastigotas de T.cruzi Dm28. Seis compostos sintéticos foram 
avaliados quanto ao seu efeito sobre o crescimento e morfologia dos parasitas. A viabilidade celular foi 
determinada através de teste colorimétrico com MTS (3- (4,5-dimetil-2-tiazolil) -5- (3-carboximetoxi-
fenil) -2- (4-sulfofenil) -2H-tetrazolio) e de contagem em câmara de Neubauer, utilizando-se concen-
trações crescentes (0,01; 0,1; 1 e 10 µg/mL) dos compostos no tratamento dos parasitas. As alterações 
morfológicas causadas pelo tratamento foram analisadas através de morfometria de parasitas fixados 
em lâminas. A IC50 dos compostos testados pelos ensaios de viabilidade, pelo método do MTS e conta-
gem variou entre 0,17 e 3,2 µg/mL. Em relação à morfologia, foi observada que somente as alterações 
relacionadas ao comprimento dos parasitas tratados possuem uma tendência à significância. Assim, 
podemos concluir que os compostos sintéticos triados possuem atividade biológica contra Trypanoso-
ma cruzi, tornando-se uma fonte promissora para o desenvolvimento de novas terapias para a Doença 
de Chagas.

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Atividade biológica, Nitro-heterociclicos.
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Código área: D) Ciências Biológicas - B-12 Microbiologia

ANÁLISE DE NOROVÍRUS NAS ÁGUAS DA LAGOA MAIOR  
DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – MS

Larissa Martins Passarini1, Odanir Garcia Guerra2

Curso de Medicina 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A água é fundamental em diversos usos como: abastecimento público, geração de energia elétrica, 
navegação, dessedentação de animais, suprimento industrial, crescimento de culturas agrícolas, con-
servação da flora e da fauna, recreação e lazer, criação de espécies e harmonia paisagística. Embora 
seja um elemento essencial à vida, a água também pode trazer riscos à saúde se for de má qualidade, 
servindo de veículo para vários agentes biológicos e químicos. Entre os principais agentes causadores 
de infecções, de veiculação hídrica, podemos destacar: protozoários, helmintos, bactérias patogênicas 
e patógenos virais, sendo estes de distribuição no esgoto ou em águas poluídas. Dentre os vírus desta-
ca-se o Norovírus, por ser um importante causado de distúrbios gastrointestinais em adultos. Diante 
disto, objetivamos avaliar a ocorrência de Norovírus em amostras de águas da lagoa Maior, município 
de Três Lagoas, MS. Para este propósito foi realizada técnica de concentração amostras a qual usa a 
filtração em membrana carregada negativamente para obtenção das partículas virais, com posterior 
RT-PCR para detecção do genoma viral. Apesar das inúmeras tentativas não foi possível à detecção 
de Norovírus nas amostras de agua da Lagoa Maior, em nenhum dos pontos analisados. Pesquisas 
realizadas utilizando amostras de agua da mesma Lagoa mostraram à presença de coliformes totais e 
fecais assim nós hipotetizamos que a não detecção do vírus tem ocorrido devido a erros metodológicos 
durante os procedimentos.

Palavras-chave: Norovírus, Virologia Ambiental, Vírus entéricos.

1 Acadêmica do curso de Medicina.
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ANÁLISE DO PERFIL PROTEICO TOTAL DE PLANTAS DE MILHO APÓS A 
INOCULAÇÃO COM Azospirillum

Rodrigo Mattos Silva Galeano1 & Marivaine da Silva Brasil2

Resumo: O efeito da bactéria Azospirillum spp. no desenvolvimento do milho é um tema de interesse 
de pesquisa nos últimos anos, pois além de realizar a fixação biológica de nitrogênio, tem sido verifica-
do o envolvimento desse microrganismo, com outros fatores como a produção de fitohormônios. En-
tretanto, Os mecanismos de promoção do crescimento não estão completamente entendidos. Objeti-
vou-se, através deste trabalho, verificar o perfil proteico total do milho após inoculação com diferentes 
estirpes de Azospirillum. Para a compreensão da interação planta-bactéria foi analisada a germinação, 
colonização das sementes, extração e quantificação de proteínas totais do milho utilizando o método 
de BRADFORD e análise eletroforética em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) O experimento foi ca-
sualizado com 4 repetições e 4 tratamentos (sem inoculação, inoculação de estirpe de Azospirillum 
– MAY1, inoculação de estirpe de Azospirillum – BR11001T e inoculação com inoculante comercial 
contendo Azospirillum). De acordo com os dados obtidos, a inoculação das sementes de milho pro-
porcionou um aumento de na porcentagem da germinação em relação às sementes sem inoculação. 
A estirpe MAY1 apresentou os maiores resultados da colonização de raízes de milho, sendo os valores 
de Log superiores ao Log10=2. Na análise quantitativa de proteínas totais de raízes de milho, foram 
observados maiores resultados de concentrações proteicas nas raízes com inoculação da estirpe MAY1 
(5,584 µg/mL). Entretanto, as análises qualitativas por SDS-PAGE mostraram padrões de bandas simi-
lares em extratos proteicos de raízes de milho com inoculação e sem inoculação. A maior porcentagem 
de germinação analisada nos tratamentos com inoculação das estirpes confirma o efeito da promoção 
da germinação exercido pelas bactérias diazotróficas. E, apesar de ter sido observado maiores valores 
de concentrações proteicas nos tratamentos com inoculação, não foi observado diferença nos padrões 
das bandas. 

Palavras-chave: FBN, Diazotrófica, Bactéria.
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Código área: D–2

ANÁLISE DO TEOR DE FLUORETO DEPOSITADO SOBRE O ESMALTE DENTÁRIO 
APÓS APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR PROFISSIONAL E ESCOVAÇÃO COM GEL 

FLUORETADO: ESTUDO IN VITRO

Ariane Rodrigues Barion1,  Alessandro Diogo De Carli2

Faculdade de Odontologia (FAODO) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A efetividade dos agentes fluoretados de alta concentração para o controle da doença cárie está rela-
cionada à dependência de sua capacidade de deposição de fluoreto de cálcio (CaF2) e fluorapatita (FA) 
sobre a superfície do esmalte dentário. O objetivo deste estudo foi de verificar, in vitro, se há diferenças 
nos teores de deposição de fluoretos entre a Aplicação Tópica de Flúor Profissional (ATFP) e a Escova-
ção com Gel Fluorado (EGF). A amostra será constituída de trinta blocos de esmalte humano (n=30) 
e dividida em três grupos: Grupo 1 (n= 10, submetido à ATFP); Grupo 2 (n= 10, submetido à EGF) e 
Grupo 3 (n= 10, controle). Os espécimes foram submetidos à agitação por 24 horas em uma solução 
de hidróxido de potássio (KOH) para extração de CaF2 e posteriormente foi realizada a biópsia de 
esmalte em solução de ácido clorídrico (HCl) para extração de fluorapatita e as soluções obtidas foram 
analisadas pelo método do eletrodo específico. Os resultados mostram que não houve diferença estatís-
tica entre os grupos experimentais para deposição de FA e CaF2, porém a presença de CaF2 nos grupos 
experimentais foi maior quando comparada ao grupo controle. Concluiu-se que não houve diferenças 
estatisticamente significativas na deposição de CaF2 e de FA entre os grupos experimentais.

Palavras-chave: Fluoretos, Fluoretos Tópicos, Odontologia Preventiva
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Código área: B-4 Zoologia

ANÁLISE FILOGENÉTICA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA SERPENTE 
APOSTOLEPIS CHRISTINEAE (SERPENTES, DIPSADIDAE)

Geovana H. S. P. dos Santos1, Nelson Rufino de Albuquerque2

Laboratório de Zoologia 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A serpente Apostolepis christineae é conhecida atualmente apenas por dois exemplares. Um terceiro 
exemplar coletado no Vale de São Domingos, MT, motivou a realização deste projeto, que objetivou 
apresentar uma hipótese de relação filogenética da espécie em relação às suas congêneres. Nove carac-
teres foram polarizados através do software Mesquite e análise filogenética foi conduzida através do 
software de parcimônia PAUP 4.0. A análise do exemplar UFMT-R 9430 revelou o encontro do terceiro 
exemplar conhecido de Apostolepis christineae, o que estendeu a distribuição conhecida da espécie em 
cerca de 270 km da localidade-tipo. A análise de parcimônia dos caracteres resultou em uma única 
árvore, com um total de 14 passos, um índice de consistência (IC) de 0.8, e um índice de retenção 
(IR) de 0.7. Um clado contendo A. christineae e A. vittata é suportado pela sinapomorfia “três escamas 
em contato com as mentais anteriores”, enquanto que um clado contendo A. christineae, A. vittata e 
A. intermédia é suportado pela sinapomorfia “três escamas em contato com as mentais anteriores”. A 
espécie Phalotris matogrossensis é considerada como o grupo-irmão de um clado que contém todas as 
espécies de Apostolepis examinadas na presente análise. Uma nova análise filogenética entre as espécies 
utilizadas neste estudo faz-se necessária, com a adição de mais caracteres e espécies, uma vez o índice 
de consistência e o índice de retenção revelaram a provável ocorrência de homoplasias nas séries de 
transformação. 

Palavras-chave: Apostolepis, Taxonomia, Filogenia.
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ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO PRINCIPAL CORPO HÍDRICO URBANO  
DE TRÊS LAGOAS /MS – LAGOA MAIOR

Jéssica Amorim Antunes1, Odanir Garcia Guerra2

Departamento de Ciências Biológicas 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Um quadro que vem se agravando atualmente é a poluição dos recursos hídricos, causada em maior 
parte por ações antropológicas e que tem como consequência, o consumo e contato com fontes im-
próprias que oferecem riscos aos seres vivos em geral. O objetivo deste trabalho foi o de monitorar e 
analisar, durante o período de agosto de 2015 a julho de 2016, a qualidade das águas da Lagoa Maior 
do município de Três Lagoas/MS, tomando como base as Resoluções do CONAMA n° 274/2000 e n° 
357/2005 para indicar o nível de contaminação por bactérias patogênicas do corpo hídrico. Durante 
o período citado, inicialmente foram coletadas amostras de 5 pontos da lagoa. Estas foram coletadas 
em frascos de vidro estéril e a técnica utilizada para análise foi a de tubos múltiplos. O ponto 5 se 
apresentou com os menores índices de NMP/100 ml. Os pontos 1 e 3 foram os que mais apresentaram 
níveis de 1600 NMP/100 ml ou ≥1600 NMP/100 ml entre todos os pontos. Baseando-se nas Resoluções 
citadas e nos resultados obtidos por meio de análises microbiológicas e físico-químicas, as águas da 
Lagoa Maior são impróprias, pois apresentam altos índices de contaminação por coliformes fecais com 
valores de coliformes termotolerantes superiores a 1.000/100 ml nas amostras, ficando acima do valor 
estipulado de coliformes termotolerantes/100 ml, índices de pH menores que 6, materiais flutuantes, 
resíduos sólidos, poluição perceptível à visão e ao olfato, recebimento de águas pluviais e esgotos do-
mésticos. Conclui-se que as águas da Lagoa Maior são impróprias para qualquer utilização e atividades 
de contato direto ou indireto, situação causada principalmente por ações do homem.

Palavras-chave: Análises microbiológicas, Lagoa Maior, Coliformes termotolerantes.
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ANATOMIA DA MADEIRA APLICADA A SISTEMÁTICA DO CLADO 
NEOTROPICAL GRUPO MEZILAURUS TAUBERT (Lauraceae)

Amanda Thaís de Souza Limoni1 & Flávio Macedo Alves2

Departamento de Biologia  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Resumo: Lauraceae apresenta grande importância econômica com rica contribuição para a flora nos 
neotrópicos. Entretanto, identificação de suas espécies se mostra uma difícil tarefa já que seus gêneros 
não podem ser reconhecidos seguramente apenas por características vegetativas. Este estudo teve como 
objetivo utilizar a anatomia da madeira para complementar e auxiliar na identificação e entendimento 
das relações evolutivas das espécies do clado grupo Mezilaurus (Lauraceae). Das características anali-
sadas, a média de número de vasos, a presença e o tipo de parênquima axial paratraqueal, parênquima 
axial, diâmetro tangencial médio, comprimento médio do elemento de vaso e média da altura do raio 
acima estão entre as principais características para identificação das espécies. As espécies estudadas 
do clado grupo Mezilaurus apresentam as características anatômicas descritas como diagnósticas para 
Lauraceae. As características estudadas se mostraram úteis para a identificação das espécies e definição 
genérica e interpretação evolutiva no grupo.

Palavras-chave: anatomia, sistemática, Mezilaurus.

Apoio: UFMS
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Código área: B) Ciências Biológicas - B-12 Microbiologia

ANÁLISE DE VÍRUS ENTÉRICOS COMO BIOINDICADORES DAS ÁGUAS DAS 
LAGOAS MAIOR DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – MS

Nichole Martins dos Santos1, Alex Martins Machado2

Curso de Biologia 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A água constitui um elemento imprescindível à existência do ser humano e está presente em todos os 
seguimentos da vida, entretanto passou a sofrer profundas alterações em sua qualidade, isso devido ao 
crescimento acelerado da população mundial, que através de suas várias atividades polui e contamina 
os lençóis freáticos e a água superficial do planeta. Embora seja um elemento essencial à vida, a água 
também pode trazer riscos à saúde se for de má qualidade, servindo de veículo para vários agentes bio-
lógicos. A Lagoa Maior do de Três Lagoas é um ponto de turismo e lazer dos habitantes, assim, o obje-
tivo deste trabalho foi de avaliar a ocorrência de Rotavírus, em amostras de águas coletadas nesta lagoa. 
Para este propósito foi realizada técnica de concentração amostras a qual usa a filtração em membrana 
carregada negativamente para obtenção das partículas virais, com posterior RT-PCR para detecção do 
genoma viral. Apesar das inúmeras tentativas não foi possível à detecção de Rotavírus nas amostras de 
agua da Lagoa Maior, em nenhum dos pontos analisados. Pesquisas realizadas utilizando amostras de 
agua da mesma Lagoa mostraram à presença de coliformes totais e fecais, assim nós hipotetizamos que 
a não detecção do vírus tem ocorrido devido a erros metodológicos durante os procedimentos.

Palavras-chave: Rotavírus, Virologia Ambiental, Contaminação da Água.
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Código área: B) Ciências Biológicas – B-13 Parasitologia

ANÁLISE PARASITOLÓGICA COMO BIOINDICADOR DA QUALIDADE  
DA ÁGUA DA LAGOA MAIOR EM TRÊS LAGOAS-MS

Rosa Letícia Pereira de Mello1, Alex Martins Machado2

Curso de Biologia 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As doenças de veiculação hídrica são transmitidas principalmente pela rota fecal-oral (água contami-
nada), sendo a maior causa de mortalidade no mundo. Devido a isto, o monitoramento da qualidade 
da água, usando como bioindicadores: análises parasitológicas foram realizadas em amostras de água 
coletadas em diferentes pontos na Lagoa Maior de Três Lagoas. Como principal objetivo tem- se ave-
riguação da presença de parasitas patógenos humanos na água da lagoa. A Lagoa Maior foi dividida 
em oito pontos, onde acontece a entrada de agua pluvial à lagoa. Foram realizadas duas coletas, em 
cada uma dos oito pontos, onde uma amostras de 500ml de água eram coletadas, filtradas em gaze e 
centrifugadas à 2.000 rpm por cinco minutos, até gerar um pellet, o qual foi ressuspendido em 0,5 ml 
de solução fisiológica. Foram preparadas 20 lâminas de cada ponto, usando 2 gotas do material ressus-
penso e 1 gota de Lugol, sendo analisadas imediatamente em microscópio ótico. Foram encontrados 
oito tipos diferentes de ovos de helmintos, sendo eles: Taenia spp, Strongyloides stercoralis, Schistosoma 
Mansoni, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides e 
Ancylostoma spp. E também foram detectados quatro tipos de protozoários, sendo: Giárdia lamblia, 
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli e Balantidium coli. O contato com a água da Lagoa Maior sugere 
risco à saúde, pois as análises sugerem que a Lagoa Maior pode estar recebendo, além da água pluvial, 
água e resíduos sólidos provenientes do esgoto da população das regiões adjacentes.

Palavras-chave: Análise Parasitológica, Lagoa Maior de Três Lagoas-MS, Bioindicador. 
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APLICAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES DO TIPO ISSR NO ESTUDO  
DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE BROMÉLIAS NATIVAS  

DO CERRADO-PANTANAL-CHACO

Thomáz da Silva Guerreiro Botelho1 & Gecele Matos Paggi2

Resumo: Uma das famílias mais representativas da flora neotropical é Bromeliaceae com cerca de 
56 gêneros e 3200 espécies distribuídas em oito subfamílias. As bromélias exercem forte influência 
nos processos de manutenção do ecossistema. Como os trabalhos que objetivam agregar informações 
e propor estratégias de conservação ou utilização sustentável de bromélias são relativamente raros, 
o presente projeto objetivou contribuir com informações relacionadas à diversidade genética de 
populações naturais. As coletas foram realizadas nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Ladário, 
e Porto Murtinho-MS, sendo que as folhas das espécies foram cortadas em tiras e preservadas em 
sílica para posterior extração do DNA genômico, utilizando protocolo específico. Para a reação em 
cadeia da polimerase (PCR) foram selecionados 32 primers de ISSR (“Inter-SimpleSequenceRepeat”), 
cujas vantagens são a geração de grande número de bandas informativas por reação e o fato de não 
haver necessidade de conhecimento prévio de dados de sequência de DNA para construção do primer 
utilizado. Os testes foram realizados em oito espécies diferentes: AechmeadistichanthaLem.,Brome-
liahieronymiMez, BromeliabalansaeMez, DeuterocohniamezianaKuntzeexMez, DyckiaferrugineaMez,-
TillandsiabuchlohiiRauh, TillandsialoliaceaMart. exSchult. &Schult.f. eTillandsiastreptocarpaBaker.Os 
produtos amplificados foram visualizados em gel de agarose 1,5% corados com SyberGreen. Do total 
de primers testados, 27 apresentaram boa amplificação nas oito espécies analisadas. Com os resultados, 
novos testes podem ser aplicados e novas estratégias de conservação podem ser criadas.

Palavras-chave: Bromeliaceae, conservação, microssatélites.
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Código área: E-7

ARMAZENAMENTO DE FRUTOS DE BARU PARA OBTENÇÃO DA AMÊNDOA

Elizandra Rocha do Amaral Marinho1 & Juliana Rodrigues Donadon2

Departamento de Tecnologia de Alimentos 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O cerrado é um bioma presente no estado do Mato Grossol do Sul, este comtempla inúmeras espécies 
nativas, entre elas o Baru (Dipteryx alata Vog.). Considerando a impossibilidade de processamento 
imediato de todo o baru coletado durante a safra e à escassez de informações sobre a pós-colheita do 
baru os estudos de armazenagem dos frutos são de extrema importância para averiguar a qualidade 
das amêndoas durante o armazenamento dos frutos. Assim, objetivou-se neste trabalho analisar as ca-
racterísticas físico-quimicas da amêndoa do baru durante o armazenamento. Os frutos de baru foram 
coletados, selecionados e armazenados na temperatura ambiente. Aos 0, 3, 6 e nove meses de arma-
zenamento, as amêndoas foram separadas e avaliadas físico-quimicamente. O teor de água aumentou 
durante os três primeiros meses de armazenamento, para depois diminuir. A atividade de água foi 
inferior a 0,6, inibindo o desenvolvimento de microrganismos. A massa específica foi mais elevada no 
tempo zero (628,62 kg/m³). A condutividade elétrica aumentou durante o armazenamento de 72,88 µ∫/
cm-¹ para 272,19 µ∫/cm-¹ durante os seis primeiros meses de armazenamento, indicando degradação 
das amêndoas, que foi confirmada pelo aumento da acidez em álcool solúvel e índice de acidez do óleo, 
cujos valores médios foram 0,70 mL de solução normal de NaOH 100g-1 e 0,62 mg NaOH g-1 de óleo, 
respectivamente. Os teores de lipídeos e de carboidratos foram 17,31% e 39,48%, respectivamente. O 
índice de peróxido aumentou de 0 para  2,01 meq (kg de óleo)-1 durante o armazenamento. A capaci-
dade antioxidante e taninos apresentaram perdas significantes durante o armazenamento, de 31,8 g g-1 

DPPH mg e 2,79 mg 100g-1 para 12,34 g g-1 DPPH mg 100g-1 e 1,62 mg, respectivamente. Conclui-se o 
tempo de armazenamento levou à degradação dos compostos presentes na amêndoa. 

Palavras-chave: Baru, sementes, composição química.
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ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE DIPTERYX ALATA, (BARU),  
ESPÉCIE NATIVA DO PANTANAL E CERRADO

Ana Karine Paes dos Santos1 & Liana Baptista de Lima Corrêa da Costa2

Laboratório de Botânica/Sementes 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Resumo: O baru (Dipteryx alata), é uma planta nativa do cerrado que vem sendo muito valorizada 
pois suas sementes possuem eficiência alimentar e qualidade proteica. Devido ao seu potencial econô-
mico, assentamentos rurais fazem o uso extrativista da espécie rotineiramente, armazenando-as para 
processá-las aos poucos. Dependendo das condições a que ficam sujeitas a qualidade fisiológica dessas 
sementes pode ser afetada. Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito do tempo de arma-
zenamento dos frutos na qualidade fisiológica das sementes. O baru foi armazenado em sacos de ráfia 
de 60kg em temperatura ambiente tentando assim simular as condições de armazenamento feita em 
assentamentos. Aos 0, 3, 6 e 9 meses de armazenamento, amostras de 4 kg foram tomadas para a ex-
tração das sementes, para que fossem avaliado o vigor e a viabilidade de propagação. Os experimentos 
foram realizados no Laboratório de Sementes, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde as 
sementes foram avaliadas em cada período de armazenamento através do teste de teor de água, massa 
de 1000 sementes, germinação e curva de condutividade. As sementes de baru apresentaram níveis 
altos de germinação em todas as temperaturas testadas, não diferindo inclusive entre os períodos de 
armazenamento. Contudo constatamos um aumento na liberação de eletrólitos, analisado pela condu-
tividade elétrica, o que indicou que houve uma queda considerável no vigor das sementes, que não foi 
detectado pelos testes de germinação. Observamos também que houve um aumento do teor de água 
em 3 meses de armazenamento, devido a um equilíbrio entre a umidade das sementes e a umidade 
relativa do ar. Concluímos, com o presente trabalho, que o período de 9 meses de armazenamento não 
influencia na porcentagem de germinação das sementes, porém há uma queda no seu vigor. 

Palavras-chave: armazenamento, condutividade, germinação.
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AS BOAS PRÁTICAS NA SELEÇÃO E MANIPULAÇÃO DE LEITE HUMANO

Gabriela Corrêa Carvalho1 & Luciana Miyagusku2

Resumo: Trata-se de um estudo do tipo exploratório observacional, cujo objetivo é avaliar os aspec-
tos-higiênicos sanitários em um BLH e lactário para atingir os aspectos de promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno, execução de atividades de coleta, processamento e controle de qualidade. Foi 
realizada a amostragem microbiológica do leite humano antes e após a pasteurização e amostragem 
das mãos dos profissionais sem intervenção e depois da intervenção em dois momentos distintos: 
antes da higienização e após a higienização das mãos em relação a carga microbiana. Conclui se que 
a pasteurização do leite humano é eficiente durante a maior parte do  período em análise. Quanto à 
lavagem das mãos dos profissionais podemos apontar que após a intervenção educativa sobre a técnica 
de higienização das mãos a amostragem apresentou carga microbiana maior na coleta após a higieniza-
ção comparada com a coleta anterior. Sugere ainda a revisão, construção de POPs, análise dos aspectos 
microbiológicos da água corrente, sabão liquido do dispensador coletivo e papel toalha utilizado para 
secar as mãos, assim como treinamento e educação continuada aos profissionais do BLH e lactário  
periodicamente.

Palavras-chave: Avaliação, Bancos de leite, Boas práticas de manipulação, Avaliação microbiológica. 
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS BIOATIVOS EM MÉIS  
SILVESTRES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dara SâmiVilasanti Garnes1, Mariana Rezende Fragoso2 
& Raquel Pires Campos3

Unidade de Tecnologia em Alimentos e Saúde Pública 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O presente trabalho objetivou a quantificação dos teores de compostos bioativos em 12 amostras (qua-
tro tipos em três repetições) de mel de Apismellifera, produzidas no Mato Grosso do Sul e obtidas no 
período de novembro de 2015 a março de 2016, das seguintes floradas: aroeira (Schinusterebinthifolia), 
cipó-uva (Cissusrhombifolia) e duas amostras de méis silvestres, uma proveniente de Bodoquena/MS 
e outra de Campo Grande/MS. Todos os méis de estudo foram fornecidos em três amostras aleatórias 
pertencentes a um mesmo lote, onde se obteve um extrato aquoso acidificado de cada amostra para 
as análises de atividade antioxidante, através do uso do reagente radical livre estável DPPH e leitura 
espectrofotométrica em 517nm, fenóis totais e taninostotais quantificados com os reagentes Folin-Cio-
calteau e Folin-Denis,respectivamente,comleitura em no comprimento de onda de 760nm e expressos 
em equivalentes de ácido gálico (EAG) e equivalentes de ácido tânico (EAT), respectivamente. As 
médias das repetições dos diferentes méis apresentaram atividade antioxidante expressas em IC50de: 
352,98; 241,84; 215,52 e 242,14 g.g-1 de DPPH para aroeira, cipó-uva, silvestre Campo Grande e silves-
tre Bodoquena, respectivamente. Fenóis totais variaram entre 98,97 e 123,09 mgEAG.100g-1 para mel 
de cipó-uvae silvestre Bodoquena, respectivamente, além dos teores de taninos totais entre: 82,48 e 
107,65 mgEAT.100g-1, mel de aroeira e o silvestre de Bodoquena, respectivamente. Houve variação sig-
nificativa estatisticamente entre os conteúdos de compostos bioativos dos méis estudados. Entretanto, 
todos apresentam bom potencial como alimento funcional devido a capacidade antioxidante potencial 
o que pode trazer benefícios a saúde humana.

Palavras-chave: Mel, Compostos bioativos, Potencial antioxidante.
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AVALIAÇÃO DE MECANISMOS DE RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 
B-LACTÂMICOS EM KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLADAS NA ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE – HOSPITALSANTA CASA

Yanara Miranda Ferreira1 & Marilene Rodrigues Chang2

Laboratório de Pesquisas Microbiológicas 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Introdução. A resistência aos antimicrobianos constitui grave problema de saúde pública. Infecções 
por enterobactérias multirresistentes têm emergido em todo o mundo e possuemgrande capacidade de 
disseminação. Objetivo. Investigar por meio de testes fenotípicos a produção de β-lactamases (ESBL, 
MBL e AmpC) em Klebsiellapneumoniae provenientes da Associação Beneficente Santa Casa de Cam-
po Grande-MS. Material e Métodos. Foram incluídas no estudo 56 Klebsiellapneumoniae estocadas no 
Laboratório de Pesquisas Microbiológicas da UFMS e que foram isoladas entre março de 2013 a março 
de 2014. A pesquisa de β-lactamases de espectro estendido - ESBL foi realizada de acordo com Clinica-
landLaboratory Standards Institute. AmpC e Metalo beta-lactamases – MBL, de acordo com protocolo 
sugerido pela ANVISA. A susceptibilidade à fosfomicina foi determinada pela técnica de disco difusão 
e a concentração inibitória mínima frente atigeciclina e colistina por meio de fitas Etest. Resultados. 
As 56 K. pneumoniae estudadas foram isoladas de paciente com idade variando de 1 mês a 90 anos 
(média 46,6 anos) 17 (30,4%) tinham idade acima de 60 anos. Os resultados dos testes mostraramque 
67% (38/56) das K. pneumoniae eram produtoras de ESBL, 2 (3,5%) de AmpC e nenhuma MBL foi 
detectada. No teste de susceptibilidade, 17 (30,35%) K. pneumoniae  foram resistentes à fosfomicina,  
16 (28,57%) à tigeciclina,  e 28 (50%) foram resistentes à colistina. Conclusão. β-lactamases de espec-
tro estendido (ESBL) é um importante mecanismo de resistência em Klebsiellapneumoniae no hospi-
tal estudado. Tigeciclina e fosfomicina podem ser consideradas no tratamento de infecções causadas 
por K.pneumonie com sensibilidade reduzida aos antibióticos carbapenêmicos. A baixa sensibilidade 
a colistina reforça o expressivo aumento de resistência as polimixinas observado nos últimos anos em 
hospitais brasileiros e a nível mundial, alertando o seu uso terapêutico com maior cautela.

Palavras-chave: Klebsiellapneumoniae, Resistência bacteriana, β-lactamases.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE CÃES SUSCEPTÍVEIS  
A LEISHMANIA SPP. NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MS

Paulo Eduardo de Oliveira Monteiro1 & Eliane Mattos Piranda2

Resumo: A leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania 
e transmitida pela picada de fêmeas de flebotomíneos, de alta prevalência no estado de Mato Grosso 
do Sul, principalmente no município de Campo Grande. O Ministério da Saúde através do Programa 
Nacional de Controle da Leishmaniose Visceral preconiza o diagnóstico precoce e tratamento dos hu-
manos; controle do vetor e a detecção precoce para eliminação dos cães com Leishmania infatum como 
medidas de controle da enfermidade. Com isso, objetivou-se através deste trabalho, associar o perfil 
clínico dos animais susceptíveis a Leishmania spp. ao diagnóstico sorológico do teste DPP® no muni-
cípio de Campo Grande (MS) e verificar a capacidade do teste rápido DPP® diagnosticar leishmaniose 
visceral canina em cães assintomáticos. Foram coletadas amostras biológicas de 188 animais no Hospi-
tal Veterinário da FAMEZ/UFMS, Campo Grande e em residências na mesma cidade, na rotina clínica 
de atendimento veterinário a domicilio da médica veterinária Nathália Lopes Fontoura Mateus. Foi 
observada prevalência da enfermidade canina nos cães atendidos no Hospital Veterinário da UFMS de 
54% e na rotina clínica de atendimento veterinário domiciliar de 16%, dos sinais mais observados nos 
animais deste estudo, entre positivos e negativos para LCV no DPP®, foram: linfonodos aumentados 
(55%), alopecia (31%), dermatite esfoliativa (28%), unhas aumentadas (24%). O presente estudo con-
cluiu que o teste imunocromatográfico DPP® demonstrou maior capacidade de identificar anticorpos 
anti-Leishmania em animais sintomáticos, e que consiste em importante ferramenta na triagem desta 
enfermidade na rotina clínica. 

Palavras-chave: leishmaniose, imunocromatográfico, diagnóstico.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E DESREPLICAÇÃO  
POR CLAE-DAD-EM DE ESPÉCIES DE Aeschynomene (FABACEAE)

Aline Colombo1, Karina Margareti Alencar de Barros2,  
Maria Lígia Rodrigues Macedo3 & Denise Brentan da Silva4

1,4Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas (LaPNEM) 
2,3Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas (LPPFB) 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O gênero Aeschynomene compreende cerca de 350 espécies, incluindo tanto herbáceas quanto arbóreas, 
distribuídas nos trópicos e em zonas temperadas com temperaturas mais elevadas, e no Brasil apenas 
50 espécies foram descritas. Ainda há escassos trabalhos publicados com espécies do gênero Aeschyno-
mene. Assim, os principais objetivos deste projeto foram identificar por CLAE-DAD-EM os principais 
metabólitos presentes nos extratos mais ativos, provenientes de A. histrix, A. denticulata e A. virgata, 
frente aos ensaios antibacterianos utilizando as bactérias Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter aerogenes e Acinetobacter baumannii. Os ex-
tratos polares de A. histrix e A. virgata exibiram uma alta atividade antibacteriana contra E. aerogenes, 
sendo estes selecionados para as desreplicações por CLAE-DAD-EM. Foi possível identificar dezesseis 
flavonoides, incluindo flavonas e flavonóis glicosilados com um, dois ou três açucares. Predominan-
temente, em A. histrix foram identificados flavonoides do tipo O-glicosilados e em A. virgata do tipo 
C-glicosilados. Este trabalho demostrou que apesar de as espécies A. histrix e A. virgata serem perten-
centes ao mesmo gênero, elas acumulam flavonoides com diferentes ligações dos açúcares, mas que 
ambos foram muito ativos contra E. aerogenes, o qual são resultados ainda não descritos na literatura 
para estas espécies, como também ainda não foram descritas as análises químicas para A. denticulata.

Palavras-chave: Aeschynomene, Enterobacter aerogenes, flavonoides.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER DO ÁCIDO SALAZINICO

Pedro Rafael Berquó de Souza1 & Danielle Bogo2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Os liquens constituem uma estrutura simbiótica entre algas ou cianobactérias e fungos e produzem 
substâncias, metabólitos secundários, que apresentam atividades biológicas. O ácido salazínico é uma 
substância isolada de liquens e apresenta atividade anticâncer frente à algumas linhagens neoplásicas. 
O presente estudo avaliou a atividade anticâncer do ácido salazínico em modelo experimental de ma-
lanoma murino, utilizando a linhagem B16 F10, em camundongos machos da linhagem BALB/c. Para 
o desenvolvimento do nódulo hipodérmico, suspensões de células B16 F10 (5 x 105/0,2mL PBS) foram 
inoculadas subcutaneamente na região interescapular dos camundongos. Como controle positivo foi 
utilizado o quimioterápico doxorrubicina e como controle negativo PSB. Os animais foram tratados 
com ácido salazínico 2mg, 4mg e 6mg/animal. O grupo tratado com ácido salazínico na concentração 
de 6mg/animal foi à óbito. Os resultados obtidos evidenciam uma diminuição nos pesos dos nódulos 
dos animais tratados com ácido salazínico 2mg e 4mg/animal em relação ao controle negativo (PBS) 
(p<0,05). Na concentração de 2mg/animal houve diminuição no volume tumoral (p<0,05). No en-
tanto, na concentração de 4mg/animal a diminuição do volume não foi estatisticamente significativa. 
Quanto a percentagem de inibição do crescimento tumoral, foi observada uma inibição de 64,28% e 
57,14% no peso dos nódulos dos grupos tratados com ácido salazínico nas concentrações de 2mg e 
4mg/animal respectivamente, em relação ao grupo controle negativo (PBS). Nestas mesmas concen-
trações do ácido, houve uma redução de 75,28% e 55,36% no volume dos nódulos tumorais induzidos 
pelas células B16-F10. Considerando que o modelo de melanoma utilizado neste estudo é muito resis-
tente ao tratamento quimioterápico, os resultados encontrados para o ácido salazínico são de grande 
importância para a confirmação da atividade antitumoral.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DOS EXTRATOS DE 
ZAMIA BOLIVIANA SOBRE FORMAS PROMASTIGOTAS DE 

LEISHMANIA (LEISHMANIA) AMAZONENSIS

Jackelina de Lima Rodrigues1 & Carla Cardozo Pinto de Arruda2

Resumo: A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) pode ser considerada uma das doenças negli-
genciadas mais importantes da atualidade. A terapia atual, baseada no uso dos antimoniais pentavalen-
tes, possui várias limitações, como o alto custo dos medicamentos disponíveis, que oneram o Sistema 
Único de Saúde, e a resistência dos parasitos a estes agentes terapêuticos. A identificação de novos 
compostos de origem vegetal tem sido considerada promissora na busca de novas opções terapêuti-
cas para esta parasitose. Este estudo avaliou a atividade antileishmania in vitro de extratos de Zamia 
boliviana sobre formas promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis. ZBDCM, o extrato 
mais apolar, apresentou maior atividade antipromastigota (CI50  de 11,03 μg/mL) seguido dos extratos 
ZBEXTB, ZBAcEtOH e ZBEtOH, que apresentam caráter mais polar (CI50 de 16,49, 23,88 e 56,72 μg/
mL, respectivamente). Através destes ensaios, foi possível identificar que a atividadeantileishmania 
desses extratos está relacionada à presença de biflavonoides e seus derivados O-metoxilados, conheci-
dos por possuírem atividade antileishmania.

Palavras-chave: leishmaniose tegumentar, produtos naturais, atividade in vitro.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DOS ÓLEOS  
ESSENCIAIS DE NECTANDRA SP SOBRE FORMAS AMASTIGOTAS  

DE LEISHMANIA AMAZONENSIS

Ana Caroline dos Santos Ferreira1 & Carla Cardozo Pinto de Arruda2

Resumo: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é considerada uma doença negligenciada, se-
gundo a Organização Mundial de Saúde. A terapia atual, baseada no uso dos antimoniais pentavalen-
tes, possui várias limitações, como o alto custo dos medicamentos disponíveis, que oneram o Sistema 
Único de Saúde, e a resistência dos parasitos a estes agentes terapêuticos. A identificação de novos 
compostos de origem vegetal tem sido considerada promissora na busca de novas opções terapêuticas 
para esta parasitose. Este estudo avaliou a atividade antileishmania in vitro dos óleos essenciais de di-
ferentes espécies vegetais do gênero Nectandra sobre formas amastigotas de Leishmaniaamazonensis, a 
espécie associada à leishmaniose tegumentar no Brasil. Foram testados os óleos essenciais das espécies 
Nectandramegapotamica(duas amostras provenientes de plantas coletadas em lugares diferentes, deno-
minadas 1 e 2), N.hihua, N.amazonume N.gardneri. O óleo de N. gardneri foi considerado ativo (CI50 

de 2,05μg/mL) e com alto índice de seletividade para formas amastigotas. Os óleos de N. megapotamica 
1 e 2 foram considerados moderadamente ativos (CI50 de 18,96 e 21,27, respectivamente) e com  boa 
seletividade para amastigotas. Já os óleos de N. amazonume N. hihua foram considerados moderada-
mente ativos (CI50 22,14 e 24,19μg/mL, respectivamente). No entanto, tais óleos foram considerados 
pouco seletivos para as formas amastigotas.Os mesmos óleos foram testados com formas promastigo-
tas de Leishmaniaamazonesis, tendo sido N. gardneri e N. hihua considerados ativos (CI50de 10,45 e 
4,77 μg/mL, respectivamente) e o óleo de N. megapotamica 2 foi moderadamente ativo (CI50de 38,33 
μg/mL). Os óleos de N. amazonume N. megapotamica 1 não foram ativos contra as promastigotas de L. 
amazonensis. Pode-se concluir que o óleo de N. gardnerideve ser investigado como fonte potencial para 
o desenvolvimento de novas opções terapêuticas para a leishmaniose tegumentar.

Palavras-chave: leishmaniose tegumentar, óleo essenciais, atividade in vitro.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA E  
CITOTÓXICA EM CULTURA DE CÉLULAS

Alexsandra Paola Medina Ramirez1, Luiz Roberto de Assis Júnior2, Geanderson Bannwart2,  
Edith Eunice Arthur Petrica2 , Nídia Cristiane Yoshida2, Fernanda Rodrigues Garcez2,  

Walmir Silva Garcez2 , Renata Trentin Perdomo2, Maria de Fatima Cepa Matos3

Resumo: A identificação de produtos naturais com potencial atividade farmacológica aumenta com a 
diversidade das espécies e os bioensaios constituem a primeira abordagem que integra diversas áreas 
da pesquisa de plantas e que pode conduzir a um caminho promissor e eficaz para a descoberta de 
novos medicamentos. Dando continuidade à busca de substâncias bioativas o objetivo deste é avaliar 
a atividade antineoplásica e citotóxica dos extratos e fases de quatro espécies vegetais Aspidosperma 
verbascifolium, Macrosiphonia petraea, Ocotea aciphylla e Nectandra lanceolata. Foi utilizado o coran-
te Sulforodamina B e as linhagens neoplásicas foram MCF-7 (mama), PC-3 (próstata), 786-0 (rim) e 
HT-29 (cólon). Foi avaliada também a atividade citotóxica na linhagem normal NIH/3T3 (fibroblasto 
murino). Do total de 27 amostras avaliadas, o valor da GI50 foi próximo a 30 microgramas/mL para os 
alcaloides, neolignanas e óleo das espécies Aspidosperma verbascifolium, Ocotea aciphylla e Nectandra 
lanceolata, respectivamente. Destaca-se ainda que o extrato aquoso da espécie Macrosiphonia petraea 
não foi citotóxico em células normais. As espécies investigadas se mostraram promissoras como fontes 
de novos quimioterápicos, tendo-se em vista os resultados relevantes apresentados contra células ori-
ginárias de vários tipos de câncer.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA E GENOTÓXICA EM CAMUNDONGOS 
SWISS MACHOS EXPOSTOS AO EXTRATO HIDROETANÓLICO, RETIRADO DA 
CASCA DA TABEBUIA AUREA (EHETA), RICO NO IRIDÓIDE ESPECIOSÍDEO

Bruna Brandão de Souza1 & Andrea Luiza Cunha-Laura2

Setor de Biologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Acidentes ofídicos com o gênero Bothrops constituem uma importante questão de saúde pública que 
não possuem tratamento efetivo. Novos medicamentos são requeridos para uso combinado com o soro 
antibotrópico. O extrato hidroetanólico de Tabebuia aurea (EHETa) foi descrito para esse fim, além de 
possuir atividade cicatrizante e anti-inflamatória descritas. Frente ao exposto, foi realizado a avaliação 
da atividade mutagênica e genotóxica do EHETa em modelos pré-clínicos afim de garantir a segurança 
do extrato. Foram divididos 40 animais em quatro grupos experimentais: Controle, Ciclofosfamida, 
Grupo EHETa 50 e 500. Em seguida coletou-se sangue 24, 48 e 72 horas após o tratamento e procedeu-
se a eutanásia e coleta de órgãos. As análises estatísticas demonstraram que houve um aumento signifi-
cativo do peso do pulmão, baço, fígado e testículos dos animais tratados com a maior dose do extrato. 
Não houve nenhuma variação significativa no peso inicial, peso final, ganho de peso, frequência de 
cometa e micronúcleo em sangue periférico e de células com evidência de fagocitose nos grupos EHE-
Ta 50 e 500. Observando a contagem diferencial de células do sangue, os mesmo grupos apresentaram 
redução de linfócitos e aumento de neutrófilos. E também aumento de eosinófilos no grupo tratado 
com a maior dose. Não foram observadas variações em monócitos e basófilos. Sendo assim, pode-se 
inferir que o EHETa não causa toxicidade genética, o que confere segurança na sua indicação para 
terapias. Além disso, o EHETa é capaz de causar imunomodulação que é uma importante propriedade 
para compostos indicados no tratamento de acidentes ofídicos.
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Apoio: CeTroGen/HUMAP/EBSERH/Fundect/CAPES/CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

64
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: D-8

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E DA MORFOLOGIA DO MIOCÁRDIO  
DE RATOS SUBMETIDOS A DIETA INTERMITENTE E EXERCÍCIO FÍSICO EM 

ESTEIRA ROLANTE

Ana Carolini Ferreira de Castro1, Priscilla Gois Basílio2, Silvio Assis de Oliveira Júnior3

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: Há divergências entre estudos que analisam a associação da dieta intermitente e exercício 
físico quanto a efeitos positivos e respostas negativas em diversos órgãos e tecidos, como o coração. O 
objetivo deste trabalho foi analisar a influência da prática de exercício físico sobre a capacidade fun-
cional e a morfologia cardíaca em ratos sob dieta intermitente. Métodos: Ratos Wistar (n=60) foram 
distribuídos em quatro grupos: C, EF, DI e EDI. Enquanto C e EF foram tratados diariamente com die-
ta padrão (3,64kcal/g) ad libitum, DI e EDI receberam dieta em dias alternados com dias de jejum. Os 
animais EF e EDI foram submetidos a corrida em esteira rolante (10-20 m/min) durante 12 semanas. 
Posteriormente, foram analisadas massa corporal (MC), capacidade funcional e morfologia cardíaca. 
Resultados: são expostos na tabela abaixo.

C EF DI EDI
MC (g) 395 ± 46 380 ± 38 344 ± 37* 348 ± 29#
Distância (m) 143 ± 47 487 ± 31* 238 ± 38 519 ± 46†
Velocidade (m/min) 11,9 ± 8,5 27,7 ± 4,1* 14,7 ± 8,3 27,3 ± 8,8†
MVE (g) 0,482 ± 0,066 0,468 ± 0,055 0,404 ± 0,041* 0,432 ± 0,059
MVE/Tíbia(mg/mm) 0,121 ± 0,015 0,123 ± 0,011 0,104 ± 0,009* 0,117 ± 0,014
ASC (μm2) 250 ± 40 254 ± 31 257 ± 20 226 ± 26†#
FIC (%) 5,6 ± 0,91 6,96 ± 2,78 5,79 ± 2,40 4,43 ± 0,79
MVE, massa de ventrículo esquerdo; MVE/Tíbia, relação entre massa do ventrículo esquerdo e comprimento da tíbia; ASC, área 
seccional transversa cardiomiocitária; FIC, fração intersticial de colágeno; *p<0,05 vs. C; #p<0,05 vs. EF; † p<0,05 vs. DI; ANOVA e 
teste de Student-Newman-Keuls.

Conclusões: O EF ampliou a capacidade funcional e acarretou remodelação intersticial do miocárdio. 
Quando associado à dieta intermitente, resultou em retenção do processo de remodelação cardíaca.
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES DURANTE A 
GRAVIDEZ E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL REGIÃO 1

Izabela Rodrigues de Menezes1 & Adriane Pires Batiston2

A falta de exercício durante a gestação é considerada um fator de risco, podendo ser modificado. O 
objetivo do estudo foi avaliar a prática de atividade física em grávidas que realizam o pré-natal nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do distrito sul, nas seguintes Unidades: Macaúbas, Vila 
Carvalho, Alves Pereira, Cohab, Los Angeles e Iracy Coelho. Trata-se de um estudo transversal, no 
qual as gestantes foram abordadas na própria UBSF no dia da consulta pré-natal, as informações foram 
colhidas por meio de entrevista  a partir de questionário estruturado subdividido em 4 blocos: dados 
sócio demográficos; informações sobre a gravidez; informações sobre hábitos de vida; informações 
sobre realização de atividade física. Os resultados foram analisados por estatística descritiva. Foram 
entrevistas 42 gestantes das quais foi observado uma prática de atividade física anterior à gestação em 
47,6%, com predominância para caminhada e musculação.  Entre as gestantes, 35,7% são praticantes 
de exercício durante a gravidez, dessas, todas informaram a realização da caminhada com frequência 
semanal de quatro vezes ou mais (66,7%). Das declaradas não praticantes de atividade física, o motivo 
mais frequente apresentado foi a falta de tempo (33,4%). Nossos resultados indicam majoritariamente 
um perfil sedentário para as gestantes, grande parte utiliza como motivo a falta de tempo, preguiça e 
indisposição. A atividade preferida pelas grávidas é a caminhada, onde aproximadamente 70% acredita 
ser a menor duração do trabalho de parto o benefício mais importante. 

Palavras-chave: gravidez, estratégia de saúde da família, promoção da saúde.
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES DURANTE A 
GRAVIDEZ E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL - REGIÃO 2

Larissa Nakahata Medrado1 & Adriane Pires Batiston2

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A saúde da gestante é extremamente importante. Atualmente tem-se uma maior preocupação no es-
tado físico e emocional das grávidas, com isso, a prática de atividade física está cada vez mais sendo 
discutida em diversos estudos, mostrando ser efetiva para o seu bem-estar e do seu bebê. Atividade 
física é caracterizada no presente estudo por qualquer atividade que a gestante realize, incluindo desde 
tarefas diárias até esportes ou atividades programadas. O objetivo desta pesquisa é avaliar a prática de 
atividade física em mulheres cadastradas na Estratégia da Saúde da Família. Trata-se de um estudo 
transversal, realizado em seis das treze Unidades Básicas de Saúde da Família com uma amostra de 59 
gestantes ao total. Para a coleta de dados o pesquisador efetuou uma entrevista, a partir de um ques-
tionário estruturado, contendo dados sociodemográficos, informações sobre a gravidez, informações 
sobre hábitos de vida e informações sobre realização de atividade física, com as mulheres que se en-
caixavam nos critérios de inclusão do presente estudo, no dia da consulta de pré-natal. Foi observado 
que a maioria das gestantes praticava atividade física antes da gravidez (52,45%), entretanto, o padrão 
diminuiu após o início da gestação (35,60%), sendo que 64,40%, não receberam orientações de algum 
profissional da saúde para realiza-la e mesmo as que obtiveram tais informações não apresentaram 
quaisquer mudanças em sua prática (71,44%). Conclui-se que o padrão de atividade física durante 
a gravidez é reduzido, correlacionando-se com a falta de estímulos dos profissionais de saúde que as 
atendem nas consultas de pré-natal.

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família, gravidez, promoção da saúde.
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AVALIAÇÃO DA VIDA ÚTIL E DOS EFEITOS DO DESGASTE DAS PONTAS 
HIDRÁULICAS DE POLIACETAL SOBRE A PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA

Diego Lima Gasparelli1 & Fábio Henrique Rojo Baio2

Câmpus de Chapadão do Sul 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

A utilização das pontas de um pulverizador conduz ao seu desgaste e sua depreciação depende dos 
fatores: do material de fabricação das pontas, pressão de trabalho, qualidade da água, formulação dos 
produtos, cuidados de operação e manutenção das máquinas responsáveis pelas aplicações. Com ob-
jetivo de avaliar o desgaste de ponta pulverizadora constituída de poliacetal em função do tempo de 
uso foi instalado um experimento no laboratório de pulverização agrícola da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, Câmpus Chapadão do Sul. Utilizou-se duas pontas de jato plano em leque 
das series AXI-110-02 e TT110015. Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, sendo os 
tratamentos constituídos por horas de uso (0 h, 100 h, 300 h para a ponta AXI-110-02 e 0 h, 200 h e 
300 h para a ponta TT1100150 h) com quatro repetições em cada tratamento. As avaliações das pontas 
foram realizadas separadamente. Avaliaram-se os seguintes parâmetros: diâmetro mediano volumétri-
co (µm); a percentagem de gotas menores que 100 µm; vazão (L s-1); e índice de amplitude relativa. O 
tempo de uso da ponta pulverizadora influencia na qualidade da pulverização, devido ao seu desgaste. 
Há o aumento do tamanho de gotas, aumento do índice SPAN, e diminuição da percentagem de gotas 
menores que 100 µm para a ponta AXI conforme o aumento do seu tempo de uso. A ponta TT também 
apresentou comportamento semelhante à ponta AXI após 300 horas de uso.

Palavras-chave: pulverização mecanizada, diâmetro mediano volumétrico, índice SPAN.
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AVALIAÇÃO DE CURVAS DE CRESCIMENTO MORFOMÉTRICO DO HÍBRIDO 
PROVENIENTE DO CRUZAMENTO DE Pseudoplatystoma reticulatum COM 

Pseudoplatystoma corruscans

Silvia Rech1 & Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho2

Departamento de Zootecnia 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivo deste estudo foi determinar as curvas de crescimento do híbrido proveniente do cruzamento 
de Pseudoplatystoma reticulatum com Pseudoplatystoma corruscans produzido em tanques-rede. Para 
construção das curvas de crescimento em função da idade foi utilizado o modelo exponencial ajustado 
pelo método dos mínimos quadrados ponderados. As características morfométricas observadas para 
a obtenção das curvas foi o peso (PE), comprimento padrão (CP), comprimento total (CT), perímetro 
(PER), altura do corpo (AC), largura do corpo (LC), comprimento de cabeça (CCab), largura da cabe-
ça (LCab), altura de inserção da cauda (AIC) e largura de inserção da cauda (LIC). As diferenças nas 
formas das curvas de crescimento indicam um crescimento alométrico, sendo o crescimento em peso 
mantido mais acelerado em relação as demais características.

Palavras-chave:  Tanque-rede, Surubim, Exponencial.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE ATIVIDADE FÍSICA 
DURANTE A GRAVIDEZ E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL – 

REGIÃO 1

Mayara Pereira de Souza1 & Adriane Pires Batiston2

Resumo: A gravidez é um período de transformações físicas e emocionais, com isso, espera-se que a 
saúde da mulher esteja mais saudável e com novos hábitos de vida, de acordo com seus conhecimen-
tos e principalmente com o início ou manutenção da prática de atividade física. O conhecimento e a 
prática de exercício físico auxiliam na prevenção e tratamento dos fatores de risco e para um melhor 
desempenho gestacional. Portanto, é objetivo deste estudo, identificar o conhecimento das gestantes 
sobre a realização de atividade física durante o período gestacional, bem como os mitos e crenças que 
dificultam a prática destas atividades. Por meio de um estudo transversal, realizado no município de 
Campo Grande, 42 gestantes cadastradas na Estratégia de Saúde da Família responderam a um ques-
tionário para identificar variáveis sócio demográficas, obstétricas, informações sobre o pré-natal e o 
conhecimento acerca da atividade física durante a gestação. Nos resultados, 54,8% das gestantes rela-
taram que atividade física é caminhada e apenas 4,76% não sabem o que é atividade física. Dentre o 
conhecimento dos exercícios a serem realizados, todas as entrevistadas disseram que pode se realizar 
caminhada, seguido de 19,1% com o alongamento, o exercício menos citado entre elas foi a muscula-
ção, com a porcentagem de 4,7%. Concluiu-se que a grande parte das gestantes desconhece o significa-
do adequado de atividade física, correlacionando muitas vezes somente com a sua prática, apesar disso, 
na opinião de quais exercícios poderiam ser realizados de forma segura por uma grávida durante uma 
gestação de baixo risco, 100% das gestantes disseram que pode fazer caminhada, corroborando com 
estudos que recomendam atividade física leve a moderada com duração de 30 a 40 minutos, como a 
caminhada.

Palavras-chave: gravidez, estratégia de saúde da família, promoção da saúde.
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DOS PACIENTES DO ATENDIMENTO 
NUTRICIONAL AMBULATORIAL

Fernanda de Carvalho Melo1, Ludmila de Oliveira Nunes1,  
Thayana Regina de Souza Grance2, Deise Bresan3, Priscila MileneAngelo Sanches4

Nutrição  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Nas universidades observa-se um grande número de estudantes negligentes com alimentação e saúde 
em geral. Esse aspecto pode ser considerado bastante grave por se tratar de adultos no início de suas vi-
das de formação acadêmica e de vinculação profissional produtiva. O estudo teve como objetivo avaliar 
o consumo alimentar dos estudantes assistidos no Atendimento Nutricional Ambulatorial. A pesquisa 
foi realizada com dados secundários, provenientes de prontuários dos anos 2014 e 2015 do Atendimen-
to Nutricional Ambulatorial da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (Parecer n°675.206). Foram coletados 
dos prontuários informações gerais, dados antropométricos e dietéticos. Os dados foram analisados 
pelo software StatisticalPackage for the Social Sciences versão 18.0, sendo considerado o intervalo de 
confiança de 95%. Foram avaliados 78 prontuários, sendo 61,5% indivíduos do sexo feminino e idade 
média de 22,5±4,6 anos, 64,1% relataram morar com a família e 67,9% foram considerados ativos. 
Quanto ao estado nutricional, 47,5% estavam com excesso de peso e 79,5% com gordura corporal ele-
vada. Quanto ao consumo alimentar, 65,4% apresentaram consumo energético insuficiente e adequado 
em macronutrientes na maioria dos estudantes. Foi identificado consumo excessivo para colesterol em 
60,3% e ácidos graxos saturados em 74,4% dos indivíduos. Em relação aos micronutrientes, pode-se 
observar deficiência no consumo de cálcio e potássio (66,7% e 98,7%) e um risco de consumo excessi-
vo para sódio, vitamina A, zinco e niacina (25,6%, 12,9%, 2,6% e 1,3%). Desta maneira, os resultados 
retratam uma população praticante de atividade física, mas que apresenta hábitos alimentares e estado 
nutricional inadequado. Tais achados sugerem a importância na formulação e na implementação de 
ações de educação alimentar e nutricional, visando à promoção da saúde dentro da universidade.

Palavras-chave: Consumo alimentar, Nutrientes, Energia.
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR ENTRE OS CARDÁPIOS OFERTADOS E AS 
NECESSIDADES DOS COMENSAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMS

Elisana Lima Rodrigues1, Ana Rita de Oliviera Tucan1, Laleska Pâmela Rodrigues da Silva1, Thayana 
Regina de Souza Grance2, Deise Bresan3, Priscila Milene Angelo Sanches3, Patrícia Vieira Del Ré4

Nutrição  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Alimentar-se fora do lar é uma prática cada vez mais presente na vida das pessoas, fato este que leva a 
mudanças nos hábitos alimentares de toda a população. Entre os universitários o hábito alimentar pode 
ser influenciado por fatores como ingresso na universidade, mudança de moradia, hábitos alimentares 
regionais diferentes dos praticados pela família e outros. O trabalho objetivou-se avaliar o consumo 
alimentar dos usuários e a aceitabilidade do cardápio do Restaurante Universitário da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa em Seres 
Humanos (Parecer n°867.367). A coleta de dados foi realizada por cinco dias consecutivos no mês de 
novembro de 2015. O consumo de nutrientes dos usuários foi avaliado por meio dos parâmetros da 
DietaryReferenceIntake e considerou-se o valor de 40% das necessidades diárias dos usuários como 
referência para o almoço. Foi realizada avaliação da aceitabilidade do cardápio quanto aos aspectos de 
cor, odor, sabor, textura, temperatura, apresentação, quantidade e se o cardápio era saudável. Os dados 
foram analisados pelo software StatisticalPackage for the Social Sciences versão 18.0, sendo considera-
do o intervalo de confiança de 95%. Dos usuários avaliados, 56% eram do sexo masculino e apresenta-
ram mediana de 20 anos de idade.  Para o consumo alimentar, encontrou-se valores insuficientes para 
energia, carboidratos e fibras em 50,9%, 73,0% e 69,9%, respectivamente, dos usuários. Excessivo em 
proteína para 75,9% e em lipídios para 67,6% dos usuários. Quanto à aceitabilidade, observou-se que 
maior parte dos usuários atribuíram a categoria gostei para os quesitos avaliados, além dos usuários 
considerarem que o cardápio é saudável (97,1%) e que é servido em quantidade adequada (84,0%). Tais 
achados retratam a necessidade da implementação de ações de educação alimentar e nutricional para 
o público universitário, a fim de consolidar hábitos alimentares saudáveis.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE PRODUTOS NATURAIS NAS VIAS EFETORAS DE 
APOPTOSE IN VITRO

Larissa Lorenzon1 & Renata Trentin Perdomo2

Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O tratamento do câncer visa controlar a proliferação das células neoplásicas por diversos mecanismos. 
A via da apoptose é a principal via envolvida no mecanismo de citotoxicidade. Portanto, entender o 
mecanismo dessa via, assim como buscar fármacos que atuam diretamente nela, é essencial para a 
criação de novos tratamentos anticâncer.  As γ-lactonas da classe dos butanolídeos foram isoladas da 
espécie Mezilaurus crassiramea (Lauraceae), também conhecida como canela-branca, canela-de-goiás, 
cumbuquinha, itaúba-abacate são usadas pela atividade antimicrobiana e antiproliferativa. Este estudo 
avaliou a resposta de células neoplásicas com enfoque nas células da linhagem leucêmica HL-60 ao 
tratamento com as duas lactonas, acetilrubrenolídeo (ARUB) e rubrenolídeo (RUB). No ensaio de ci-
totoxicidade com os corantes sulforrodamina (SRB) foram usados para células aderentes e o brometo 
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT) para as células não aderentes HL-60. A ava-
liação da apoptose foi realizada usando o corante Laranja de acridina e brometo de etideo. A citometria 
de fluxo foi usada para avaliar a parada de ciclo celular e ativação de caspase 3 efetora. A atividade cito-
tóxica ficou evidenciada para ambas as substâncias em todas as linhagens com maior atividade contra 
as células de leucemia HL-60. Também se demonstrou indução de apoptose com a presença de células 
com carcaterísticas apoptóticas quando tratadas com 5 µM e 50 µM. Na avaliação de ciclo celular, as 
duas lactonas apresentaram parada na fase S em concentrações de 10 µM. Ambas não apresentaram 
indução de caspase 3 efetora. Em conclusão, as substâncias RUB e ARUB são citotóxicas contra células 
neoplásicas por um mecanismo pró-apoptótico, podendo ser consideradas candidatas potenciais a fár-
macos para tratamento de leucemia promielocítica aguda. Este estudo mostra as primeiras evidências 
de mecanismos celulares dessas substâncias em células leucêmicas HL-60 em resposta ao tratamento 
com essas lactonas.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO INIBIDOR DE PEPTIDASE DE SEMENTES DE 
PLATYPODIUM ELEGANS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE ANAGASTA 

KUEHNIELLA

Letícia Souza Lima1, Suellen Rodrigues Ramalho2,  
Cézar da Silva Bezerra3, Maria Lígia Rodrigues Macedo4

Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Públlica (UTASP)  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ao longo dos anos, as plantas desenvolveram mecanismos de defesa para lidar contra a herbivoria. 
Dentre estes, destaca-se a produção de inibidores de peptidase (IPs), os quais inibem a atividade cata-
lítica de enzimas proteolíticas, resultando efeitos antinutricionais quando ingeridos pelos insetos. Os 
IPS têm sido estudados devido ao seu potencial no controle de insetos-praga. Neste estudo, avaliou-se 
os efeitos de um inibidor de peptidase de sementes de Platypodium elegans (PeTI) sobre o desenvolvi-
mento de Anagasta kuehniella. Desse modo, alimentou-se larvas neonatas de A. kuehniella com dieta 
artificial contendo PeTI (0 - 1%; p/p) até o quinto estágio, em seguida, determinou-se a taxa de peso e 
sobrevivência das larvas. Além disso, as fases de pupa e adulto também foram avaliadas, assim como a 
fertilidade e fecundidade. Através do extrato de intestino médio larval, a atividade de tripsina e quimo-
tripsina foram analisadas por ensaio enzimático in vitro. Verificou-se que o PeTI não afetou a taxa de 
sobrevivência das larvas, mas causou uma redução de cerca de 60% do peso médio larval. Além disso, 
PeTI não aumentou o período larval e de pupa, bem como nenhum dano ao peso de pupa, emergência 
e longevidade. Mas, ele exibiu efeito adverso sobre a postura de ovos. O ensaio enzimático mostrou que 
PeTI reduz em 68% e 60%, a atividade da enzima tripsina e quimotripsina, respectivamente. A tripsina 
e quimotripsina de larvas alimentadas com PeTI não apresentaram a mesma susceptibilidade de ini-
bição quando comparadas ao grupo controle, caracterizando um mecanismo de adapatação. Assim, 
PeTI interfere no peso larval e postura de ovos de A. kuehniella, bem como inibe enzimas proteolíticas, 
prejudicando a proteólise. Estes efeitos negativos sobre A. kuehniella, sugerem que PeTI pode ser uma 
ferramenta no manejo de insetos-praga.

Palavras-chave: Insetos-praga, Defesa de plantas, Bioinseticida.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO TÓXICO DE Vernonia rubricaulis EM OVINOS

Carolina de Castro Guizelini1 & Ricardo Antonio Amaral de Lemos2

Laboratório de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Vernonia rubricaulis é um subarbusto encontrado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
habitando áreas sujeitas à inundação temporária em regiões de água salobra ou em solos argilosos. O 
princípio tóxico é desconhecido e sob condições naturais, a intoxicação ocorreu apenas em bovinos, 
levando a quadros de insuficiência hepática aguda devido a extensas áreas de necrose do parênquima. 
O objetivo desse trabalho é descrever a epidemiologia e o quadro clínico-patológico da intoxicação por 
V. rubricaulis em bovinos do Mato Grosso do Sul através de estudo retrospectivo envolvendo amostras 
e visitas às propriedades atendidas pelo Laboratório de Anatomia Patológica da UFMS no período de 
janeiro de 2005 a julho de 2016, bem como acompanhamento dos casos de intoxicação pela planta no 
período de agosto de 2015 a julho de 2016 e relatar a tentativa de intoxicação experimental visando ob-
ter respostas a respeito do efeito tóxico da planta em seus diferentes períodos de vegetação. Realizou-
se uma pesquisa retrospectiva de casos diagnosticados como intoxicação por V. rubricaulis. Os casos 
tiveram concentração nos meses de setembro a novembro e fevereiro a abril. Os sinais clínicos eram 
caracterizados por incoordenação motora, cegueira, agressividade e tremores. Alterações macroscópi-
cas caracterizavam-se por extensas áreas de hemorragias no tecido subcutâneo, serosa dos órgãos, pe-
ricárdio e fígado com padrão lobular evidenciado. Microscopicamente o achado encontrado em todos 
os casos foi fígado com áreas de necrose de coagulação e hemorragia em regiões centrolobulares. À 
reprodução experimental, os ovinos e o bovino que ingeriram 20g/kg de folhas verdes, brotos colhidos 
de galhos em fase de floração e folhas secas, e 15g/kg de folhas verdes maduras, respectivamente, não 
apresentaram nenhum sinal clínico relevante. Esses dados demonstram a importância econômica da 
intoxicação por esta planta na pecuária do Mato Grosso do Sul.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GENOTÍPICO DE HPV  
DE MULHERES ACOMETIDAS COM CONDILOMA RESISTENTE À CAUTERIZAÇÃO 

DA REGIÃO LESTE DO MS

Ana Paula da Silva1 & Julie MassayoMaeda Oda2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL)  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O Papilomavírus humano (HPV) atinge cerca de 75% da população feminina sexualmente ativa, é 
a causa mais comum de doenças sexualmente transmissíveis e responsável por várias lesões de colo 
uterino. O presente trabalho objetivou avaliar o perfil epidemiológico e genotípico do Papilomavírus 
humano (HPV) das mulheres acometidas com condiloma resistente às cauterizações sequenciais e os 
principais fatores de risco que podem estar relacionados. Para isso foi realizado levantamento de pron-
tuários de pacientes que apesentaram algum tipo de lesão de colo uterino, e também foram coletadas 
amostras de cérvice uterino e entrevista para responder a um questionário sócio demográfico das mu-
lheres atendidas na Clínica da Mulher na cidade de Três Lagoas /MS, mediante aprovação do Comitê 
de Ética de Seres Humanos da UFMS. Dos 444 prontuários avaliados apenas 0,9% correspondiam às 
pacientes com condiloma acuminado. A faixa etária prevalente no estudo epidemiológico foi de 26 a 
35 anos (32,9%) que corresponde às mulheres jovens, seguida pela faixa etária de 16 a 25 anos (19%) 
que corresponde às adolescentes. A análise das coletas de preventivo demonstrou que apenas 4,7% dos 
laudos demonstraram alteração de colo uterino, mas nenhum correspondia ao condiloma acumina-
do; 31,8% das mulheres estavam entre 18 aos 27 anos; 35,51% das mulheres desse estudo são casadas; 
63,6% não faziam uso de preservativo nas relações sexuais; 86,9% das mulheres eram não fumantes 
e 43,9% apresentava ensino médio completo. Das pacientes com laudos positivos de lesão por HPV 
(5/107), 60% (3/5) possuíam ensino superior. Conclui-se que as mulheres de uma forma geral perten-
cem a um grupo altamente vulnerável às DSTs e ao câncer de colo de útero, sendo assim de extrema 
importância reconhecer os fatores de risco e desencadeantes para atender melhor esse público.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO NA 
INIBIÇÃO DE FORMAÇÃO DE BIOFILME

Murillo Augusto Palhares1, Mariana Chiqueto dos Santos2, Adriana Pereira Duarte3,  
Margareth Coutinho4, Sônia Maria Fernandes Fitts5, Maria Carolina Silva Marques6

Laboratório de Microbiologia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A cárie dentária é uma doença infecciosa, responsável por grande prejuízo econômico devido à perda 
dos dentes e é causada pela ação do biofilme bacteriano, no qual um dos principais agentes iniciadores 
da doença é o Streptococcus mutans. Devido, então, a necessidade de buscar estratégias para reduzir 
a adesão bacteriana e a formação de biofilme em biomateriais, o objetivo deste trabalho foi avaliar in 
vitro a capacidade de inibição do biofilme dentário sobre resina composta incorporada com nanopar-
tículas de óxido de zinco (NpZnO) não funcionalizadas e funcionalizadas. As NpZnO foram sinteti-
zadas através do método de micro emulsão, funcionalizadas com aminopropiltrietoxisilano (APTS), 
onde foram incorporadas em resina composta de restauração e produzidos corpos de prova cilíndricos 
nas concentrações de 0%, 1%, 5% e 10%. Os corpos de prova foram incubados em caldo BHI com 1% 
de sacarose contendo um inóculo padronizado (108 UFC/mL) de S. mutans durante o período de três 
dias para que ocorresse a formação do biofilme. Os testes foram realizados em triplicata e após a de-
sagregação do biofilme formado, foi determinado o número de células viáveis. Três repetições foram 
realizadas para ambos os tipos de nanopartículas, funcionalizadas e não funcionalizadas. O processo 
de síntese gerou uma nanopartícula em tamanho de 70nm, de estrutura de wurtzita e morfologia esfé-
rica. As NpZnO não funcionalizadas não foram capazes de inibir a formação de biofilme nos corpos de 
prova, no entanto, as NpZnO funcionalizadas diminuíram em até 90% a adesão bacteriana na concen-
tração de 10%. Conclui-se que a funcionalização das NpZnO influenciou a capacidade de adesão de S. 
mutans, diminuindo, portanto, a formação de biofilme bacteriano.

Palavras-chave: Streptococcus mutans, Nanotecnologia,  Resina composta.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de Farmácia.
2 Acadêmica do curso de Odontologia.
3 Professora do Instituto de Química da UFMS.
4 Professora da Faculdade de Odontologia da UFMS.
5 Professora do Laboratório de Microbiologia/CCBS da UFMS.
6 Orientadora.
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Código área: B-1

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS TÓXICO-REPRODUTIVOS DO EXTRATO 
HIDROETANÓLICO DE TABEBUIA AUREA, RICO NO IRIDÓIDE ESPECIOSÍDEO,  

EM FÊMEAS SWISS PRENHES

Yasmin Lanny Ventura Said1 & Andrea Luiza Cunha-Laura2

Setor de Biologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Acidente ofídico envolvendo serpentes do gênero Bothrops é um problema se saúde pública por sua 
elevada gravidade, frequência e falta de tratamento eficaz. As populações que residem afastadas dos 
centros urbanos estão mais expostas e distantes de locais para administração de soros e por isso se 
faz necessário o uso de tratamentos alternativos. A espécie Tabebuia aurea tem indicação etnofarma-
cológica como agente cicatrizante e anti-inflamatório local, em casos como este. Frente ao exposto, a 
presente pesquisa avaliou os efeitos tóxico-reprodutivos do Extrato Hidroetanólico de Tabebuia aurea 
(EHETa), rico no iridóide especiosídeo, em camundongos fêmeas Swiss prenhes. Para este fim, 30 fê-
meas prenhes foram tratadas com o EHETa na dose de 50mg/kg de peso corpóreo, via oral, em 3 perío-
dos gestacionais diferentes: Pré implantação, Organogênese e Gestacional, além de utilizar 10 fêmeas 
prenhes não tratadas com o extrato, caracterizando o grupo controle negativo. Foram realizados os 
ensaios de micronúcleo em sangue periférico, fagocitose esplênica, malformações externas, viscerais e 
esqueléticas. A análise estatística dos resultados indicou que não houveram variações biométricas e de 
parâmetros reprodutivos significativas, exceto para a redução do peso absoluto dos rins do grupo Ges-
tacional e do peso fetal dos grupos Organogênese e Gestacional. A ocorrência de malformações exter-
nas, micronúcleo e fagocitose não foram significativas. Entre as malformações viscerais encontradas, 
foram estatisticamente relevantes frequência total de hidrocefalia, de hidronefrose e a redução das au-
rículas cardíacas em todos os grupos, além de redução da glândula tireoide e deslocamento transversal 
do septo intraventricular, nos grupos Pré-Implantação e Organogênese. Em relação às malformações 
esqueléticas, observamos falanges distais anteriores ausentes no grupo Gestacional e falanges distais 
posteriores ausentes no grupo Organogênese. Esses dados sugerem que o EHETa não é embrioletal, 
materno-tóxico ou mutagênico. No entanto requer cuidado ao ser indicado para uso em gestantes que 
tenham sofrido acidente ofídico.

Palavras-chave: Planta medicinal,  Teratogênese, Acidente ofídico.

Apoio: CeTroGen/HUMAP-EBSERH/Fundect/CAPES/CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientadora
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Código área: E2

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TÉCNICAS DE PLANTIO EM ILHAS  
DE DIVERSIDADE VISANDO À RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA A JUSANTE DO 

CÓRREGO SEGREDO, CAMPO GRANDE, MS

Caren Manuella Rosa Teixeira1 & Alexandra Penedo de Pinho2

Departamento de Botânica 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A avaliação e monitoramento dos plantios se deu a jusante do córrego Segredo localizado na cidade 
de Campo Grande, MS na ONG Ecoplantar (latitude 20°25’30, longitude 54°36’50). A mata ciliar é um 
dos componentes de fundamental importância para a manutenção da integridade de uma sub-bacia 
hidrográfica, devido às suas diversas funções já mencionadas e por sua ação direta numa série de pro-
cessos importantes para a estabilidade da sub-bacia.Desse modo se faz necessário avaliar e monitorar 
áreas em processo de restauração, pois, são etapas fundamentais e decisivas de todo e qualquer projeto 
de restauração ecológica, embora essas atividades não sejam rotineiramente incorporadas à maioria 
dos projetos em andamento no Brasil. Além de permitir a identificação e correção de problemas antes 
que extensas áreas em processo de restauração entrem em declínio, o acompanhamento dessas áreas 
será fundamental para a readequação dos métodos de restauração atualmente utilizados, uma vez que 
a efetividade da maioria das ações de restauração ainda é muito aquém do necessário para o estabe-
lecimento de florestas restauradas sustentáveis.O ambiente no qual foi feita revegetação a jusante do 
Córrego Segredo está ainda muito degradado, pois apresentou um grande número de espécies pionei-
ras bem como a introdução de espécies exóticas observadas com maior variação em relação à altura, 
comparadas às nativas e o segundo maior Dbc, o que evidencia um grau elevado de antropização.

Palavras-chave: Restauração, Degradação, Monitoramento.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas.
2 Orientadora
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Código área: D-4

AVALIAÇÃO GENOTÍPICA E DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES COM 
NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC) DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, 

MS CAUSADAS PELOPAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

Marielen Fraga Gonzales1 & Julie Massayo Maeda Oda2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os Papilomavírus humanos (HPVs) são vírus cujo material genético é composto por uma dupla hélice 
de DNA. Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar o genótipo e o perfil epidemiológico das mu-
lheres acometidas com neoplasia intraepitelial cervical (NIC). Foram coletados dados de prontuários 
e amostras de cérvice uterino na Clinica da Mulher mediante aprovação do Comitê de Ética de Seres 
Humanos da UFMS. De 444 prontuários analisados, 47,29% desenvolveram NIC, sendo 34,46% NIC I; 
11,26% NIC II ou III e 1,35% NIC III ou carcinoma in situ. A faixa etária predominante foi entre 28 a 39 
anos, com pequena parcela de mulheres acometidas com NIC que aderiram a algum tipo de tratamen-
to. Das 107 coletas aleatórias de exames citopatológicos de mulheres que estavam sendo atendidas na 
clínica, 3,74% apresentaram NIC I, 0,94% ASCUS e 95,32% foram consideradas negativas para malig-
nidade. Verificamos que 36,45% das mulheres encontravam-se na faixa etária de 18 a 29 anos; 55,14% 
possuíam mais de 10 anos de estudo, a menarca enquadrava-se entre os 11 aos 13 anos de idade; 89,7% 
das mulheres apresentavam mais de 10 parceiros sexuais até o momento da coleta; 56,10% utilizavam 
algum tipo de método contraceptivo, porém, nenhuma relatou utilizar camisinha como proteção e 
59,8% realizavam anualmente o Papanicolau. Apesar de 95,32% das mulheres apresentarem norma-
lidade no laudo citopatológico, ao realizar uma análise com maior sensibilidade e especificidade, ba-
seada em técnicas de biologia molecular, 25,23% dessas pacientes negativas para malignidade no Pa-
panicolau, apresentavam infecção e/ou co-infecções por HPV. Dessa forma, nosso estudo demonstrou 
a importância de conhecer o perfil epidemiológico das mulheres que apresentam ou podem apresentar 
lesões de colo uterino e correlacionar com os possíveis fatores de risco, pois conhecer e reconhecer as 
características de uma população a ser abordada ou acionada é essencial para se obter bons resultados.

Palavras-chave: HPV, NIC, Câncer de colo de útero.

Apoio: Fundect

1 Acadêmica do curso de Enfermagem
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Código área: D-2

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS LUVAS DE PROCEDIMENTOS E  
CIRÚRGICAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO

Arthur Pimentel Barroso1 & Jefferson José de Carvalho Marion2

Faculdade de Odontologia (FAODO) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Uma das mais importantes formas de controle da infecção na Odontologia é a utilização de luvas, pois 
elas produzem uma barreira física durante as intervenções. A prática endodôntica, na maioria das ve-
zes, é executada com luvas de procedimentos que podem estar contaminadas e prejudicar o controle 
da cadeia asséptica. Este estudo verificou a contaminação em luvas de procedimento e cirúrgicas logo 
após o rompimento do lacre da embalagem e durante as diversas etapas do tratamento endodôntico. 
As marcas comerciais analisadas foram: cirúrgicas (Sensitex, Sanro, Dial Mucambo, Madeitex) e de 
procedimentos (Nugard, Lemgruber, Supermax, UniGloves, Embramac). Coletas microbiológicas fo-
ram realizadas com swabs e levados a tubos contendo BHI caldo. Essas coletas foram realizadas em 
5 momentos distintos: inicialmente após o rompimento do lacre da embalagem;após o Isolamento 
Absoluto; ao final do tratamento;após as embalagenspermaneceremabertas por 24h e  após as embala-
genspermaneceremabertas por 7 dias.Os tubos foram incubados e, após 48 horas e 7 dias, foi avaliado 
a turbidez do meio. Os meios que não apresentaram turbidez foram considerados estéreis. No entanto, 
nos tubos turvos foi realizado cultura e identificação bacteriana através dos testes bioquímicos. Os re-
sultados demonstraram que luvas cirúrgicas se apresentam estéreis logo após o rompimento do lacre, 
mas as de procedimento não. Porém todas podem se contaminar durante o tratamento endodôntico. 
O microrganismo mais prevalente nas luvas contaminadas foi Staphylococcus aureus. Conclui-se que 
luvas utilizadas na Odontologia, mesmo inicialmente estéreis, podem se contaminar durante o trata-
mentoendodôntico e dessa forma, quebrar a cadeia asséptica do tratamento.

Palavras-chave: Contaminação, Luvas protetoras, Exposição a agentes biológicos.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de odontologia
2 Orientador
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AVALIAÇAO MICROBIOLÓGICA DOS LENÇÓIS DE BORRACHA  
UTILIZADOS NA ENDODONTIA

Loriane Ricalde Machado Teixeira1 & Jefferson José de Carvalo Marion2

Faculdade de Odontologia (Faodo) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objetivo do presente estudo foi avaliar a presença de microorganismos em lençóis de borracha antes 
e depois de sua instalação no isolamento absoluto (durante o tratamento endodôntico). Além disso, foi 
avaliado se o protocolo de assepsia do campo operatório com clorexidina líquida 2% é eficaz na remo-
ção de microrganismos. As marcas comerciais avaliadas nesse trabalho foram: Airon, Hevea, Madeitex, 
Sanctuary e Soft. Coletas microbiológicas foram realizadas com swabse levados a tubos contendo BHI 
caldo. Essas coletas foram realizadas em 5 momentos distintos: inicialmente após o rompimento do 
lacre das embalagens; após a realização do isolamento absoluto; após a assepsia do lençol de borracha; 
após o procedimento de odontometria; e após a realização da radiografia da prova do cone. Os tubos 
foram incubados e, após 48 horas e 7 dias foi avaliado a turbidez. Os meios que não apresentaram 
turbidez, foram considerados estéreis. No entanto, nos tubos turvos, foi realizado cultura, contagem 
das unidades formadoras de colônias e identificação bacteriana através de testes bioquímicos. Os re-
sultados do presente estudo demonstraram que os lençóis de borracha se apresentaram estéreis logo 
após o rompimento do lacre da embalagem e após a desinfecção do campo operatório comClorexidina 
líquida 2%, mas que todos podem ser contaminados durante o tratamento endodôntico. Os microrga-
nismos mais prevalentes nos lençóis contaminados foram Staphylococcusspp, Neisseriassp e Staphylo-
coccus aureus. Concluiu-se que os lençóis de borracha utilizados na Endodontia, mesmo inicialmente 
não estando contaminados, podem se contaminar durante as fases do tratamento endodôntico; que o 
protocolo de desinfecção com Clorexidina líquida 2% é eficaz na remoção de microrganismos e que 
cuidados extras devem ser realizados para evitar quebra a cadeia asséptica do tratamento endodôntico.

Palavras-chave: Endodontia, Biossegurança, Diques de borracha.

1 Acadêmica do curso de Odontologia
2 Orientador
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Código área: E-5 Medicina veterinária

AVALIAÇÃO MOLECULAR DE FATORES DE VIRULÊNCIA  
EM Staphylococcus aureus ASSOCIADOS À MASTITE BOVINA

Tamires Lima de Oliveira1, Thiago Gonsalo da Silva1,  
Cassia Rejane Brito Leal2, Carlos Alberto do Nascimento Ramos²,3

A mastite bovina consiste em um dos principais problemas da cadeia leiteira do país, gerando grandes 
perdas econômicas ao setor. Diversos patógenos possuem a capacidade de causar infecção mamária, 
no entanto Staphylococcus aureus é o principal agente responsável pela mastite subclinica. S. aureus é 
uma bactéria produtora de enterotoxinas termorresistentes capazes de causar quadros de intoxicação 
alimentar e Síndrome do Choque tóxico em humanos. Diante disso, objetivou-se avaliar a presença de 
genes de enterotoxinas em isolados de S. aureus provenientes de amostras de leite de bovinos acometi-
dos por mastite. As amostras foram submetidas à cultura microbiológica para isolamento de S. aureus. 
Os isolados de S. aureus foram submetidos à extração de DNA por termólise e analisados por PCR para 
a detecção dos genes das enerotoxinas A, B, C e D. As amplificações foram visualizadas após eletrofo-
rese em gel de agarose 1,5%. Das 22 amostras analisadas, 22,72% (5/22) apresentaram gene para pelo 
menos um tipo de enterotoxina, sendo que quatro delas (18,18%) amplificaram fragmentos para o gene 
da EEA. Apenas uma amostra (4,54%) possuía o gene para EEB. Os demais genes (EEC e EED) não 
foram encontrados neste estudo. Nenhuma das amostras analisadas foi positiva para mais de um gene. 
Os resultados obtidos neste estudo sugerem que os isolados de S. aureus presentes em casos de mastite 
bovina na região estudada, são potenciais produtores, principalmente de enterotoxina A. 

Palavras-chave: Enterotoxinas,  Estafilocócicas, Intoxicação alimentar.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluno do curso de Medicina Veterinária da UFMS, Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS
3 Orientador
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AVALIAÇÃO TOMOGRÁFICA DA SEQUELA PULMONAR DA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE

Bethania Silva Ramos1, Letícia Assis2, Anamaria Mello Miranda Paniago3

Resumo: Introdução. A Paracoccidioidomicose (PCM) é considerada a mais importante micose en-
dêmica da América Latina. Está limitada às Américas e representa um sério problema de saúde, es-
pecialmente no Brasil. A doença afeta os pulmões e a fibrose pulmonar é uma importante sequela 
incapacitante da doença. A Tomografia Computadorizada (TC) do tórax é um excelente método para 
avaliar detalhadamente as alterações estruturais pulmonares. No entanto, são poucas as publicações 
que abordam o estudo das imagens tomográficas das sequelas da PCM. Objetivo. Avaliar aspectos to-
mográficos da sequela pulmonar da PCM. Pacientes e método. Foi realizado o estudo epidemiológico 
transversal com pacientes acompanhados no HU-UFMS que atingiram os critérios de cura clínica e so-
rológica, cujas tomografias de tórax de seguimento de rotina foram analisadas e as alterações descritas. 
Resultados. Espessamento de septos interlobulares foi o achado mais frequente, presente em 12 dos 14 
pacientes estudados (85,7%). A presença de nódulos foi o segundo achado mais comum, observada em 
8 casos (57,1%). Outros achados comuns foram as bandas parenquimatosas, tendo sido observadas em 
7 casos (50,0%) e opacidades em vidro fosco, espessamento de paredes brônquicas, e reticulado intra-
lobular, todos os três observados em 6 casos (42,8%). Espessamento irregular do interstício axial e es-
pessamento de adrenal foram encontrados em 4 casos (28,5%). Enfisema paracicatricial, espessamento 
pleural e distorção arquitetural foram achados em 3 casos (21,4%). Cavidades, dilatação da traqueia, 
consolidação do espaço aéreo, e pneumotórax foram observados em 1 caso (7,1%). Conclusões. As 
alterações estruturais pulmonares aqui observadas no geral refletem a evolução do processo inflamató-
rio no interstício e tecido peribrônquico para fibrose e o reconhecimento das alterações pelos clínicos 
e radiologistas podem auxiliar no acompanhamento e cuidados com as sequelas pulmonares da PCM.

Palavras-chave: tomografia computadorizada, Paracoccidioidomicose, sequela.

1 Aluna do curso de Medicina da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Residente em Radiologia do Hospital Universitário da UFMS
3 Professora da UFMS; e-mail: anapaniago@yahoo.com.br
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AVALIAÇÕES IN VITRO DE DIETAS CONTENDO DIFERENTES SEMENTES DE 
OLEAGINOSAS NA NUTRIÇÃO DE BOVINOS

Bárbara Martins Brixner1, Luís Carlos Vinhas Ítavo2,  
Marcus Vinicius Garcia Niwa3, Hilda Silva Araújo3, Gabriella Jorgetti de Morais3

Resumo: Objetivou-se, através deste trabalho, estudar os efeitos das diferentes dietas usando oleagi-
nosas na nutrição de bovinos de corte, analisando sobre forma interdisciplinar a caracterização de 
produtos, sua constituição química e potencial de uso na dieta de animais para produção de carne de 
melhor qualidade nutricional para consumo humano. Foram avaliadas seis dietas, sendo quatro delas 
com diferentes oleaginosas (canola, caroço de algodão, girassol, soja), uma dieta de concentrado de 
milho sem adição de grãos, e uma apenas com silagem de milho. As dietas contendo algodão e canola 
apresentaram média de consumo de matéria seca de 6,6 kg/dia, inferior às demais dietas contendo 
grãos de oleaginosas e à dieta padrão. Houve efeito de tratamento sobre as concentrações de ureia e 
colesterol. O tratamento com soja apresentou a maior concentração de ureia plasmática (50,7 mg/dL). 
As médias de colesterol dos tratamentos contendo caroço de algodão (152,7 mg/dL), grão de girassol 
(146,9 mg/dL) e grão de soja (138,2 mg/dL) foram superiores a dos animais que consumiram as dietas 
padrão (111,8 mg/dL). O uso de grãos de soja e girassol em dietas com elevado teor de lipídios para no-
vilhos confinados não influencia o tempo de alimentação, a eficiência de alimentação e de ruminação.

Palavras-chave: grãos, colesterol, lipídeos.

Apoio: CNPq, Fundect

1 Aluna do curso de Zootecnia da UFMS, bolsistas de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
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3 Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência animal da FAMEZ/UFMS
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BIOMASSA MICROBIANA DO SOLO EM DIFERENTES ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
DO SOLO NA SUB-REGIÃO DO PARAGUAI, PANTANAL SUL MATO-GROSSENSE

Mayara Santana Zanella1 & Hellen Elaine Gomes Pelissaro2

Resumo: Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a atividade microbiana a partir das estimativas 
do carbono de sua biomassa C-BMS (carbono da biomassa microbiana do solo) em diferentes estados 
de conservação do solo. Os estudos foram realizados no sítio São Fabiano localizado no Distrito de Al-
buquerque na sub-região do Paraguai, Pantanal Sul Mato-Grossense. As amostragens foram coletadas 
em 4 áreas sob diferentes estados de conservação (bom, moderado, ruim e reserva) classificados em 
função da cobertura e degradação do solo. Para avaliar o carbono e a atividade da biomassa microbiana 
foi utilizado o método da fumigação-extração, o teste tukey foi utilizado para avaliar a significância 
pelo teste F, a 5% de probabilidade. O C-BMS do estado de conservação bom (A) foi significativamente 
maior (222,05 mg C Kg-1) do que as outras áreas amostradas, em contrate a isto temos o resultado da 
área com estado de conservação ruim (22,07 mg C Kg-1 ). Pode-se concluir que diferentes estados de 
conservação do solo influenciam a atividade metabólica dos microrganismos presentes no solo. Nesse 
trabalho, foi possível observar a variação dos valores de C-BMS, sendo o solo da área de bom estado de 
conservação o que apresentou o maior indicie de C-BMS segundo a estatística utilizada, e o solo com 
o menor teor de C-BMS foi o da área cujo estado de conservação era ruim e degradado. A análise do 
carbono de sua biomassa (C-BMS) mostrou-se boa indicadora das alterações microbianas ocorridas 
no solo, conforme o manejo.

Palavras-chave: bioindicadores, carbono, matéria orgânica.

Apoio financeiro: UFMS, Fundect e CNPq.

1 Aluno do curso de Ciências Biológicas da UFMS Câmpus do Pantanal, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 
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Código área: E-1 Agronomia

BIOPROSPECÇÃO DE BIOINSETICIDAS DE metarhizium anisopliae (METSCH.) 
SOROK. (ASCOMYCOTA: CLAVICIPITACEAE) NO CONTROLE  

DE Mahanarva fimbriolata (STAL, 1854) (HEMIPTERA: CERCOPIDAE)

Matheus Pereira de Brito Mateus1 & Elisângela de Souza Loureiro2

Ao se alimentarem das raízes, as ninfas de Mahanarva fimbriolataprovocam lesões no sistema vascular, 
comprometendo o transporte de água e nutrientes para as regiões meristemáticas da planta. A ocorrên-
cia natural do fungo Metarhizium anisopliae parasitando cigarrinha-das-raízes é bastante comum e in-
centiva seu uso no controle biológico. Neste trabalho objetivou-se avaliar a patogenicidade de diferen-
tes bioinseticidas à base do fungo entomopatogênico M. anisopliaesobre ninfas de M. fimbriolata, em 
condições de laboratório.Cinco ninfas de 40 instar foram colocadas em placas de Petri contendo uma 
folha de cana, lavada com água esterilizada e hipoclorito de sódio 0,01%. Com auxílioda torre de Potter 
com pressão de 15 libras/pol2 foram aplicados os bioinseticidas sobre as ninfas e as folhas de cana. Após 
a pulverização as placas de Petri foram mantidas à temperatura de 25±1°C, com fotofase de 12 horas e 
umidade relativa de 70±10%. Foi calculada a mortalidade confirmada corrigida através da fórmula de 
Abott para o 30dia após pulverização e submetida à análise de variância pelo teste F, Tukey a p≤0,05 e 
TL50.A mortalidade acumulada apresentou diferença estatística em relação a testemunha, apresentan-
do mortalidade acima de 70% no terceiro dia. A mortalidade confirmada corrigida foi significativa, 
os bioinseticidas Metarril®, Metarriz® e Gr-INN CE®apresentaram 92,0, 88,9 e 81,0% de mortalidade, 
respectivamentedecorridostrês dias da aplicação.Em relação ao tempo letal mediano (TL50) houve dife-
rença quanto à mortalidade, no primeiro dia o bioinseticida Metarriz® apresentou a maior mortalidade, 
no segundo dia o Metarriz® e Metarril® obtiveram mortalidades de 86,7 e 80%, respectivamente. No 
terceiro e quarto e quinto dia todos os bioinseticidas apresentaram patogenicidade acima de 70%.A 
tendência da mortalidade corrigida é seguir uma progressão polinomial onde, o melhor bioinseticida 
com TL50menor foi o Metarril®.Faz-se necessário realizar testes em campo com estes bioinseticidas.

Palavras-chave: Controle Biológico, Entomopatógeno, Cigarrinha-das-raízes.

Apoio: CNPq/UFMS
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Código área: B-8 Bioquímica

BIOPROSPECÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS EM SEMENTES DE 
ESPÉCIES NATIVAS DOS BIOMAS CERRADO E PANTANAL

Elisa Pais Pellizzer1, Maria Ligia Rodrigues Macedo2, Simone Maria Neto3

Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A resistência bacteriana, aos antibióticos mais eficazes, é um problema grave de saúde pública mundial, 
principalmente aos pacientes imunocomprometidos. Buscando vias alternativas, compostos antimi-
crobianos têm sido encontrados em muitos seres vivos, como plantas. Dada à biodiversidade botâni-
ca encontrada nos biomas Cerrado e Pantanal, este trabalho visou a busca sistemática por peptídeos 
antimicrobianos encontrados nas sementes de espécies desses biomas. A purificação destas moléculas 
envolveu as etapas detrituração das sementes, delipidação, extração, diálise e liofilização até que se 
obtivesse o extrato bruto de cada semente, o qual foi separado em frações por diferentes técnicas cro-
matográficas. Após a obtenção das frações, foi feita a caracterização das proteínas em SDS-PAGE e pro-
cederam-se ensaios antimicrobianos com K. pneumoniae(células planctônicas e biofilme) e S. aureus. 
Peptídeos entre 3,5 kDa e 10 kDa foram purificados e caracterizados nas espécies Magoniapubescens, 
Machaeriumstipitatum e Erythrinapoeppigiana. Nos ensaios antimicrobianos de M. stipitatum, a fração 
de proteínas retidas na coluna Red-Sepharoseinibiram 58,36% no crescimento de S. aureus tratada, 
enquanto que a primeira fração do HPLC inibiu 15,03% do crescimento de K. pneumoniae.  Além 
disso, o ILTI, proteína de sementes de Ingalaurina previamentepurificada em DEAE-Sepharose causou 
inibição na formação de biofilme de K. pneumoniae. As espécies pesquisadas se mostraram potenciais 
fontes de peptídeos antimicrobianos, entretanto, a resistência bacteriana ainda deve ser levada em con-
sideração, de modo que a pesquisa por novos agentes microbianos continue.

Palavras-chave: Resistência bacteriana, Purificação, Klebsiellapneumoniae.

Apoio: CNPq/FINEP/Fundect/UFMS
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Código área: B-3

CARACTERES MORFO-ANATÔMICOS FOLIARES SIGNIFICATIVOS PARA O 
RECONHECIMENTO DE ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO E  

A. TRITERNATUM (APOCYNACEAE)

Suziele Galdino Batista1, Rosani do Carmo de Oliveira Arruda2, Maria Ana Farinaccio3

Laboratório de Anatomia Vegetal 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Apocynaceae é uma família vastamente disseminada em regiões tropicais e subtropicais e com poucos 
gêneros atingindo as regiões temperadas. Possui cerca de 400 gêneros e 3700 espécies, é uma das maio-
res famílias de angiospermas, no Brasil ocorrem cerca de 850 espécies em 95 gêneros. Dentre os gêne-
ros de Apocynaceae destacamos Aspidosperma, um táxon neotropical com cerca de 70 espécies, ocorre 
desde o México até a Argentina fora o Chile, apresentando maior riqueza na região Centro-Oeste do 
Brasil sendo que a maioria das espécies habita formações de mata. No entanto, Aspidosperma quebra-
cho-blanco e A. triternatum são dois táxons característicos das formações chaquenhas; mas são de difí-
cil distinção pelas semelhanças morfológicas que possuem. Este trabalho teve por finalidade colaborar 
para o conhecimento e taxonomia dessas espécies através de estudo anatômico da lâmina foliar, já que 
a folha tem sido usada em muitos estudos com ótimo desempenho, como subsídio à taxonomia. Os 
estudos foram conduzidos utilizando-se as técnicas de rotina de herborização, fixação, cortes, monta-
gem, fotografia e análise de lâminas. Os resultados evidenciaram que a estrutura anatômica da lâmina 
foliar apresenta caracteres importantes para a delimitação dos dois táxons, por exemplo: a distribuição 
dos estômatos nas faces da lâmina foliar e variedade de tricomas. Além disso, este estudo revelou que 
Aspidosperma quebracho-blanco e A. triternatum apresentam um conjunto de atributos xeromórficos 
importantes para a sobrevivência de ambas nos ambientes em que são encontradas, como a presença 
de cristais no mesofilo, feixes vasculares escrerificados e espessa camada de cutícula.

Palavras-chave: Chaco, Tricomas, Esclereides idioblásticas.

Apoio: Fundect/CNPq
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E FISIOLÓGICA DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE 
BROMÉLIAS DA MORRARIA DO URUCUM - MS

Larissa Hândrea Martins Machado de Oliveira1 & Marivaine da Silva Brasil2

Resumo: Os métodos bioquímicos e fisiológicos são utilizados para caracterização de isolados bacte-
rianos a fim de conhecer sua diversidade metabólica e também para fins de posicionamento taxonô-
mico dentro de uma espécie. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar bactérias isoladas de 
bromélias através de analises bioquímicas e fisiológicas. Os testes realizados foram coloração de Gram, 
capacidade de acidificação, tolerância a NaCl, teste de resistência a temperatura, oxidase, catalase, ati-
vidade amilolítica, gelatinase e hidrolise de Tween. A partir dos resultados pode-se concluir que os 
isolados avaliados não são tolerantes a altas concentrações de NaCl e são resistes a diferentes tempera-
turas. A maioria é gram-negativa e muitos apresentam capacidade de acidificação e poucos de alcalini-
zação do meio de cultura, e ainda observou-se para os isolados uma diversificada atividade enzimática.

Palavras-chave: Enzimas, metabolismo, crescimento.
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Código área: B-8

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA E-5’-NT EM MACRÓFAGOS 
PERITONEAIS DE CAMUNDONGOS BALB/C

Pedro Mendes dos Santos1 & Jeandre Augusto dos Santos Jaques2

Laboratório de Bioquímica Geral e de Microrganismos 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A enzima ecto-5’-nucleotidase (E-5’-NT; EC 3.1.3.5) hidrolisa o nucleotídeo extracelular AMP e, desta 
forma, modula a atividade de receptores P1.Este estudo propôs a caracterização da atividade desta 
enzima em macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c. Após a investigação da viabilidade ce-
lular foi realizada a caracterização enzimática que envolveu a análise do intervalo de linearidade da 
atividade enzimática em relação ao conteúdo de enzima (proteína) e tempo de reação, a influência de 
íons cálcio e magnésio, os valores ótimos de pH e temperatura, a especificidade da enzima por outros 
substratos e a influência de inibidores enzimáticos. Após 12 horas, 90% das células mantiveram a via-
bilidade da membrana celular preservada. Para a hidrólise do substrato AMP foi observada linearidade 
no intervalo de 0,2 a 0,8 µg de proteína por reação e no intervalo de 40 a 120 minutos. Foi observado 
que há ativação máxima da catálise na presença de íons Ca2+ ou Mg2+ na concentração de 1.5 mM, no 
entanto o magnésio permitiu um aumento mais acentuado na atividade enzimática. Esta foi máxima 
em meio alcalino (pH 8.5) e à temperatura de 37 °C. Quanto à especificidade por substrato, embora a 
enzima seja capaz de hidrolisar outros nucleotídeos monofosfatos, ela apresenta maior afinidade pelo 
nucleotídeo de adenina. O uso de inibidores enzimáticos nos permite concluir que há pequena inter-
ferência na atividade de hidrólise por outras enzimas.

Palavras-chave: sistema purinérgico, ectonucleotidases, CD73.

Apoio: CNPq/UFMS/ Fundect.
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Código área: B-8

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA E-NTPDASE EM MACRÓFAGOS 
PERITONEAIS DE CAMUNDONGOS BALB/C

Bruna de Barros Penteado1 & Jeandre Augusto dos Santos Jaques2

Laboratório de Bioquímica Geral e de Microrganismos 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A enzima ectonucleosídeo trifosfato difosfohidrolase (E-NTPDase; EC 3.6.1.5; CD39) hidrolisa os nu-
cleotídeos extracelulares ATP e ADP e, desta forma, modula a atividade de receptores P2X e P2Y. Este 
estudo propôs a caracterização da atividade desta enzima em macrófagos peritoneais de camundon-
gos BALB/c. Após a investigação da viabilidade celular foi realizada a caracterização enzimática que 
envolveu a análise do intervalo de linearidade da atividade enzimática em relação ao conteúdo de 
enzima (proteína) e tempo de reação, a influência de íons cálcio e magnésio, os valores ótimos de pH 
e temperatura, a especificidade da enzima por outros substratos, a influência de inibidores de ATPases 
e fosfatases e a obtenção das constantes cinéticas Km e Vmax. Após 12 horas, 90% das células manti-
veram a viabilidade da membrana celular preservada. Para a hidrólise de ambos os substratos (ATP e 
ADP) foi observada linearidade no intervalo de 0,2 a 0,8 µg de proteína por reação e no intervalo de 5 
a 80 minutos. Foi observado que há ativação máxima da catálise na presença de íons Ca2+ ou Mg2+ na 
concentração de 1.5 mM, no entanto o cálcio permitiu um aumento mais acentuado na atividade enzi-
mática. Esta foi máxima em meio alcalino (pH 8.5) e à temperatura de 37 °C. Quanto à especificidade 
por substrato, embora a enzima seja capaz de hidrolisar outros nucleotídeos tri e difosfatos, ela apre-
senta maior afinidade por nucleotídeos de adenina. Os valores de Km aparente foram de 0.51 e 0.66 
mM para a hidrólise de ATP e ADP, respectivamente. Os valores de Vmax foram de 136.4 e 120.8 nmol 
de Pi/min/mg de proteína para a atividade ATPásica e ADPásica, respectivamente. O uso de inibidores 
clássicos de ATPases e fosfatases nos permite concluir que há pequena interferência na atividade de 
hidrólise por outras enzimas.

Palavras-chave: sistema purinérgico, ectonucleotidases, CD39.
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Código área: D-3

CARACTERIZAÇÃO DE FRUTOS DO PANTANAL SUBMETIDOS A DIFERENTES 
TRATAMENTOS TÉRMICOS

Jessica Lopes Reynaldo1, Raquel Pires Campos2

Departamento Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Fatores antinutricionais e compostos bioativos podem estar presentes nos alimentos em quantidades 
diferentes, dependendo da espécie, parte da planta, condições ambientais e das formas de armazena-
mento e processamento. A guavira (Campomanesiaadamantium) e laranjinha de pacu (Pouteiraglome-
rata) são espécies de grande ocorrência no Estado de mato grosso do Sul com possibilidade de uso por 
moradores locais na elaboração de sucos, doces, licores e outras preparações. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar os frutos de a guavira e laranjinha de pacu, submetidos a diferentes tratamentos térmicos. 
As análises foram realizadas nos laboratórios da Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública 
da UFMS utilizando-se a casca e polpa dos frutos, desprezando-se as sementes. Foram aplicados trata-
mentos térmicos por imersão em água fervente por 15 minutos e 30 minutos, diretamente calor seco 
por 5 minutos, além do controle sem utilização de tratamento térmico. As análises foram realizadas em 
triplicata e expressas em 100 g de massa integral. Houve diminuição no teor de vitamina Ce da umi-
dade nas amostras tratadas termicamenteem relação ao grupo controle. Valores elevados de taninos 
foram encontrados nos dois frutos, sendo maior na guavira, podendo ser considerados fatores antinu-
tricionais, entretanto houve redução mais efetiva destes teores com o uso do calor seco. A retenção dos 
fenóis totais ocorreude forma proporcional a capacidade antioxidante determinada pelo método de 
DPPH. O desenvolvimento tecnológico de produtos processados termicamente permite maior período 
de comercialização com qualidade e segurança.

Palavras-chave: Processamento, Bioativos, Antinutricionais.
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CARACTERIZAÇÃO DE UM INCÊNDIO FLORESTAL POR AVALIAÇÃO INDIRETA 
APÓS SUA OCORRÊNCIA EM UMA ÁREA DE CERRADO

Cíntia Virginia Mieko Souza Sekiya1 & Alexandre Beutling2

Resumo: Os incêndios florestais configuram-se como um dos fenômenos mais impactantes sobre a ve-
getação do Cerrado. A sua freqüente ocorrência bem como a sua completa ausência produzem efeitos 
visivelmente perceptíveis em um horizonte temporal relativamente pequeno. A intensidade com a qual 
os incêndios se propagam em uma determinada área depende das condições climáticas, do relevo e do 
material combustível disponível para queima e, em uma análise visual, as marcas deixadas na vegeta-
ção pela passagem de um incêndio constituem indícios de sua severidade. O objetivo deste trabalho foi 
estimar o comportamento do fogo ocorrido em uma área de cerrado por meio da análise e avaliação de 
variáveis indiretas. As avaliações de campo indicaram 2,64m de altura média de carbonização da casca, 
variando entre 0,30 a até 6,70m. Em relação à altura de crestamento da copa, os valores variaram do 
mínimo de 3,60 a até 7,30m, com valor médio de 5,31m. Aproximadamente 67% das árvores atingidas 
pelo fogo tiveram suas copas completamente crestadas (crestamento estimado de 99%), sendo que a 
mortalidade foi muito baixa (apenas 1 árvore morreu). A intensidade média do fogo foi calculada em 
642,78 kcal m-1 s-1. As principais espécies de árvores atingidas pelo fogo na área de ocorrência do in-
cêndio foram Eriotheca pubescens, Caryocar brasiliense, Annona coriacea, Qualea grandiflora, Ouratea 
spp., Erythroxylum tortuosum. Dentre essas espécies, foram selecionadas exemplares para a coleta de 
amostras do lenho, onde se buscou verificar indícios da passagem do fogo em cada árvore. Após avalia-
ção das amostras de lenho, não foi possível identificar traços conclusivos que indicassem a passagem de 
fogo. Esse fato ocorreu devido dificuldade de identificar a diferenciação das camadas de crescimento 
(anéis), além da própria capacidade de adaptação e recuperação das árvores ao fogo, características 
estas de espécies florestais do bioma Cerrado.

Palavras-chave: incêndios, cerrado, avaliação.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CAMPO GRANDE – MS

Karina Morais Carvalho1, Cristina Brandt Nunes2,  
Maria Auxiliadora Gerk3, Iluska Lopes Schultz4

Resumo: A violência contra a mulher é um fenômeno universal e a violência doméstica evidencia as 
relações de poder e de desigualdade entre homens e mulheres. Objetivou-se caracterizar o perfil so-
ciodemográfico das mulheres em situação de violência doméstica em Campo Grande-MS.  Trata-se de 
um estudo transversal, com dados provenientes dos Boletins de Ocorrência (BO) preenchidos na De-
legacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM), referentes ao período 
de janeiro 2010 a março de 2015. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CEP/UFMS) e aprovado. Para a caracteri-
zação do perfil sociodemográfico foram consideradas as variáveis idade, cor da pele, região urbana, dia 
da semana e horário em que ocorreu a violência. Os resultados apontaram que, as mulheres mais ex-
postas à violência doméstica são as com idade maior que 25 anos (87,70%), pardas (53,27%), residentes 
na região urbana do Anhaduizinho (22,53%) e, a ocorrência se deu com maior frequência aos sábados 
(19,73%) e domingos (23,1%), entre os horários de 18:00 horas às 23:59 horas (42,43%). Os profissio-
nais dos serviços de saúde, localizados nas regiões urbanas mais vulneráveis à violência, devem estar 
preparados para a detecção dos casos, bem como para o atendimento às mulheres em situação de vio-
lência, promovendo ações que facilitem a identificação do problema e seu enfrentamento junto a essas 
mulheres. Uma Articulação entre os serviços de saúde, de segurança e sociais são necessários para a 
busca de soluções para o enfrentamento da violência. 

Palavras-chave: Enfermagem em Saúde Pública, Saúde da Mulher, Violência contra a Mulher.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁGICO DE MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA EM CAMPO GRANDE – MS

Ana Helena de Souza Garcia1, Maria Auxiliadora de Souza Gerk2,  
Cristina Brandt Nunes3, Iluska Lopes Schultz4

Resumo: A violência contra a mulher é baseada na relação de gênero, acarreta um grande impacto na 
saúde dessa mulher e influencia a sua qualidade de vida. Esta pesquisa tem como objetivo caracterizar 
o perfil sociodemográfico de mulheres em situação de violência em Campo Grande/MS. Trata-se de 
um estudo transversal descritivo, em dados dos Boletins de Ocorrência (BO), de mulheres residentes 
em Campo Grande vítimas de qualquer tipo de violência, gerados pela Delegacia de Atendimento 
Especializado à Mulher de Campo Grande/MS (1ª DEAM), no período de março de 2010 a março 
de 2015; esses dados ficam armazenados no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) da Se-
cretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS). A faixa etária 
predominante das mulheres em situação de violência foi acima de 25 anos (60,1%), cor parda (51,8%) e 
a região onde houve maior ocorrência dos casos de violência foi a do Anhanduizinho (20,5%), aos do-
mingos (17,8%), na faixa de horário entre 18:00 e 23:59 horas (32,7%). Mulheres em idade reprodutiva 
e produtiva são as mais expostas à violência em nosso município, oriundas de uma das regiões mais 
precárias de Campo Grande, em que a maioria da população não possui instrução formal, cuja renda 
mensal varia em torno de um salário mínimo, indicando a relação da violência com a baixa condição 
sócio-econômica.  Conclui-se que é premente a implantação e implementação de políticas públicas 
sociais, de segurança e de saúde que contribuam efetivamente para a prevenção e redução da violência 
em geral e, em especial, contra a mulher nas áreas consideradas de baixo nível socioeconômico.

Palavras-chave: Enfermagem, Violência contra a mulher, Saúde da mulher. 

1 Acadêmica do curso de Enfermagem da UFMS. Bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/2016.
2 Enfermeira. Doutora em Ciências. Professora Associada da UFMS.
3 Enfermeira. Doutora em Ciências. Professora Associada da UFMS.
4 Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica. Pós-graduanda no Mestrado Acadêmico em Enfermagem pela UFMS.
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Código área: E-7

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PESQUISA DE ANTIOXIDANTES NO FRUTO 
TUCUMÃ (AstrocaryumhuaimiMart.)

Dayane Stéphanie Fernandes1 & Manoel Mendes Ramos Filho2

Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O Cerrado Brasileiro é responsável por uma ampla riqueza de espécies frutíferas que ainda não foram 
estudadas em relação as suas características nutricionais e físico-químicas. Assim, o objetivo deste es-
tudo foi analisar as propriedades físico-químicas, fenóis totais e a atividade antioxidante do fruto tucu-
mã, Astrocaryumhuaimi Mart. Os frutos foram coletados na região de Minas Gerais, no período da sa-
fra de julho a dezembro. A polpa com casca desidratada foi utilizada para as análises. Foram analisados 
a umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, fibra alimentar total, pH, acidez titulável, sólidos 
solúveis e vitamina C. Fenóis totais, taninos e a atividade antioxidante foram analisados na polpa com 
casca “in natura” pelo método Folin-Ciocalteau, pelo método Folin-Denis e pelo método fotocolori-
métrico do radical livre estável DPPH, respectivamente, em três extratos: aquoso, acetônico e etanólico. 
Encontraram-se os seguintes valores: umidade 10,22±0,25g.100g-1, cinzas 3,58±0,06g.100g-1, proteínas 
5,18±0,11g.100g-1, lipídios 18,28±0,04g.100g-1, carboidratos 31,46±0,04g.100g-1, fibra alimentar total 
35,59±0,01g.100g-1, calorias 311,15±0,84kcal.100g-1, pH 4,90±0,01, sólidos solúveis 7,75±0,07ºBrix, 
acidez titulável 0,34±0,04mL NaOH 0,1N.100g-1 e vitamina C 14,35 ±2,07 mg.100g-1. Houve diferença 
significativa (p<0,0001) na concentração de compostos bioativos nos diferentes extratos analisados. Os 
taninos no extrato acetônico na ordem de 90,77±1,13 mg EAT.100g-1, foram superiores aos presentes 
nos extratos etanólico e aquoso. Os compostos fenólicos foram melhor extraídos em meio etanólico 
(101,78±1,88 mg EAG.100g-1) quando comparado à extração acetônica e aquosa. Dentre os extratos 
analisados, o aquoso foi o que apresentou a menor capacidade antioxidante com um IC50igual a 259,95 
± 0,75, seguido do etanólico e do acetônico. Em função dos teores de macro e micronutrientes, de 
compostos bioativos, o consumo de polpa de tucumã pela população regional poderá contribuir para 
prevenir carências nutricionais e também na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Palavras-chave: Polpa, Análise, Extrato.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Nutrição
2 Orientador
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Código área: B-12

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DE INFECÇÕES 
CRIPTOCÓCCICAS EXTRA-NEURAIS EM HOSPITAL DE ENSINO DE  

CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Arthur Antonio Fernandes Rodrigues1 & Marilene Rodrigues Chang2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Introdução: A criptococose é uma micose sistêmica causada por leveduras do complexo Cryptococcus 
neoformans: C. neoformans (sorotipos A, D e AD) e C. gattii (sorotipos B e C). Estudos epidemio-
lógicos têm demonstrado diferenças na distribuição geográfica destas espécies.A doença acomete-
principalmente pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana, mas também pode afetar 
imunocompetentes. A manifestação clínica mais frequente é a meningoencefálica, enquanto que apre-
sentação extra-neural é pouco documentada Objetivo: O presente trabalho buscou identificar carac-
terísticas clínicas, epidemiológicas e desfecho clínico de pacientes diagnosticados com criptococose 
extra-neural no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Metodologia: Foram incluídos 
no estudo Cryptococcus isolados em cultura de diferentes amostras clínicas (exceto líquido céfalo es-
pinhal), no período de 2013 a 2015. Dados clínicos e epidemiológicos foram obtidos de prontuários 
médicos e os resultados laboratoriais no sistema informatizado do hospital. As variáveis analisadas 
foram: sexo, idade, unidade de internação, doença de base, condições clínicas, condições de risco, evo-
lução clínica, espécime clínica e espécie de Cryptococcus. Resultados: No período foram diagnostica-
dos nove pacientes com criptococose extra-neural: pulmonar (44,44%), corrente sanguínea (33,33%) e 
infecção disseminada (22,22%), todos causados por C. neoformans. Seis (66,67%)eram portadores do 
vírus HIV e tinham CD4+ abaixo de 100 células/mm3.A idade varioude 26 a 67 anos e pacientes do 
sexo masculino foram os mais acometidos (78%). Os sinais e sintomas mais frequentes foram aqueles 
associados à apresentação pulmonar da doença como febre (5, 55,56%), tosse (5, 55,56%) e dispnéia (5, 
55,56%). Sete pacientes foram tratados, com Anfotericina B e/ou Fluconazol. Seis dos nove pacientes 
foram a óbito. Conclusão: Criptocose é duas vezes mais frequente em aids,  afeta principalmente indi-
víduos com elevada imunossupressão.

Palavras-chave: Criptococose, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii.

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect-MS

1 Acadêmico do curso Medicina da UFMS, voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Orientadora
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COINFECÇÃO HIV/TB: TRAJETO TERAPÊUTICO E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
EPIDEMIOLÓGICAS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE CAMPO GRANDE/MS

Amanda Marques Bezerra1, Anamaria Melo Miranda Paniago2,  
Everton Lemos Ferreira3, Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira²

A coinfecção HIV/TB é uma das principais causas de morbimortalidade em indivíduos infectados pelo 
HIV/AIDS. A trajetória do paciente nos serviços de saúde até o diagnóstico e tratamento  são etapas 
importantes para o sucesso da sua recuperação. Objetivou-se neste trabalho estudar o trajeto terapêu-
tico e as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes com coinfecção HIV/TB que foram 
atendidos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS no período de 2009 a 2013. 
As informações foram obtidas através de dados do prontuário.Trata-se de uma pesquisa quantitativa 
de natureza retrospectiva. Os resultados apontam 33,7% (92/273) dos casos eram de coinfecção HIV/
TB. Dados de hábitos de vida, mostraram, abuso de tabaco, álcool e drogas ilícitas entre os estudados. 
A maioria dos casos de TBeram novos 68 (73,88%), sendo a forma pulmonar a mais frequente 64 
(69,57%).O tipo de serviço identificado como principal porta de entrada foram os serviços secundários 
e terciários 66 (71,74%). Esses achados sugerem a necessidade de investir no diagnóstico oportuno da 
TB na atenção básica, e entre os pacientes vivendo com HIV/AIDS o fortalecimento do diagnóstico da 
TB nos serviços especializados.

Palavras-chave: Coinfecção, HIV, Tuberculose.

1 Iniciação Cientifica/CNPq(Propp) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
2 Faculdade de Medicina - Mestrado Profissional em Saúde da Familia (UFMS)
3 Pós Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias – UFMS
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COMPARAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER E CISTATINA C NA 
AVALIAÇÃO DE CÃES PORTADORES DE LEISHMANIA INFANTUM

Fernanda Battistotti Barbosa1 & Fernando de Almeida Borges2

Resumo: Devido à falta de dados na literatura comparando a Cistatina C e o Doppler vascular renal, 
objetivou-se no presente trabalho demonstrar a diferença entre os dois métodos na avaliação da função 
renal de cães, comparando-os e identificando qual dos exames é mais senível para detectar a doença 
renal antes da sua instalação clínica.  Foram utilizados 73 animais, dos quais, 65 eram portadores de 
L. Infantum,  provenientes do atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. Os mesmo, foram estadiados em 6 grupos: Grupo Controle (animais saudáveis), Grupo 
1 (animais positivos, sem alterações no hemograma, UPC e Creatinina), Grupo 2A (animais positivos, 
com anemia, trombocitopenia ou hiperproteinemia, creatinina  < 1,4 mg/dL e UPC < 0,5), Grupo 2B 
(animais positivos, com anemia, trombocitopenia ou hiperproteinemia, creatinina < 1,4 mg/dL e UPC 
>0,5 e <1), Grupo 3 (animais positivos, com alteração no hemograma, creatinina entre 1,4 e 2 mg/dL, 
e UPC > 1) e  Grupo 4 (animais positivos, com alterações no hemograma, doença renal crônica, creati-
nina entre 2 e 5 mg/dL e UPC > 5). Dentre os dados obtidos, apenas o grupo 4 diferiu  estatisticamente 
(p<0,05) dos animais do Grupo Controle para ambos exames,  e também  do Grupo 1, na Cistatina C.  
Apesar dos resultados,  o índice de resistividade demonstrou-se mais sensível na avaliação da doença 
renal, quando comparado à Cistatina C sérica,  pois 53,84 % do grupo 2A, já apresentava-se acima do 
valor de referência do índice de resisitividade enquanto a Cistatina C só identificou  apenas animais 
com doença renal grave. Sendo assim, a Cistatina C não pode ser considerada um marcador precoce. 
Além disso, devido à maior sensibilidade em detectar lesão renal, o índice de resistividade pode ser 
indicado como exame clínico de rotina para o acompanhamento de pacientes com doença renal. 

Palavras-chave: índice de resistividade, cistatina C sérica, marcadores renais.

1 Aluna do curso de Medicina Veterinária da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq– PIBIC 2015/2016
2 Professor da UFMS, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia; email: fernando.borges@ufms.com
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA DE LUTZOMYIA 
LONGIPALPIS ORIUNDOS DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Liliane Prado de Oliveira1 & Alessandra Gutierrez de Oliveira2

Resumo: Fêmeas de Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi são indistinguíveis morfologicamente, 
sendo consideradas espécies irmãs ou espécies crípticas. Estudos em biologia molecular têm auxiliado 
na taxonomia desses dípteros, sendo assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar e comparar a qua-
lidade do DNA de flebotomíneos oriundos de Campo Grande, por dois diferentes métodos: extração 
por fenol: clorofórmio e por Resina Chelex®. Os espécimes de flebotomíneos foram capturados com 
auxílio de aspirador elétrico, das 18h às 24h e identificados seguindo a classificação de Galati (2003). 
Para as extrações foram testados três protocolos de fenol: clorofórmio e um de Chelex®. O material 
extraído foi quantificado em Nanodrop 2000, a pureza foi observada pela relação obtida 260/280 e a 
qualidade desse material avaliada pelo gel genômico de agarose a 0,8%. Observou-se que o primei-
ro protocolo de fenol: clorofórmio apresentou melhor resultado de concentração de DNA e relação 
de pureza. Contudo, algumas amostras ainda apresentaram contaminação por proteínas. Avaliando a 
qualidade do DNA genômico através do arraste em gel, concluiu-se que as amostras contendo apenas 
um flebotomíneo não exibiram esse resultando devido à pequena quantidade de DNA. Os resultados 
sugerem que apesar do terceiro protocolo ter obtido melhores quantidades na concentração de DNA, 
ainda houve contaminação com proteínas, necessitando de mais adaptações na padronização deste 
protocolo.

Palavras-chave: leishmaniose visceral, flebotomíneos, material genético.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; e-mail: alessandra.oliveira@ufms.br
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Código área: D-8 

COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E 
PONDERAL EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS SUBMETIDOS À  

ESTIMULAÇÃO SENSÓRIO- MOTORA

Ariele dos Santos Costa1, Mayra Alves Meireles¹, Mariane de Oliveira Nunes Reco2,  
Karla de Toledo Candido Muller3, Leila Simone Foerster Merey4

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Os recém-nascidos pré-termos (RNPT) são classificados de acordo com a idade gestacional, sendo 
aqueles nascidos antes da 36ª semana e 6 dias. Estes bebês prematuros requerem cuidados específicos, 
pois possuem sistemas ainda imaturos, como o sistema respiratório e sensorial. A fisioterapia pode 
atuar com a estimulação sensório-motora (ESM) podendo contribuir com a mecânica respiratória des-
ses recém-nascidos.  Objetivou-se, através deste trabalho, estudar a influência da ESM sobre variáveis 
cardiorrespiratórias e ponderal de recém-nascidos prematuros. Foram analisados 30 RNPT com idade 
gestacional de 28 a 36 semanas e 6 dias, peso superior a 1.100g, que estivessem estáveis hemodinami-
camente, com mais de 72 horas de vida, sem malformações congênitas e hemorragias peri-intraventri-
cular graus III e IV. O protocolo de exercícios foi executado três dias consecutivos e peso foi avaliado 
nos dias de intervenção. Foram mensuradas: frequência respiratória (FR) e cardíaca (FC), saturação de 
oxigênio (SpO2) e o Boletim de Silverman-Andersen (BSA), antes da intervenção, logo após e 15 mi-
nutos após o término. A estimulação sensório-motora influenciou beneficamente, não ocasionou des-
conforto respiratório nos bebês e nem perda de peso durante as intervenções. Concluímos que trata-se 
de uma abordagem de baixo risco e que além de contribuir para o desenvolvimento motor normal, traz 
repercussões positivas nas variáveis fisiológicas e ponderal. 

Palavras-chave: estimulação sensório motora, fisioterapia, prematuros.

 

1 Acadêmicas do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, bolsista de Iniciação Científica
2 Fisioterapeuta, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
3 Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Católica Dom Bosco
4 Orientadora, docente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Código área: E1

COMPONENTES DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE MILHO SOB 
EFEITOS DE DOSES E MODO DE APLICAÇÃO DE AZOZPIRILLIM BRASILIENSE, 

ASSOCIADO A ADUBAÇÃO NITROGENADA

Vinicius de Oliveira Bezerra1 & Rita de Cassia Felix Alvarez2

Curso de Agronomia 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Resumo: A fonte nitrogenada predominantemente utilizada hoje na agricultura tem origem sintética, 
com altos custos para obtenção e grandes riscos ambientais, quando utilizado de forma não adequada.
Uma alternativa para reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados de produção industrial na cultura do 
milho é o aproveitamento do processo natural de fixação biológica do nitrogênio, realizada por um 
grupo de bactérias, denominadas diazotróficas. O trabalho teve por objetivo de avaliar o efeito da apli-
cação de Azospirillum brasilense no sulco de semeadura e nas sementes de milho sobre os componen-
tes de produção e produtividade de grãos de milho cultivado na safrinha. Utilizou-se o delineamento 
experimental em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram: sem inoculação, 
inoculação de sementes, três doses de inoculante (300 mLha-1, 400 mL ha-1 e 500 mL ha-1) aplicados 
no sulco de semeadura, e duas doses de nitrogênio (A1 – 10 kg ha-1 de nitrogênio na semeadura + 50 
kg ha-1 de nitrogênio em cobertura e A2 – 20 kg ha-1 + 50 kg ha-1 de nitrogênio em cobertura), totali-
zando 14 tratamentos e 56 parcelas. As parcelas experimentais foram constituídas de cinco linhas de 
cinco metros de comprimento, espaçadas de 0,45 m entre as linhas. A área útil foi contabilizada nas 
três linhas centrais da parcela, totalizando 6,75 m2, onde foram avaliados os componentes de produção 
e produtividade de grãos. A produtividade de grãos foi favorecida pela aplicação de nitrogênio (20 kg 
ha-1 de N na semeadura + 100 kg ha-1 de N em cobertura) associado a inoculação de Azospirillumbra-
silense no sulco de semeadura (400 mL ha-1), tendo sido reflexo do aumento do número de grãos por 
espiga e massa de grãos por espiga.

Palavras-chave: bactérias diazotróficas, inoculação de sementes, fixação de nitrogênio.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Agronomia da UFMS-CPCS, bolsista voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Orientadora
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Código área: B-4

COMPORTAMENTO DE BEIJA-FLORES NO PANTANAL SUL

Solená Paes Rodrigues1 & Rogério Rodrigues Faria2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os beija-flores constituem o maior grupo de vertebrados polinizadores nos Neotrópicos e são respon-
sáveis pela reprodução de uma grande parte das espécies de Angiospermas. Desta forma, estudos com-
portamentais dessas aves são importantes no entendimento de suas estratégias envolvidas na obtenção 
de recursos e ao uso do espaço. O objetivo deste estudo é registrar o comportamento dos beija-flores 
numa área do pantanal sul.  O estudo foi realizado no Pantanal, município de Aquidauana-MS. Dados 
comportamentais dos beija flores foram tomadas mensalmente entre novembro de 2015 a maio de 
2016. Foram selecionadas três pontos de amostragem com distância mínima entre si de 1km, em cada 
estação foram estabelecidas 10 parcelas, totalizando 30 parcelas. Em cada parcela foi feito o contato 
visual sobre horário e o comportamento dos beija-flores. Foi observado os comportamentos dos beija-
flores, como: visitas, pouso vocalizando, interação intraespecífica, interação interespecífica, vôo, cap-
tura de insetos, pouso silencioso, autolimpeza, captura de insetos no ato do voo, bem como as espécies 
de plantas visitadas. Registros comportamentais foram comparados entre as espécies de beija-flor por 
Teste G. Foram avistadas as espécies de beija-flores Hyclocharischrysura e Chlorostilbonlucidus. As es-
pécies vegetais visitadas por esses beija-flores foram respectivamente Bromeliabalansae (Bromeliaceae), 
Bauhiniasp (Bauhiniaceae), Psittacantussp (Loranthaceae), Ipomoeasp, (Convolvulaceae) ePsychotriasp 
(Psychotriaceae). Não houve diferença significativa entre as classes comportamentais entre as espécies 
de beija-flores. H. chrysura se envolveu em ataques por interação intraespecífica e interespecífica (bor-
boleta), principalmente no início da manhã, após vocalização em pouso. Observou-se na área de estu-
do um baixo número de avistamentos de beija-flores, que pode ter como causa a baixa disponibilidade 
de recurso, o que indica uso esporádico da área. Os beija-flores H. chrysurae C. lucidus apresentaram 
semelhantes papéis comunitários, com visitas às flores sem defesa de manchas de recurso floral.

Palavras-chave: comportamento, Pantanal, beija-flor.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador
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Código área: E1

COMPORTAMENTO FISIOLÓGICO DE MILHO SOB EFEITO DE DOSES E MODO 
DE APLICAÇÃO DE Azospirillim brasilense, ASSOCIADO A ADUBAÇÃO 

NITROGENADA

Maria Gabriela de Oliveira Andrade1 & Rita de Cassia Félix Alvarez2

Curso de Agronomia 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Na agricultura, a contribuição do processo de fixação biológica do N2 ocorre pela associação simbiótica 
de plantas da família Leguminosae com bactérias pertencentes a diversos gêneros no qual o Azospi-
rillum lipoferum e Azospirillum brasilense são os gêneros mais estudados até o momento. Por estarem 
associadas ao sistema radicular, estas bactérias podem estar relacionadas a atividade enzimática da ni-
trogenase e teor de clorofila. Neste trabalho, objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de Azospirillum 
brasilense e nitrogênio sobre folhas de milho cultivado na safrinha na atividade da enzima nitrato re-
dutase e teor de clorofila. Os tratamentos consistiram de: inoculação de sementes, sem inoculação, três 
doses de inoculante aplicados no sulco de semeadura e duas doses de nitrogênio (semeadura+cober-
tura). O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com quatro repetições. A deter-
minação da atividade da enzima nitrato redutase e os teores de clorofila foi realizada entre 55 e 60 dias 
após a emergência das plantas. Foi observado aumento significativo da atividade do nitrato redutase 
em folhas de milho com a utilização dos tratamentos L2+A1 (400 mL p.c. ha-1 de inoculante no sulco + 
10 kg ha-1 de N na semeadura + 60 kg ha-1 de N em cobertura) e L3+A1 (500 mL p.c. ha-1 de inoculante 
no sulco + 10 kg ha-1 de N na semeadura + 60 kg ha-1 de N em cobertura). Os conteúdos de clorofila 
a, b e total, foram aumentados com o tratamento IS+A1 (inoculação de sementes + 10 kg ha-1 de N na 
semeadura + 60 kg ha-1 de N em cobertura). Concluiu-se que os tratamentos com presença de Azos-
pirillum brasiliense na semente ou inoculante no sulco associado à menores doses de N aumentaram 
a atividade da redutase do nitrato, assim como, os teores de clorofila a e b e total em folhas de milho.

Palavras-chave: bactérias diazotróficas, inoculação de milho, teor de clorofila.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Agronomia, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/2016
2 Orientadora
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CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA E CONCENTRAÇÃO MÍNIMA BACTERICIADA 
DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS

Mariana Chiqueto dos Santos1, Murillo Augusto Palhares2, Adriana Pereira Duarte3,  
Margareth da Silva Coutinho4, Maria Carolina Silva Marques5, Sônia Maria Fernandes Fitts 6

Departamento de Microbiologia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As nanopartículas de óxido de metais expressam atividade antimicrobiana, como as de óxido de zinco 
utilizadas neste estudo. Com o objetivo de investigar a atividade contra a bactéria Streptococcus mutans 
UA 159, nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) funcionalizadas e não funcionalizadas foram pro-
duzidas no laboratório de química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pelo método de 
microemulsão inversa. A atividade antimicrobiana das nanopartículas foi investigada por meio do tes-
te de microdiluição em caldo, utilizando microplacas de 96 poços, que fornece a Concentração Míni-
ma Inibitória (CMI). Também foi investigada a Concentração Mínima Bactericida (CMB), utilizando 
placas de ágar Brain Heart Infusion (BHI). A CMI sobre o S. mutans da nanoparticula funcionalizada 
foi maior do que 1400 ug/ml e da não funcionalizada foi de 700 ug/ml. Não foi evidenciada ativida-
de bactericida para ambos os tipos de partícula sendo que para as partículas não funcionalizadas foi 
observada uma nítida redução do crescimento bacteriano com o aumento da concentração das nano-
partículas. Os resultados obtidos neste estudo evidenciaram que a nanopartículas não funcionalizadas 
apresentaram ação bacteriostática para S. mutans sendo que essa atividade antimicrobiana foi depen-
dente da concentração. O processo de funcionalização reduziu o potencial de atividade antimicrobiana 
das nanoparticulas.

Palavras-chave: Óxido de Zinco, Nanopartículas, Atividade Antibacteriana

Apoio: Fundect/UFMS

1 Acadêmica do curso de Odontologia
2 Acadêmico do curso de Farmácia
3 Professora Adjunta
4 Professora Adjunta
5 Professora Adjunta
6 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

106
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: D08

CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A 
GRAVIDEZ E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL – REGIÃO 2

Tainara Oliveira da Silva1 & Adriane Pires Batiston2

Resumo: Introdução: A atividade física durante a gravidez é descrita como uma importante aborda-
gem com possibilidade de reduzir o risco de complicações pré-natais, com destaque para a diabetes 
gestacional, o ganho excessivo de peso, partos prematuros, bebês grandes ou pequenos para a idade 
gestacional, pré-eclâmpsia e desenvolvimento de doenças crônicas futuras pela própria mulher e pela 
criança. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado em 06 das 13 Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSF), alocadas no distrito Sul em Campo Grande – MS. As gestantes foram abor-
dadas na própria UBSF no dia de sua consulta pré-natal. Para coleta de dados o pesquisador realizou a 
entrevista a partir de um questionário estruturado subdividido em 04 blocos: dados sócios demográfi-
cos, informações sobre a gravidez, informações sobre hábitos de vida e informações sobre realização de 
atividade física. Resultados: Encontramos uma carência de informação quanto o conceito de atividade 
física, porém isso não foi uma limitação para o conhecimento sobre a realização de atividade física na 
gestação. Discussão: Nossos resultados apontam que 93,22% das mulheres entrevistadas acreditam 
que gestantes podem realizar atividade física e que há uma carência de informações sobre o assunto 
por parte dos profissionais de saúde, analisando que 64,40% das gestantes não receberam orientações 
quanto à prática de atividade física durante o período gestacional. Conclusão: A limitação do conheci-
mento do conceito de atividade física entre as gestantes não influenciou no entendimento das mesmas 
quanto às situações em que uma mulher grávida pode ou não praticar atividade física, bem como as 
modalidades a serem realizadas.

1 Acadêmica de Fisioterapia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
2 Docente do curso de Fisioterapia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
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CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NA PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE  
DE ADULTOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

José Lucas Barbosa Gomes1 & Camila Guimarães Polisel2

Curso de Farmácia  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Brasiltem passado por alterações no perfil de problemas relacionados à saúde pública, com pre-
domínio das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O cuidado farmacêutico constitui a ação 
integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, para promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, além da prevenção de agravos. O presente estudo teve o propósito de avaliar parâ-
metros relacionados ao cuidado farmacêutico em pacientes com DCNT assistidos pela Unidade Básica 
de Saúde da Família (UBSF) Portal Caiobá Sr. Maria de Lourdes dos Santos, em Campo Grande/MS. 
Foram avaliadas variáveis relacionadas ao perfil do paciente, história social, clínica e medicamentosa. 
O estudo foi realizado no período de novembro de 2015 a maio de 2016 e foi aprovado pelo comitê de 
Ética da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de acordo com o parecer nº1.311.257. Um total 
de 25 pacientes com idade média de 61(±9,38) anos foram avaliados, sendo 17 (68%) do sexo feminino.
Em relação à escolaridade, 17(68%) possuíam o ensino médio completo. Considerando a ocupação, 
9(36%) declararam serem aposentados. Quatro(16%) participanteseram tabagistas e 3(12%) ingeriam 
bebidas alcoólicas pelo menos 1 vez/semana.Quinze participantes (60%) apresentavam sobrepeso ou 
obesidade grau I. Em relação à adesão ao tratamento, os principais problemas encontrados foram: 
omissão de dose (n=9; 36%) e adição de dose (n=3; 12%).Dois participantes (8%)armazenavam seus 
medicamentos em local inadequado enquanto 23(92%) davam destinação inadequadaaos medicamen-
tos vencidos.Os principais problemas relacionados aos medicamentos foram: interações fármaco-fár-
maco(n=7;68%) e interação fármaco-nutriente(n=13; 52%). Os resultados do presente estudo eviden-
ciaram que o cuidado farmacêutico possui o potencial de contribuir com a equipe multiprofissional 
na assistência aos pacientes através da otimização da farmacoterapia, incremento do autocuidado e 
promoção da adesão ao tratamento, a fim de que se alcance melhores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Cuidado farmacêutico, Doenças crônicas não transmissíveis, Problemas relacionados 
à farmacoterapia.

1 Acadêmico do curso de Farmácia
2 Orientadora
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CRESCIMENTO INICIAL DE ESPÉCIES MADEIREIRAS NATIVAS EM POVOAMENTO 
HOMOGENÊO E INOCULADAS COM BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO, 

NA REGIÃO DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

Lazara Daniela Dias da Silva1 & Ana Paula Leite2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de avaliar o comportamento inicial de quatro espécies madeireiras, nativas do panta-
nal sul-mato-grossense, em povoamentos homogêneos, inoculadas com bactérias promotoras de cres-
cimento, este experimento foi implantado em uma área de cordilheira, localizada na sub-região de 
Nhecolândia, Pantanal sul-mato-grossense. O experimento foi instalado em blocos casualizados em 
esquema fatorial, com uma combinação de quatro espécies madeireiras nativas (Aspidosperma austra-
le, Myracrodruon urundeuva, Cordia glabrata e Handroanthus impetiginosus) e duas formas de enrique-
cimento: ausência de bactéria promotora de crescimento (testemunha) e com inoculação de bactéria 
promotora de crescimento, com três repetições. Dezesseis meses após plantio, foram avaliados a taxa 
de sobrevivência, o índice relativo de clorofila (IRC), o crescimento em altura total e diâmetro a altura 
do solo das mudas. O crescimento inicial, em diâmetro e altura, variou entre as espécies estudadas. 
De forma geral, M. urundeuva foi a espécie de melhor desenvolvimento nestes parâmetros. Para as 
quatro espécies estudadas, o crescimento inicial das mudas variou entre as formas de enriquecimento 
testadas. O IRC das espécies estudadas diferiu dentro das formas de enriquecimento. Na ausência da 
bactéria, os maiores valores foram observados para a M. urundeuva e para a C. glabrata. E com a pre-
sença da bactéria promotora de crescimento o efeito variou com a espécie, para a A. australe e H. impe-
tiginosus, esta proporcionou menores valores, enquanto para a C. glabrata, maiores valores. A taxa de 
sobrevivência das mudas variou entre as espécies e as formas de enriquecimento utilizadas. A. australe 
foi a espécie que obteve menor sobrevivência em campo enquanto, as maiores taxas de sobrevivência 
foram verificadas para a espécie M. urundeuva.

Palavras-chave: Plantações florestais, Aroeira, Guatambu.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Engenharia Florestal
2 Orientadora
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CUIDADO FARMACÊUTICO NA PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE  
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESCOLARES

Vivian Cristina Bracht de Oliveira1 & Camila Guimarães Polisel2

Curso de Farmácia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A prevalência de sobrepeso e obesidade, nos últimos anos, tem se elevado de forma contínua e preocu-
pante por atingir não somente os adultos, mas também as crianças e os adolescentes. A determinação 
da acuidade visual é o teste mais empregado na prática clínica oftalmológica para determinar a função 
visual. O presente estudo teve como propósito avaliar parâmetros antropométricos, hemodinâmicos 
e a acuidade visual de crianças e adolescentes escolares a fim de fortalecer as ações desenvolvidas pelo 
PSE. Trata-se de um estudo analítico, transversal e com abordagem quantitativa, realizado no período 
de agosto de 2015 a maio de 2016 com crianças e adolescentes matriculados na Escola Municipal Dr. 
Plínio Barbosa Martins, em Campo Grande/MS. As variáveis avaliadas foram: idade, gênero, índice 
de massa corporal (IMC), pressão arterial (PA), circunferência abdominal (CA) e acuidade visual. O 
estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS, através do parecer n°1.300.170. 
Um total de 470 crianças e adolescentes com  idade média de 11,63 anos foram avaliados. A maioria 
dos participantes (n=237; 50,42%) era do sexo feminino. Quando estratificados pelo IMC, 48 (10,21%) 
participantes apresentavam sobrepeso, 58 (12,34%) eram obesos e 36 (7,66%) apresentavam baixo 
peso. Em relação à CA, 99 (21,06%) participantes apresentaram valores acima dos de referência. Con-
siderando os valores de PA, 15 (3,2%) como hipertensão estágio I e 4 (0,85%) hipertensão estágio II. 
Já em relação à acuidade visual, 88,76% (n=417) dos escolares foram avaliados e 15,83% (n= 66) apre-
sentaram alguma alteração em um ou ambos os olhos. O estudo permitiu tanto a identificação precoce 
de alterações na acuidade visual como a identificação de sobrepeso/obesidade e alterações na pressão 
arterial e na circunferência abdominal na amostra avaliada, ressaltando a necessidade de medidas edu-
cativas e diagnóstico precoce para a prevenção de agravos na vida adulta.

Palavras-chave: Atenção à Saúde, Crianças e Adolescentes, Cuidado Farmacêutico

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Farmácia
2 Orientadora
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CURVA DE CRESCIMENTO DO CACHARA (Pseudoplatystoma reticulatum)

Thiago Xavier Martins1 & Jayme Aparecido Povh2

Departamento de Zootecnia 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivou-se determinar a curvas de crescimento do cachara (Pseudoplatystoma reticulatum) produzi-
do em tanques-rede utilizando densidade inicial de produção de 0,8 kg/m3 por um período de 216 dias.  
Para construção das curvas de crescimento em função da idade foi utilizado o modelo exponencial. 
As características morfométricas observadas para a obtenção das curvas foi o peso (PE), comprimen-
to padrão (CP), comprimento total (CT), perímetro (PER), altura do corpo (AC), largura do corpo 
(LC), comprimento de cabeça (CCab), largura da cabeça (LCab), altura de inserção da cauda (AIC) e 
largura de inserção da cauda (LIC). As diferenças nas formas das curvas de crescimento indicam um 
crescimento alométrico, sendo o crescimento em peso mantido mais acelerado em relação as demais 
características.

Palavras-chave: Tanque-rede, Surubim, Modelos.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Zootecnia
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DECOMPOSIÇÃO DE BRAQUIARIA RUZIZIENSIS EM ÁREA DE PLANTIO DE SOJA 
EM DIFERENTES SISTEMAS DE SEMEADURA E SISTEMAS DE CORREÇÃO DO SOLO

Jéssica Ferreira Diniz1 & Cassiano Garcia Roque2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente experimento teve como objetivo avaliar a taxa de degradação da matéria seca (MS) de 
Brachiariaruziziensis em área de plantio de soja em diferentes sistemas de semeadura e sistemas de 
correção do solo (correção realizada após 5 anos). O experimento foi instalado na área experimental 
do Câmpus de Chapadão do Sul, em blocos ao acaso, com 6 tratamentos e 4 repetições em 2 sistemas 
de plantio. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito residual do calcário e gesso agrícola sobre 
a decomposição de matéria seca de BrachiariaRuziziensis. O experimento foi montado em 2011 com os 
seguintes tratamentos: 1: Calcário - Dose recomendada; 2: Gesso – Dose recomendada; 3: Calcário + 
Gesso – Doses recomendadas; 4: Calcário (metade da dose) + Gesso. (Dose recomendada); 5: Calcário 
(dobro da dose) + Gesso. (Dose recomendada); e 6: Testemunha. Os sistemas de plantio serão: Sistema 
de semeadura direta (SSD) e Sistema de semeadura convencional (SSC)..O sistema de plantio direto 
apresentou maior decomposição da braquiária em relação ao plantio convencional. Onde apenas para 
o magnésio houve diferença entre os tratamentos, sendo que o sistema de correção 4 (calcário 1,7817 + 
gesso 5,652 kg) apresentou maior teor de em relação ao sistema de correção 3 (calcário 3,5635 + gesso 
5,652 kg).

Palavras-chave: Calcário, Gesso, Sistema de semeadura direta, sistema de semeadura convencional

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Agronomia
2 Orientador
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DENDROCRONOLOGIA DE BYRSONIMA CYDONIIFOLIA A.JUSS. (MALPIGHIACEAE)

Alice Rodrigues Fochi1, Gisaine Andrade Amador2, Geraldo Alves Damasceno Junior3

Resumo: Dendrocronologia é o estudo da sequência cronológica de formação de anéis de crescimento 
em árvores. Byrsonima cydoniifolia possui características de plantas do cerrado e ocorre como forma-
ção monodominante no Pantanal. Este trabalho teve como objetivo verificar padrões de crescimento 
da espécie e relacioná-los com dados de inundação. Foram selecionadas e marcadas 15 árvores, na 
região do Pantanal de Miranda e Paraguai. As árvores foram marcadas com janelas de Mariaux, obser-
vadas durante dois anos, cortadas em 2011 e analisadas em 2016.  Os discos de madeira foram analisa-
do utilizandos LINTAB 6. Nós observamos que houve formação de anéis anuais de crescimento e que 
houve correlação entre o tamanho dos anéis e o diâmetro. Entretanto o tamanho dos anéis não teve 
correlação com as cheias de cada região analisada. Para as regiões tropicais a formação dos anéis anuais 
geralmente é decorrente das características associadas a períodos de inundações ou sazonalidade de 
chuvas o que não foi corroborada com o resultado desse trabalho. Concluiu-se que o material apresen-
tava anéis anuais com pouca distinção e estes não apresentou correlação com os níveis de inundação 
na região.

Palavras-chave: Incremento cambial, monodominância, inundação. 

Dendrochronology of BYRSONIMA CYDONIIFOLIA A.JUSS. (MALPIGHIACEAE)
Dendrochronology is the study of the chronologic sequence on growth rings formation in trees. Byr-
sonima cydoniifolia presents morphologic features of Cerrado plants, and occurs as a monodominant 
formation throughout Pantanal area. The present study has the objective of describe the patterns of 
growing of this species, verify the relations between number of rings and diameter and verify if the size 
of the rings are related with history of flooding data on the region. 15 trees were selected a marked, 
from the regions of Pantanal de Miranda and Paraguay. The trees were marked with Mariaux Win-
dows, observed through two consecutive years cut down in 2011 and analysed in 2016. The material 
was analysed using LINTAB 6 program. We observed that the relation between the age and the diame-
ter of the samples was statisticaly significant and that the rings size were not correlated with the. On the 
tropical regions, the formation of the anual rings is usually due to the characteristics associated to flood 
periods, wich was not corroborrated with the result of this research. We concluded that the material 
presents annual rings with little distinction and these rings hadn’t presente correlation with the flood 
levels on the region.

Keywords: Cambium rate increase, monodominance, flood.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas-Bacharelado da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC/UFMS 
2015/16
2 Professora doutora da rede municipal de ensino de Campo Grande – MS
3 Professor doutor da UFMS, laboratório de botânica/CCBS
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DENDROCRONOLOGIA E FENOLOGIA DE ESPÉCIES NATIVAS EM ÁREAS DE 
CERRADO COM HISTÓRICO DA PASSAGEM DO FOGO

Rogério Costa da Silva1 & Ana Paula Leite2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de gerar informações sobre a aplicação da técnica de dendrocronologia em três espé-
cies nativas do cerrado, sobre a dinâmica de crescimento destas espécies após a passagem do fogo e de 
estudar os eventos fenológicos das mesmas, foram selecionados trinta indivíduos de três espécies do 
cerrado e de ocorrência comum na região de Chapadão do Sul, MS (Anadenanthera falcata (Benth.) 
Speg, Caryocar brasiliense Camb. e Hymenaea stigonocarpa Benth). Destes indivíduos foram retiradas 
duas amostras radiais equidistantes na altura do DAP, em forma de baguetas, para determinar a largura 
dos anéis de crescimento. Foi realizada ainda a caracterização anatômica macroscópica dos anéis de 
crescimento. Os estudos fenológicos foram realizados em dez indivíduos de cada espécie, a cada 15 
dias e estes dados, correlacionados com dados climatológicos, através da análise de correlação de Pe-
arson. A análise dendrocronológica dessas espécies, contagem e mensuração dos anéis de crescimento 
do tronco, possui potencial como ferramenta auxiliar na definição do plano de manejo sustentado. De-
vendo ser incorporado outros parâmetros como a produtividade em biomassa na definição de ciclos de 
exploração. As fenofases reprodutivas e vegetativas, para Hymenaea stigonocarpa, Caryocar brasiliense 
e Anadenanthera falcata mostraram correlação fraca ou moderada, com as variáveis temperatura do 
ar, umidade relativa do ar e precipitação. A redução da umidade relativa do ar, da temperatura e das 
chuvas, próximo do período de inverno, mostou, para as três espécies estudadas, maior correlação com 
a permanência de folhas maduras na copa, refletindo no menor crescimento do tronco.

Palavras-chave: Anéis de crescimento, Fenofases, Incêndios.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Engenharia Florestal 
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DESEMPENHO DE CORDEIROS SUBMETIDOS A DIFERENTES OFERTAS DE 
FORRAGEM NA TERMINAÇÃO

Bruna Junqueira Rodrigues1, Natália da Silva Heimbach2, Camila Celeste Brandão Ítavo3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Resumo: A ovinocultura está em expansão no Brasil, sendo assim, busca-se identificar sistema de 
produção que atenda as exigências dos animais e o retorno do criador. No geral os ovinos são criados 
a pasto, somente com algum tipo de suplementação, porém na região do Mato Grosso do Sul, não há 
definição de qual a lotação ideal dos animais em pastagem de Urochloa syn Brachiaria. Objetivou-se 
gerar conhecimento da ovinocultura na região Centro-Oeste, quanto à oferta de forragem utilizada no 
Cerrado Brasileiro. Foram utilizados 24 cordeiros cruzados SRD x Texel, contemporâneos, advindos 
de sistema de cria, utilizando creep feeding, com desmame em duas idades diferentes (60 e 90 dias). Os 
tratamentos foram os diferentes níveis de oferta (10,5; 9; 7,5 e 6% do peso corporal) em matéria seca 
de folha verde de Brachiaria spp.. A distribuição dos tratamentos foi em esquema fatorial (2 idades a 
desmama x 4 níveis de oferta de forragem) e delineamento em blocos casualizados, em função da idade 
ao desmame. Os dados foram avaliados por meio de análises de variância e as médias comparadas por 
meio do teste Tukey, em nível de 0,05 de significância. Não houve diferenças significativas (P>0,05) 
entre os tratamentos analisados, quanto ao ganho médio diário e ganho de peso total dos animais. Isso 
pode ser explicado, pelo efeito de substituição suplemento-pasto pelos animais, que pode ter ocorrido 
em todos os tratamentos. Foi encontrado apenas diferença entre as variáveis de produção de biomassa 
dos piquetes, visto que o tratamento de 6% de oferta de matéria seca de folha verde obteve maior pro-
dução e os animais ganharam mais peso. O desempenho de cordeiros não foi influenciado pelos níveis 
de oferta de forragem, sendo que pode ser recomendado 6%PC de forragem, pelo fato desse tratamen-
to proporcionar maior ganho médio diário/ha, ou seja, maior proporção de kg/ha.

Palavras-chave: ovinos, produção, pastagem. 
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DESENVOLVIMENTO DA SOJA EM FUNÇÃO DO USO DE SILÍCIO VIA FOLIAR 
ASSOCIADO AO ÁCIDO SALICÍLICO

Gustavo Ribeiro Barzotto1 & Cassiano Garcia Roque2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O silício (Si) é considerado um elemento benéfico existindo evidências de que quando disponível para 
as plantas desempenha importante papel na resistência a estresses, sendo também depositado na pa-
rede celular, aumentando sua resistência e possibilitando às folhas uma posição mais ereta, favorecen-
do a exposição à radiação solar. O ácido salicílico (AS) é um bioregulador de crescimento vegetal, e 
quando aplicado de forma adequada, pode favorecer o acúmulo de fitomassa e aumento da capacidade 
fotossintética. A hipótese desse trabalho é de que a aplicação de Si via foliar, associada ao AS pode 
potencializar seus efeitos positivos individuais para o rendimento da cultura da soja, proporcionando 
condições mais adequadas para o aumento da fotossíntese e da produtividade da cultura da soja. O ex-
perimento foi conduzido em Chapadão do Sul-MS, Brasil, adotando-se o delineamento experimental 
em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x2 (presença e ausência de silício, presença e ausência de 
ácido salicílico) constituído por 4 tratamentos: Si foliar na concentração de 3,6 g L-1 de Si, na ausência 
e na presença de AS (210 mg L-1 de AS), somente AS e outro sem Si e sem AS, com 5 repetições. Foi 
utilizada a variedade Desafio e foram realizadas três aplicações foliares, nos estádios fenológicos V5, 
R2 e R5.1. As avaliações consistiram de teor de silício foliar, taxa fotossintética, condutância estomá-
tica, transpiração, concentração interna de CO2 e relação Ci/Ca com auxílio do equipamento IRGA, 
população final de plantas, número de vagens por planta, massa de 100 grãos e produtividade. Os 
resultados demonstraram que o suprimento de Si foi eficaz em aumentar o teor foliar do elemento e 
proporcionar maior taxa fotossintética, mas não refletiu nos componentes de produção. A aplicação de 
AS não proporcionou efeitos nas variáveis analisadas, nem potencializou os efeitos da aplicação de Si 
nas condições experimentais testadas.

Palavras-chave: Glycinemax, Elemento benéfico, Fotossíntese.
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DESENVOLVIMENTO DE DOCE DE LEITE COM TEOR REDUZIDO DE AÇÚCAR E 
ADIÇÃO DE PECTINA E DE INULINA

Ariane Quaresma Arce1 & Marcela de Rezende Costa2

Unidade de Alimentos e Saúde Pública 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Os alimentos funcionais estão entre as prioridades de pesquisa na área de tecnologia de alimentos, le-
vando-se em conta o interesse do consumidor por alimentos mais saudáveis. O setor de laticínios não 
fica atrás desta tendência de elaborar alimentos em que a funcionalidade é ponto importante. Assim, 
objetivou-se, através deste trabalho, estudar a influencia da pectina e da inulina nas características 
físico-química e sensoriais do doce de leite com teor reduzido de açúcar. O doce de leite teve sua com-
posição centesimal determinada. Os atributos sabor, textura e qualidade global foram avaliados por 
meio de teste de aceitação sensorial utilizando escala hedônica de 7 pontos. Os resultados mostraram 
que o doce de leite estava de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação brasileira. Houve boa 
aceitação do doce de leite cremoso com teor reduzido de açúcar e adição de pectina e de inulina, com 
maior frequência de notas em “gostei muito”. A adição de inulina e pectina mostrou-se uma proposta 
promissora e vantajosa como ingrediente funcional para formulação de doce de leite cremoso com teor 
reduzido de açúcar, mantendo seus aspectos característicos e de aceitabilidade.

Palavras-chave: Alimentos funcionais, Produtos lácteos, Espesssantes.
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DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PARICÁ INOCULADAS COM  
FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NATIVOS EM SUBSTRATO COM 

RESÍDUO DE ALGODÃO

Xaiane Nataly de Souza Braga1 & Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro2

Resumo: O paricá (Schizolobiumamazonicum) é uma espécie com grandes possibilidades de uso no 
estado de Mato Grosso do Sul devido suas características e potencial já verificados em outros estados.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento de mudas de paricá (Schizolobiumamazoni-
cum) em condições de casa de vegetação utilizando-se de resíduos de algodão na composição de subs-
trato de cultivo e inoculação com fungos micorrízicosarbusculares(FMA’s) nativos. A primeira fase 
da pesquisa foi isolar FMA’snativos de solo da fazenda experimental do Câmpus de Chapadão do Sul, 
solo representativo da região, que foram em seguida inoculados em vasos juntamente com o plantio 
de braquiária para obtenção do solo-inóculo. Foram encontradas e isoladas em torno de nove espécies 
diferentes de FMAs, caracterizados morfologicamente. A segunda fase do estudo foi a montagem em 
casa de vegetação do experimento com o delineamento experimental inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 4x2 com cinco repetições, sendo quatro diferentes combinações de solo e resíduo de 
algodão (100% solo, 75% solo e 25% de resíduo, 50% de solo e 50% de resíduo e 25% e 75% de resíduo) 
e duas condições de inoculação (sem inoculação e com inoculaçãoFMA’s). Tanto o solo como o resí-
duo de algodão foram esterilizados em autoclave. O plantio das sementes de paricá em conjunto com a 
inoculação ou não dos FMA’s foi realizado no dia 02 de junho de 2016.  Durante a condução utilizou-se 
de irrigação por aspersão, duas vezes ao dia e nos últimos 30 dias foi realizada irrigação complementar. 
Também foram feitos alguns tratos culturais como uso de fungicidas e inseticidas. Com base nas ob-
servações diárias nesse período em que o experimento encontrou-se em casa de vegetação percebeu-se 
diferenças entre os tratamentos que serão avaliados através de programa estatítico em breve, já que as 
avaliações encontram-se em fase de realização.

Palavras-chave: Schizolobiumamazonicum, resíduo agroindustrial, micorrização.
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DESENVOLVIMENTO DE UM EXTRATO PADRONIZADO  
DE COCHLOSPERMUM REGIUM

Natália Naomi Kato1 & Carlos Alexandre Carollo2

Laboratório de Produtos Naturas e Espectrometria de Massas 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As plantas medicinais são na maioria das vezes obtidas por meio de extrativismo e comercializadas 
sem um adequado controle de qualidade, o que pode causar problemas de contaminação e toxicidade. 
Uma espécie amplamente utilizada na medicina tradicional é o Cochlospermum regium, conhecido 
popularmente por algodãozinho e cujas raízes são utilizadas para tratamento de doenças relacionadas 
com processos inflamatórios e infecciosos. Estudos anteriores revelaram a presença do flavonoide dii-
drokaempferol-3-O-β-glicopiranosídeo (DKG) em sua composição e correlacionam este metabólito 
com as atividades biológicas observadas. No presente trabalho o DKG foi utilizado como marcador 
químico para a espécie e foi desenvolvido um extrato padronizado contendo alta concentração deste 
flavonoide, visando melhorar as atividades biológicas e diminuir possíveis efeitos colaterais. Foram 
utilizados diferentes procedimentos de extração, sendo o menos eficaz a decocção, que após a liofili-
zação gerou um extrato contendo 8,64% do DKG e a mais eficiente a percolação seguida de uma etapa 
de enriquecimento utilizando um extrator de solvente acelerado e gradiente de solventes, que permi-
tiu a obtenção de um extrato com alto rendimento e seletividade, contendo 33,3 % do DKG. Assim, 
o presente projeto permitiu enriquecer em aproximadamente 400 vezes o teor de princípio ativo em 
um extrato de fácil obtenção e contribui para o futuro desenvolvimento de um fitoterápico a partir de 
Cochlospermum regium.

Palavras-chave: Algodãozinho, Flavonoides, fitoterápicos, Inflamação.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BIBLIOTECA DE PADRÕES PARA A APLICAÇÃO EM 
ESTUDOS DE DESREPLICAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS POR CLAE-DAD-EM

Caroline de Moura Costa1 & Denise Brentan da Silva2

Laboratório de produtos naturais e espectrometria de massas (Lapnem) 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As plantas biossintetizam diversos metabólitos secundários, os quais podem possuir diversas ativida-
des farmacológicas e apresentam uma importante fonte de novos fármacos. A caracterização de pro-
dutos naturais é amplamente realizada através da cromatografia líquida de alta eficiência acoplada aos 
detectores de arranjo de diodos (DAD) e a espectrometria de massas (CLAE-EM) utilizando a ioniza-
ção por eletrospray (IES) devido a suas inúmeras vantagens incluindo a rapidez na identificação. En-
tretanto, ainda não há bibliotecas comerciais disponíveis para IES com um grande número de produtos 
naturais, dificultando a identificação dos metabólitos e ainda requerendo grande experiência por parte 
do analista para a interpretação dos dados e determinação estrutural. O principal objetivo do presente 
projeto foi à criação de uma biblioteca in-house de padrões que integre diferentes dados (tempo de 
retenção, UV, EM e EM/EM) para a aplicação em estudos de desreplicação. Assim, inicialmente foram 
desenvolvidos dois métodos cromatográficos (MetP e MetAp- polar e apolar, respectivamente) para a 
separação de diferentes e complexas misturas, uma vez que este método será sempre aplicado nesses 
estudos de desreplicação, e posteriormente os padrões foram analisados nestes métodos e seus dados 
foram adicionados a biblioteca do software DataAnalysis versão 4.1 (Bruker Daltonics). Atualmente, a 
biblioteca criada já conta com 118 padrões, sendo a maioria de flavonoides (59) e o restante é compos-
to por diversas classes como: alcaloides, taninos, lactonas sesquiterpênicas, cumarinas, triterpenos e 
outros.

Palavras-chave: Desreplicação, Espectrometria de massas, CLAE-DAD-EM.
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DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE SIMULAÇÃO DE MANEJO ROTACIONADO

Pedro Henrique Gomes de Santana Silva1, Alberto de Oliveira Gaspar2,  
Ricardo Carneiro Brumatti3

Faculdade de Medicina Veterinária e  Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O trabalho teve como objetivo aprimorar o módulo computacional de simulação de manejo em siste-
mas de pastejo rotacionado, aplicados na bovinocultura de corte desenvolvida na região centro-oeste 
brasileira. O simulador foi melhorado de maneira a estar apto para interpretar e calcular custos de 
implantação e manutenção de sistema de pastejo rotacionado, levando em consideração atividades 
manuais, atividades mecanizadas e insumos utilizados, taxa de lotação, área total do sistema, tamanho 
e número de piquetes. O sistema foi desenvolvido para funcionar na época das águas, por um perío-
do de 180 dias. Após todos os cálculos serem definidos, foi realizada a simulação de um cenário para 
um sistema pecuário de ciclo completo, introduzindo as categorias garrotes 18 meses, bois 24, 36 e 48 
meses, com o objetivo de analisar o funcionamento dos cálculos e apresentar os resultados obtidos 
na simulação. Os resultados econômicos obtidos foram de US$ 395.275 de receita bruta, sendo que 
os custos com pastagem rotacionada foram de US$ 40.504, o VPL foi aceito como um valor elevado, 
de US$ 141.161,32 e a TIR que foi de 291% proporcionou um payback do capital investido no sistema 
muito rápido, apenas de um ano. O simulador se encontra apto a interpretar e calcular os custos de 
implantação e manutenção do sistema de pastejo rotacionado, envolvendo todas as atividades e custos 
de insumos utilizados.

Palavras-chave:  Bovinocultura de corte, Pastagens, Sistemas de produção.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO POR CLAE PARA 
DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE CEFOPERAZONA SÓDICA E PREDNISOLONA EM 

MEDICAMENTO DE USO ANIMAL

Mirella Carla Galana Gerlin1 & Nájla Mohamad Kassab2

Departamento de Tecnologia Farmacêutica 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O agronegócio é um setor estratégico da economia brasileira, sendo um dos setores que mais cresce 
no cenário das indústrias. O uso de antimicrobianos em medicina veterinária se estende além da pro-
teção do bem-estar animal e prevenção de doenças infecciosas ao aumento da produção, a segurança 
dos produtos de origem animal e prevenção de doenças causadas de origem alimentar. Medicamentos 
de uso veterinário atualmente são muito utilizados para infecções como mastites. As cefalosporinas 
apresentam amplo espectro de ação para bactérias gram-positivas e gram-negativas. Os anti-inflama-
tórios esteroidais possuem como principal ação a inibição da enzima fosfolipase A2 que inibe as vias 
inflamatórias, restringindo os substratos e consequentemente impede a atividade anti-inflamatória. O 
uso da terapia combinada de cefalosporinas com anti-inflamatórios esteroidais apesar de ser bastante 
utilizada onde é permitido, o efeito ainda não está totalmente esclarecido. Desta forma, o objetivo deste 
projeto foi analisar, através de forma simultânea e quantitativa a associação. Ocorreu através de um 
método simples, eficiente e de baixo custo em cromatografia líquida, a quantificação de dois medica-
mentos associados. Foi analisado a associação de Cefoperazona e Prednisolona. Foram analisados em 
fase móvel sendo acetonitrila:água ácida (70:30v/v), com pH=3,0; fluxo 0,9mL/min e detecção em UV 
a 240 e 260nm. Mostrado nos gráficos no tempo entre 2 a 6min. As curvas de calibração foram feitas 
em concentrações entre 0,25 a 25µg/mL para cefoperazona e 0,75 a 30µg/mL para prednisolona. 

Palavras-chave: CLAE, Cefalosporinas, Anti-inflamatórios.
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DESREPLICAÇÃO POR CLAE-DAD-EM DE EXTRATOS DE Rotala ramosior (L.) 
Koehne E Lafoensia pacari St. Hil. (Lythraceae) E ATIVIDADE ANTIBACTERIANA

Thaís Karolainne Pereira Dantas1, Karina Margareti Alencar de Barros2, 
Maria Lígia Rodrigues Macedo3 & Denise Brentan da Silva4

1,4Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas (LaPNEM) 
2,3Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas (LPPFB) 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As espécies Rotala ramosior (L.) Koehne e a Lafoensia pacari A. St.-Hil., pertencentes à família Ly-
thraceae, são plantas amplamente utilizadas pela população para o tratamento de infecções cutâneas, 
inflamações, hipertensão arterial, depurativo do sangue e outros. Elas são popularmente conhecidas 
como sete-sangrias e didal ou mangabeira-brava, respectivamente. Objetivou-se, através desse traba-
lho identificar os metabólitos presentes nos extratos de R. ramosior e L.  pacari,, uma vez que ainda se 
tem poucas informações químicas das espécies pertencentes à família Lythraceae, além de caracteri-
zar a atividade antibacteriana desses extratos. A partir das análises por CLAE-DAD-EM observamos 
uma composição química bastante diferente entre as espécies analisadas, o que está relacionado às 
significantes diferenças das atividades antibacterianas observadas para os extratos. O extrato polar de 
L. pacari é constituído por ácido elágico, alguns monômeros de flavan-3-ol (galocatequina, epigalo-
catequina e catequina) e elagitaninos, enquanto que o extrato de R. ramasior é constituído por ácidos 
monocafeoilquínico (ácido 5-O-E-cafeoilquínico) e dicafeoilquínicos (ácidos 3,4/ 3,5 e 4,5 di-O-E-
cafeoilquínicos) e flavonoides glicosilados com a aglicona da quercetina (mono- e di-glicosilados). O 
extrato polar de L. pacari foi o que demostrou as maiores atividades de inibição contra Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii e Staphylococcus epidermidis.

Palavras-chave: Rotala ramosior, Lafoensia pacari, antibacteriana.
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DETECÇÃO DE LINFÓCITOS T HELPER 1 EM AMOSTRAS DE CÉRVICE UTERINA DE 
PACIENTES INFECTADAS POR PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Luiz Felipe Lemes de Araujo1 & Cacilda Tezelli Junqueira Padovani2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Papilomavírus humano (HPV) possui a capacidade de infectar a cérvice uterina e, na maioria das 
vezes, é eliminado. Entretanto, a infecção pode persistir, desencadeando anormalidades citológicas que 
podem evoluir para o câncer cervical. As células Th1, produtoras de INF-γ, tem papel central no con-
trole e resolução das neoplasias relacionadas ao HPV, dado que essa citocina induz efetiva imunidade 
celular local. O estudo objetivou detectar a coexpressão de CD4/INF-γ em células presentes na cérvice 
de pacientes infectadas por HPV, com e sem alterações histopatológicas. Foram analisadas 19 amos-
tras de biópsia de cérvice, incluídas em parafina, de pacientes submetidas à detecção de HPV-DNA e 
à avaliação histopatológica. A imunohistoquímica de dupla marcação foi realizada com recuperação 
antigênica por calor úmido, sistema de detecção EnVision™ G|2 Doublestain e os anticorpos primários 
anti-IFN-γ e anti-CD4. As células CD4+INF-γ+ foram quantificadas através do software ImageJ. As 
médias de células imunomarcadas/mm2, em ordem decrescente, segundo os achados histopatológi-
cos, foram: NIC I (n=4) = 158,25; NILM (n=5) = 129,35; NICII e NIC III (n=5) = 126,60; CA (n=5) = 
124,76. Foram encontrados tipos virais de alto risco oncogênico (HPV 16, 18, 33 e 45), com maiores 
frequências atribuídas ao HPV 18 (6/13, 46.1%), seguido do HPV 16 (5/13, 38,5%). Sugere-se que a 
maior frequência de células CD4+INFγ+ encontrada entre as amostras designadas NIC I possa relacio-
nar-se à existência de um perfil Th1 que contribui para mecanismos antivirais e antitumorais eficientes 
para a regressão das lesões. Enquanto que, a menor intensidade de células CD4+INFγ+ encontrada 
nas amostras classificadas como NIC II, III e CA pode sugerir que tais células estejam envolvidas com 
a tentativa do sistema imune em conter a carcinogênese cervical, embora a presença de HPV de alto 
risco oncogênico e a resposta celular ineficiente nestas pacientes possam predispor à transformação 
maligna, invasão e metástase. 

Palavras-chave: HPV, Linfócitos Th1, IFN-γ.
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DETECÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES 
ACOMETIDAS COM CÉLULAS GLANDULARES DE SIGNIFICADO INDETERMINADO 

(AGUS) NA REGIÃO LESTE DO MATO GROSSO DO SUL

Bruna Carolina Mateus Pereira Glória1 & Julie MassayoMaeda Oda2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As atipias glandulares de significado indeterminado são achados pouco frequentes nos diagnósticos 
citopatológicos, ocorrendo em aproximadamente 0,18 a 0,74% dos casos. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar o perfil epidemiológico de mulheres com diagnóstico de AGUS no exame citopatológi-
co e relacionar aos fatores de risco encontrados na literatura. Foram coletados dados de prontuários e 
amostras de cérvice uterina mediante aprovação do Comitê de Ética de Seres Humanos da UFMS. Dos 
444 prontuários, 1,8% das pacientes foram diagnosticados com AGUS, das quais 50% estavam entre 40 
e 59 anos; 75% delas fizeram exames complementares; 37,5% evoluíram para lesões mais graves e 62,5% 
realizaram algum tipo de intervenção terapêutica. A análise das coletas de preventivo demonstrou que 
apenas 4,67% das mulheres apresentaram alteração citopatológica, mas nenhuma foi diagnosticada 
como AGUS. Entretanto, a análise dos fatores de risco mostrou que 68,22% das mulheres encontra-
vam-se entre 20 e 49 anos; 65,42% iniciaram a coitarca entre os 15 e 20 anos e 60,75% tiveram contato 
com 2 a 9 parceiros sexuais até o momento da coleta. Apesar de baixa incidência de AGUS, esse tipo de 
lesão está significantemente relacionado ao aparecimento de lesões mais graves, podendo evoluir para 
um câncer de colo de útero em pouco tempo desde o primeiro diagnóstico. Dessa forma, evidencia-se a 
importância de orientar a população feminina em relação ao HPV, desde a prevenção, a detecção, até o 
tratamento da doença, evitando assim futuras complicações que afetem a vida reprodutiva da mulher.

Palavras-chave: AGUS, Fatores de risco, Câncer do colo do útero.

Apoio: Fundect/UFMS
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DETECÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES 
ACOMETIDAS COM ATIPIAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO 

(ASCUS) DA REGIÃO LESTE DO MS

Bruna Amaral Mattos1 & Julie Massayo Maeda Oda2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ASCUS, juntamente com LSIL são os achados que aparecem com mais frequência nos resultados ci-
tológicos anormais, porém são os de mais difícil interpretação. Este estudo objetivou avaliar o genó-
tipo e o perfil epidemiológico de mulheres acometidas com ASCUS e os principais fatores de risco 
que podem estar relacionados. Foram coletados dados de prontuários e amostras de cérvice uterino 
mediante aprovação do Comitê de Ética de Seres Humanos da UFMS. De 444 prontuários analisados, 
45% (200/444) correspondiam a alterações por ASCUS, das quais 59,5% não realizaram exames com-
plementares para uma melhor avaliação do prognóstico e 14% desenvolveram lesões mais graves (NIC 
ou carcinoma). A faixa etária predominante foi de 16 a 39 anos, tanto para a análise geral das lesões 
de colo uterino (57,66%), quanto para as que foram diagnosticadas apenas com ASCUS (52,5%). Já 
a análise das mulheres que foram coletadas o exame preventivo, observou-se que 52, 34% apresenta-
vam-se na faixa etária de 18 a 39 anos; 13,1% eram fumantes; 75,7% possuíam renda familiar entre 1 
a 3 salários mínimos; 43,9 % apresentavam mais de 13 anos de estudo; 59,8% realizavam anualmente 
o Papanicolau e 95,32% apresentaram normalidade no laudo citopatológico. Ao realizar uma análise 
baseada em técnicas de biologia molecular, 25,23% apresentaram infecção e/ou co-infecções por HPV 
por subtipos virais que variavam desde baixo a moderado e alto risco. Dessa forma, nosso estudode-
monstrou a importância de conhecer o perfil epidemiológico das mulheres que apresentam ou podem 
apresentar lesões de colo uterino e correlacionar com os possíveis fatores de risco, pois conhecer e 
reconhecer as características de uma população a ser abordada ou acionada é essencial para se obter 
bons resultados.

Palavras-chave: ASCUS, HPV, fatores de risco.
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DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DE Leishmania sp. EM CÃES 
SOROLOGICAMENTE POSITIVOS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA EM 

CAMPO GRANDE, MS

Karina Garcia Franco1 & Alessandra Gutierrez de Oliveira2

Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose causada por um protozoário do gênero 
Leishmania, que tem o cão (Canis familiaris) como principal fonte de infecção na área urbana. O diag-
nóstico laboratorial da LVC ocorre por meio de métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares, no 
entanto o exame parasitológico é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da doença. Sendo as-
sim, esse trabalho teve como objetivo detectar a presença de Leishmania sp., em cães sorologicamente 
positivos no teste DPP® para LVC. Foram examinados 208 animais provenientes do Hospital Veteriná-
rio da UFMS e, após a anamnese, foi colhido sangue venoso e aspirado de linfonodo para realização do 
teste imunocromatográfico rápido DPP® e parasitológico direto, respectivamente. Deste total, 96 foram 
sororreagentes, o que equivaleu a 46,15% de positividade.  Dos 77 animais sororreagentes submetidos 
ao parasitológico direto, 75,32% tiveram sua positividade confirmada nesse método. Dessa forma, não 
foi detectada a presença de Leishmania sp. em todos os cães sorologicamente positivos no teste DPP® 
para LVC e, além disso, não foi observada interferência da vacina Leishmune® no resultado do teste 
DPP®.

Palavras-chave: Canis familiaris, teste imunocromatográfico, parasitológico direto.
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DISTRIBUIÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM MACRÓFITAS AQUÁTICAS 
DO PANTANAL BRASILEIRO

Vinícius da Cruz Silva1 & Carlos Alexandre Carollo2

Laboratório de Produtos Naturas e Espectrometria de Massas 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Compostos de origem natural apresentam variadas atividades biológica sendo uma impor-
tante fonte de novos protótipos para indústria farmacêutica. O presente trabalho visou determinar os 
principais metabólitos secundários que são acumulados por macrófitas aquáticas do Pantanal Brasilei-
ro e determinar se existe um padrão de distribuição dos metabólitos em relação à sistemática das espé-
cies e ainda identificar a ocorrência de classes de interesse farmacológico. Para a obtenção dos extratos 
foi utilizado um extrator por fluído pressurizado e os principais metabólitos presentes nos extratos 
foram identificados por CLAE-DAD-EM/EM. Após a análise do perfil químico das espécies notou-se 
que os compostos predominantes pertencem a da classe dos flavonoides, sendo que a quercetrina e a 
isoafinetina (estruturalmente caracterizados pela sua grande capacidade antioxidante) são comuns a 
diversas espécies. Além desses compostos, vale destacar a presença do ácido quínico e o ácido clorogê-
nico também amplamente distribuídos. Apesar das similaridades destacadas, a análise macro dos da-
dos não permitiu identificar metabólitos secundários correlacionados com a classificação sistemática, 
habitat ou rendimento dos extratos. Finalmente, a presença de flavonoides nestas macrófitas aquáticas 
as tornam de grande interesse para o setor farmacêutico, visto que esta classe se caracteriza por apre-
sentar diversas atividades biológicas.

Palavras-chave: Macrófitas, Flavonoides, Pantanal, Sistemática.
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Ciências Agrárias – Recursos Florestais e Eng. Florestal

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO TEOR DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM ÁREA 
CULTIVADA COM CANA-DE-AÇÚCAR

Hudson Soares do Nascimento1 & Karina Marie Kamimura2

Departamento de Solos 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O cálcio (Ca) é um elemento essencial para crescimento de meristemas e, particularmente, para o cres-
cimento e funcionamento apropriado dos ápices radiculares, já o Magnésio (Mg) tem papel estrutural 
como componente da molécula de clorofila, é requerido para manter a integridade dos ribossomos e 
sem dúvida contribui para manter a estabilidade estrutural dos ácidos nucleicos e membranas. O estu-
do foi realizado na Fazenda Santa Luzia no município de Aporé-GO, pertencente à Usina Cerradinho, 
o solo predominante da região é o Latossolo. A coleta de dados da área foi numa área de 1560,66 ha. 
As amostras de solos foram coletadas na camada de 0-0,25 m, sendo os locais georreferenciados. Os 
valores de média e mediana para as duas variáveis foram próximas, sendo que as medianas apresenta-
ram valores superiores à média, apesar da ocorrência de distribuição assimétrica. A Geoestatística se 
mostrou ferramenta importante para a tomada de decisão, uma vez que ela apresenta a variabilidade 
espacial dos dados. O modelo linear foi o modelo que se ajustou aos dados de Ca e Mg; o grau de de-
pendência espacial do Ca e Mg foi fraco; o alcance para a variável Ca foi de 3122,8 m e para o magnésio 
foi de 2737 m.

Palavras-chave: Geoestatística, Mapa, Fertilidade do Solo.
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Ciências Agrárias – Agronomia

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO TEOR DE FÓSFORO EM ÁREA  
CULTIVADA COM CANA-DE-AÇÚCAR

Edvar Lopes Nantes Junior1 & Karina Marie Kamimura2

Departamento de Solos 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Dentre os nutrientes necessários às plantas, o fósforo (P) é o que mais limita a produtividade na maio-
ria dos solos do cerrado em função dos baixos teores naturalmente presentes nesses solos em condi-
ções naturais. Diante disso, o estudo teve como objetivo obter o mapa da distribuição do teor de fósforo 
do solo na cultura de cana-de-açúcar e auxiliar o produtor rural a identificar as estratégias a serem 
adotadas para aumentar a eficiência na adubação fosfatada, maximizando a rentabilidade das colheitas 
e minimizando os custos. O estudo foi realizado na Fazenda Santa Luzia no município de Aporé-GO, 
pertencente à Usina Cerradinho, o solo predominante da região é o Latossolo. A coleta de dados da 
área foi numa área de 1560,66 ha. As amostras de solos foram coletadas na camada de 0-0,25m, sendo 
os locais georreferenciados. O teor de P dessas amostras foi determinado empregando o método de 
Raijet al.(2001). Para a análise estatística descritiva, utilizou-se programa estatístico Sisvar (Ferreira, 
2000) e para a análise Geoestatística, utilizou-se programa computacional GS+ Versão 7. Os teores de 
fósforo da área estão bem abaixo dos teores considerados adequados no solo. A krigagem se mostrou 
ferramenta importante para a tomada de decisão, uma vez que ela apresenta a variabilidade espacial 
dos dados. O modelo esférico foi o modelo que se ajustou aos dados, o grau de dependência espacial 
do P foi fraco e o alcance foi de 2737 m.

Palavras-chave: Variabilidade, Cerrado, Krigagem.
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Ciências Agrárias – Agronomia

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO TEOR DE POTÁSSIO EM ÁREA  
CULTIVADA COM CANA-DE-AÇÚCAR

Leonardo Bezerra da Silva1 & Karina Marie Kamimura2

Departamento de Solos 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O potássio constitui um dos elementos mais abundantes da litosfera (cerca de 2,5%) e é o cátion mais 
abundante das plantas constituindo cerca de 10% da matéria seca. Tem importante função no esta-
do energético da planta, na translocação e armazenamento de assimilados, é essencial para um largo 
espectro de funções ao nível celular ou da planta inteira, podendo atuar como regulador osmótico e 
ativador enzimático. O uso da Geoestatística no estudo da variabilidade espacial permite a identifica-
ção da dependência espacial dos dados, possibilitando o desenvolvimento de mapas de distribuição no 
campo, através da técnica de krigagem, que faz uso da interpolação com estimador não tendencioso e 
variância mínima (Journel&Huijbregts, 1991). O estudo foi realizado na Fazenda Santa Luzia no mu-
nicípio de Aporé-GO, pertencente à Usina Cerradinho, o solo predominante da região é o Latossolo. A 
coleta de dados da área foi numa área de 1560,66 ha. As amostras de solos foram coletadas na camada 
de 0-0,25 m, sendo os locais georreferenciados. O número de pontos de coleta foi de 336 e a distância 
entre coleta foi de 224 m. O potássio não apresentou estrutura de dependência espacial na camada de 
0-0,25 m, sendo considerado como efeito pepita puro, portanto a Geoestatística não se aplica. O valor 
médio do K é considerado adequado para o desenvolvimento da cana-de-açúcar.

Palavras-chave: Geoestatística, Adubação, Manejo do Solo.
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DIVERSIDADE E IMPLICAÇÃO TAXONÔMICA DE ESTRUTURAS  
SECRETORAS EM FOLHAS DE ASTERACEAE 

Katiane Sousa Mateus Almeida1, Wanderleia de Vargas2,  
Alexandre Ferraro Antunes3 & Edna Scremin-Dias4

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A presença de estruturas secretoras pode estar relacionada às interações ecológicas das plantas, que 
aliadas à combinação da estrutura genética, anatômica, morfológica e fisiológica, são decisivas no su-
cesso do estabelecimento dessas espécies em diversos ambientes. Como estas estruturas variam em 
sua constituição celular, porém permanecem constantes dentro dos táxons em que ocorrem, podem 
representar importantes implicações taxonômicas. Estruturas secretoras são responsáveis por sinte-
tizar, acumular e/ou liberar diferentes substâncias tanto externa como internamente aos órgãos das 
plantas. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento e análise micromorfológica de estruturas 
secretoras em espécies de Asteraceae que compõem o estrato herbáceo-subarbustivo do Chaco brasi-
leiro, a fim de subsidiar a taxonomia de tais espécies.  As análises foram realizadas a partir de folhas 
completamente expandidas de 27 espécies de Asteraceae, presentes no Chaco brasileiro. Destas, 23 
espécies tiveram suas folhas obtidas de espécimes depositadas no Herbário CGMS/UFMS e quatro 
foram coletadas em campo. Posteriormente foram selecionadas e tratadas segundo as técnicas usuais 
empregadas em anatomia vegetal. O material emblocado em historesina e em parafina foi seccionado 
transversalmente em micrótomo rotativo. Este trabalho evidenciou 16 tipos de estruturas secretoras, 
sendo elas: quatorze tipos diferentes de tricomas secretores, ductos e cavidades. Conclui-se que estas 
estruturas são consistentes para segregar os táxons analisados. 

Palavras-chave: Savana estépica, Taxonomia, Tricomas secretores.
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ECTOPARASITOS DE AVES NO PANTANAL SUL

Silara Fonseca1 & Rogério Rodrigues Faria2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As aves constam como importante hospedeiro para uma série de grupos de artrópodes, para o Panta-
nal não há informações sobre ectoparasitismo em aves. O presente trabalho teve como objetivo reali-
zar um levantamento de ectoparasitos de aves no Pantanal Sul, no município de Aquidauana, estado 
de Mato Grosso do Sul, Brasil. As aves foram capturadas com o auxilio de rede de neblina. As coletas 
foram realizadas entre outubro de 2015 e agosto de 2016. Para investigar as taxas de infestação, foram 
realizadas análises como prevalência e teste G. Foram amostradas 42 aves, pertencentes a 19 espécies, 
sendo que 11 encontravam-se parasitas. Os ectoparasitos amostrados foram ácaros, carrapatos e pio-
lhos. Turdusleucomelasfoi a única espécie de ave infestada por mais de um tipo de ectoparasitos. Não 
foi encontrada nenhuma associação significativa entre os ectoparasitos e hospedeiros infestados. As 
maiores prevalências de infestação foram: Columbina talpacoti, Thamnophiluscaerulescens,Herpsilo-
chmuslongirostris, Thamnophilusdoliatus, todos com 100%, em seguida apresentou-se Tachyphonus-
rufuscom 66% e Turdus. leucomelas com 60%. Este estudo consta de dados preliminares sobre a fauna 
de ectoparasitas de aves no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Dado o número baixo de indivíduos por 
espécie de aves e a baixa resolução taxonômica dos ectoparasitos, os resultados deste estudo devem 
ser melhor compreendido em futuros estudos que abordem sobre os fatores de associação e possível 
preferência dos ectoparasitos sobre os hospedeiros.

Palavras-chave: parasitismo, fauna silvestre, levantamento.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

133
Ciências Biológicas e da Vida

EFEITO ANTINEOPLÁSICO  DA COMBINAÇÃO ENTRE SUBSTÂNCIAS 
CITOTÓXICAS E FRAÇÕES BIFLAVONOÍDICAS MODULADORAS DAS VIAS DE 

BIOTRANSFORMAÇÃO 

João Vitor de Sousa Teixeira1 & Renata Trentin Perdomo2

Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

As vias de biotransformação acontecem no fígado por enzimas efetoras sobre xenobióticos alvos. As 
enzimas de fase I fazem a biotransformação de xenobióticos promovendo desintoxicação, porém, po-
dem gerar produtos reativos. Já a enzima de fase II tem a função de acelerar a excreção dos metabólitos. 
Portanto, inibir uma destas enzimas pode gerar efeito sinérgico, aditivo ou de menor efeito conforme 
o metabólito gerado.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 3 frações biflavonoidicas e do 
flavonoide amentoflavona (padrão) nas diferentes linhagens neoplásicas comparando com o efeito na 
linhagem celular derivada de hepatoma humano HepG2 por ser um modelo empregado em estudos 
do metabolismo de xenobióticos e toxicidade hepática. As frações biflavonoídicas obtidas de espécies 
de Ouratea apresentam biflavonoides semelhantes a amentoflavona e modulam as enzimas de bio-
transformação (inibição das enzimas de fase I e fase 2). Observamos que as frações biflavonoidicas 
foram menos citotóxica na linhagem HEPG2 comparada as demais células neoplásicas, destacando-se 
a amentoflavona que apresentou efeito 3vezes menor. As frações R1e R2 apresentaram os melhores 
efeitos citotóxicos e pode estar relacionada ao fato de inibirem 100% e 33%, respectivamente a enzima 
GST da fase II.  A amentoflavona não inibe a GST, responsável pela excreção dos metabólitos, o que 
estaria elevando a velocidade de biotransformação. O valor de GI50 resultado da combinação entre a 
fração R1, que inibe 100% da GST e a amostra TIOF-3 na proporção 1:1 das GI50 na linhagem de câncer 
de próstata (PC-03) resultou em melhora na atividade citotóxicada com GI50 de 1,38 µg/ml, comparado 
aos valores isolados. Concluimos que estas frações apresentam potencial para serem estudadas no efei-
to sinérgico com outras substâncias citotóxicas a fim de melhores resultados de citotoxicidade.
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EFEITO DA CO-INOCULAÇÃO DE BACTÉRIAS FIXADORAS DE NITROGÊNIO NA 
PRODUÇÃO E QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA

Carlos Henrique Queiroz Rego1 & Charline Zaratin Alves2

Departamento de Agronomia 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho consistiu em avaliar se a co-inoculação de Azospirillum e Bradyrhizobium influenciam 
os componentes de produção, produtividade e qualidade de sementes na cultura da soja. O experi-
mento foi instalado na área experimental do Câmpus de Chapadão do Sul / UFMS, sendo utilizada 
a cultivar NA 7337. Os tratamentos consistiram das combinações de inoculação e co-inoculação de 
Bradyrhizobiumjaponicum (Gelfix 5®) e Azospirillum brasilense (Masterfix L®), utilizando cada dose 
do produto comercial em 50 kg semente-1, sendo: T1 - testemunha (sem inoculação); T2 - inocula-
ção com Bradyrhizobium(150 mL); T3 - inoculação com Azospirillum(150 mL); T4 –Bradyrhizobium 
+ Azospirillum(75 mL + 75 mL); T5 - Bradyrhizobium + Azospirillum(150 mL+ 150 mL); T6 - Bra-
dyrhizobium + Azospirillum(225 mL+ 225 mL); e T7 -Bradyrhizobium + Azospirillum (300 mL+ 300 
mL. No estádio R2 foram avaliados a altura das plantas, número de nódulos planta-1 e massa seca da 
parte aérea. No estádio R8 foram avaliados: altura das plantas, altura de inserção da primeira vagem, 
número de sementes vagem-1, número de vagens planta-1, massa de 100 sementes e produtividade. 
No laboratório foi determinado o teor de água e realizado os testes de germinação e vigor (primeira 
contagem, emergência, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado e tetrazólio). A testemunha 
obteve os menores valores de nodulação, massa seca da parte aérea, número de vagens planta-1, núme-
ro de sementes vagem-1 e produtividade, evidenciando que plantas que não foram inoculadas tiveram 
seu desenvolvimento, produção e qualidade de sementes afetados. De modo geral, a co-inoculação de 
Bradyrhizobium e Azospirillum se mostrou benéfica ao desenvolvimento das plantas, contribuindo fa-
voravelmente nos componentes de produção e produtividade e qualidade das sementes. A dose de 225 
mL da co-inoculação aumentou 31% a produtividade, comparada ao tratamento que é normalmente 
feito pelos produtores, além de incrementar a qualidade fisiológica das sementes.

Palavras-chave: Fixação biológica, Glycinemax L., Vigor.

Apoio: CNPq/UFMS
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EFEITO DA DIETA E DE EXERCÍCIOS NA COMPOSIÇÃO  
CORPORAL DE RATOS WISTAR

Gabrielly da Costa Gomes Rodrigues1 & Fabiane La Flor Ziegler Sanches2

Curso de Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A proteína da amêndoa do bacuri, assim como do wheyprotein (WP) possuem quantidade relevante de 
aminoácidos essenciais e excelentedigestibilidade. Essas características têm sido buscadas por atletas 
para auxílio na melhora da composição corporal, particularmente quando associadas com exercícios. 
Este estudo analisou o efeito de dietas com fonte proteica vegetal e animal sobre a composição corpo-
ral de ratos submetidos ao exercício. Foram utilizados 40 ratos machos Wistar recém-desmamados. O 
experimento teve duração de 4 semanas de adaptação (dieta comercial) e 8 semanas de protocolo de 
exercício resistido com escada, frequência de três vezes por semana, recebendo dieta normoproteica 
(~15%) de diferentes fontes. Foram distribuídos em 6 grupos (G1-G4) (n=6), sendo G1 (bacuri seden-
tário); G2 (bacuri exercitado); G3 (WP sedentário); G4 (WP exercitado); G5 (controle sedentário, n=8) 
e G6 (controle exercitado, n=8). Avaliou-se consumo da dieta, peso, comprimento, circunferências 
torácica e abdominal para calcular o índice de Lee e o índice de massa corporal (IMC) e também sítios 
de gorduras foram retirados após eutanásia. A estatística foi realizada por ANOVA e Teste de Tukey, 
considerando 5% de significância. Observou-se que o peso final de G3 (372±8,86g) foi superior ao G2 
(326,83±15,03g) e G6 (316,75±5,90g). Os grupos que receberam bacuri consumiram quantidade su-
perior de dieta, além de apresentar maior teor lipídico em sua composição, entretanto, tiveram menor 
peso final, não diferiram nos índices de Lee e IMC, nos sítios de gordura e índice de adiposidade dos 
grupos tratados com WP, apresentando valores inferiores nas circunferências torácica e abdominal. 
Em relação às gorduras e índice de adiposidade, não houve diferença entre os grupos sedentários e 
exercitados. Concluiu-se que a proteína vegetal do bacuri é de boa qualidade quando equiparada à 
proteína animal WP, podendo ser recomendado seu uso na elaboração de suplementos nutricionais, 
como fonte vegetal alternativa e de baixo custo. 

Palavras-chave: Suplementação, Composição Corporal, Exercício.

Apoio: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato 
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EFEITO DA INOCULAÇÃO COM Azospirillum brasilense ASSOCIADO A 
ADUBAÇÃO NITROGENADA EM FEIJÃO

Vinicius Andrade Secco1 & Sebastião Ferreira de Lima2

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A utilização de bactérias promotoras de crescimento e fixadoras de N pode ser uma opção para redu-
zir a entrada de insumos, principalmente N, na cultura do feijão. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da aplicação de A. brasilense associado ao manejo de nitrogênio em feijão precoce. Foi 
utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial 5x4 com três re-
petições. Os tratamentos foram formados pela combinação de cinco doses de A. brasilense (0, 50, 100, 
150 e 200 mL ha-1) e quatro doses de nitrogênio em cobertura (0, 40, 80 e 120 kg ha-1). A parcela ex-
perimental foi constituída por cinco linhas de quatro metros de comprimento com espaçamento entre 
fileiras de 0,45 m. Foi utilizada a cultivar Jalo Precoce e a inoculação da bactéria foi feita diretamente 
nas sementes, imediatamente antes da semeadura da cultura, utilizando a fonte comercial Masterfix, 
fornecedora de Azospirillum brasilense. Foi avaliada a massa seca do caule, massa seca de folhas, núme-
ro de vagens por planta, número de grãos por planta, massa de cem grãos e a produtividade de grãos. 
As características de massas seca de caule, massa seca de folhas, número de vagens por planta, número 
de grãos por vagens, massa de cem grãos e produtividade, foram influenciados pela adubação nitroge-
nada e ou a inoculação com Azospirillum brasilense. Houve interação entre os fatores adubação com N 
e a inoculação com A. brasilense apenas para a massa seca do caule, número de grãos e massa de cem 
grãos. As maiores produtividades de grãos de feijão foram obtidas com as doses de 60,4 kg ha-1 de N e 
com a dose de 123 mL ha-1 de A. brasilense.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, Bactérias diazotróficas, Mineralização do nitrogênio.

Apoio: CNPq/CPCS
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EFEITO DA TROPICAMIDA, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M4 DE ACETILCOLINA, 
APLICADOS VIA INTRACEREBRAL, NA CATALEPSIA INDUZIDA POR INIBIÇÃO DE 

RECEPTORES DE DOPAMINA COM HALOPERIDOL, EM CAMUNDONGOS

Bruna Cristina Grance Fernandes1 & Albert Schiaveto de Souza2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: A interação entre acetilcolina e dopamina nos núcleos da base do encéfalo não está bem 
esclarecida. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da tropicamida, um antagonista de receptores 
muscarínicos M4, na catalepsia em camundongos, induzida por inibição de receptores de dopamina. 
Metodologia: Foram realizados 6 grupos experimentais, com 6 camundongos suíços, machos, pesan-
do entre 20-30g. Os animais receberam injeção intraperitonial (i.p.) de salina ou haloperidol, seguida 
pela injeção intracerebral de salina ou tropicamida (12,5 ou 25 nM), após 60 minutos da primeira apli-
cação. Após 5, 35 e 65 minutos da administração das drogas, os animais foram submetidos à avaliação 
funcional no teste de catalepsia na barra. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA de duas vias 
de medidas repetitivas (efeito do grupo experimental e do momento de análise, e a interação entre 
estes), seguido pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls. Resultados e discussão: Houve efeito do 
grupo (p<0,001), efeito do momento (p<0,001) e interação entre fatores (p<0,001), quanto ao tempo 
de catalepsia. O tempo de catalepsia nos grupos haloperidol+Tropicamida 12,5nM e haloperidol+Tro-
picamida 25,0nM, nos momentos 35 e 65 minutos foi maior do que aquele observado no momento 5 
minutos. Para os demais grupos experimentais, não houve diferença significativa entre os momentos 
de análise. Em todos os momentos avaliados (5, 35 e 65 minutos), o tempo de catalepsia dos animais 
que receberam haloperidol foi significativamente maior do que o daqueles que receberam salina como 
primeira droga, todavia, no momento 5 minutos após a aplicação das drogas, o tempo de catalepsia dos 
animais que receberam haloperidol+tropicamida, em ambas as doses, foi significativamente menor 
do que aquele observado no grupo haloperidol+salina, porém, sem diferença entre si. Conclusão: O 
antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina tropicamida (M4) foi capaz de reverter parcial-
mente a catalepsia nos camundongos.

Palavras-chave: Núcleos da base, Receptores de acetilcolina, Catalepsia.

Apoio: UFMS
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EFEITO DE COBERTURAS VEGETAIS NO SOLO E NA CULTURA  
DA SOJA EM PLANTIO DIRETO

Lucas Jandrey Camilo1 & Sebastião Ferreira de Lima2

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As coberturas vegetais são fundamentais para a manutenção do sistema de plantio direto, conserva-
ção do solo contra erosões e melhorias das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes coberturas vegetais na cultura da soja 
semeada em plantio direto. O experimento foi instalado na safra 2015/2016 na área experimental da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Chapadão do Sul, em Latossolo vermelho 
distrófico. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados com nove tratamentos e 
quatro repetições. Os tratamentos foram formados pelas coberturas vegetais sorgo (Sorghum bicolor), 
milheto (Pennisetumglaucum (L.) R. Br.), estilosantes (Stylosanthesspp / CV. BRS), Urochloaruziziensis, 
nabo forrageiro (Raphanussativus L,), Urochloabrizantha cv. Marandu, crambe (CrambeabyssinicaHo-
chst) e pousio. As parcelas da cobertura vegetal foram constituídas por 10 m de largura e 20 m de 
comprimento. Sobre essas coberturas vegetais foi semeado a cultura da soja. As parcelas de soja cons-
tituíram-se de quatro linhas de cinco metros de comprimento. O espaçamento entre fileiras foi de 0,45 
m. Foram avaliadas características morfológicas, componentes de produção e produtividade de grãos 
da soja. Concluiu-se que as coberturas vegetais influenciam a morfologia, os componentes de produ-
ção e a produtividade de grãos de soja de forma distinta. O número de grãos por vagem e a massa de 
cem grãos não foram influenciadas pelas coberturas vegetais. As coberturas U. brizantha, milheto, U. 
ruziziensise estilosantes proporcionaram maior produtividade de grãos de soja.

Palavras-chave: Glycinemax, Sistema de cultivo, Manejo do solo do solo.
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EFEITO DE COMPOSTOS SINTÉTICOS NITROHETEROCÍCLICOS SOBRE O PERFIL 
PROTEICO DE TRYPANOSOMA CRUZI

Caroline Silva Garcia1 & Alda Maria Teixeira Ferreira2

Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Trypanosoma cruzi, um protozoário da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, é o agente 
etiológico da doença de Chagas, uma das principais doenças de saúde pública de interesse na América 
Latina. Devido a grande capacidade de adaptação desse organismo, refletida em mudanças genéticas 
e bioquímicas dinâmicas, que determinam o conjunto de proteínas presentes em uma dada condição 
ou situação, este estudo teve por objetivo analisar o efeito de análogos sintéticos de chalconas nitrohe-
terocíclicas sobre o perfil proteico de formas epimastigotas de T.cruzi. Foram analisados por meio de 
eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) os perfis proteicos dos parasitas tratados com a IC50 
dos compostos CHA-LASQUIM 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 e 7.2. Embora os compostos CHA-LASQUIM 2.2, 3.2, 
4.2 e 7.2 tenham sido considerados biologicamente ativos, o tratamento com a IC50 destes compostos 
não causou alterações visíveis no perfil proteico dos parasitas. Já o tratamento de formas epimastigotas 
de T.cruzi com a IC50 do composto sintético CHA-LASQUIM 1.2 alterou o perfil proteico dos parasitas, 
evidenciando um peptídeo de aproximadamente 70 kDa. Os mecanismos de expressão proteica repre-
sentam processos altamente complexos e dependentes de inúmeros fatores. Estudos complementares 
deverão ser realizados a fim de elucidar os mecanismos que levam a alterações no perfil proteico de pa-
rasitas tratados com compostos sintéticos nitroheterocícilos, além da realização de ensaios posteriores 
para a identificação precisa do conjunto de proteínas que sofreu essas alterações.

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Perfil proteico, compostos sintéticos.
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EFEITO DO BIPERIDENO, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M1 DE ACETILCOLINA, 
APLICADOS VIA INTRAPERITONIAL, NA CATALEPSIA INDUZIDA POR INIBIÇÃO DE 

RECEPTORES DE DOPAMINA COM HALOPERIDOL, EM CAMUNDONGOS

André Luis Grégio Bezerra1 & Albert Schiaveto de Souza2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: A interação entre acetilcolina e dopamina nos núcleos da base do encéfalo não está bem 
esclarecida. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do biperideno, antagonista de receptores musca-
rínicos M1, nas alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopami-
na, em camundongos. Metodologia: Foram realizados 6 grupos experimentais, com 8 camundongos 
suíços cada, machos, pesando entre 20-30g. Os animais receberam injeção intraperitonial de salina ou 
haloperidol, seguida pela injeção intraperitoneal de salina ou biperideno (2,5 ou 10mg/kg), após 30 mi-
nutos da primeira aplicação. Após 30, 60 e 90 minutos da administração das drogas, os animais foram 
submetidos à avaliação funcional no teste de catalepsia na barra. Os dados foram analisados pelo teste 
ANOVA de duas vias de medidas repetitivas, seguido pelo pós-teste de Tukey. Resultados e discussão: 
Na análise dos dados do tempo de catalepsia, houve efeito do grupo experimental (p<0,001), porém 
não houve efeito do tempo (p=0,309) e nem interação entre grupo e tempo (p=0,352). Houve diferença 
significativa entre os grupos experimentais em todos os momentos analisados. Nos momentos 30, 60 
e 90 minutos, os animais do grupo Haloperidol+salina apresentaram maior tempo de catalepsia em 
relação àqueles dos demais grupos. Foi observado também que o tempo de catalepsia nos animais dos 
grupos Haloperidol+biperideno (2,5mg/kg) e (10mg/kg) apresentaram menor tempo de catalepsia do 
que aquele observado para o grupo Haloperidol+salina. Esta reversão foi total para o grupo Halope-
ridol+biperideno 10mg/kg, aos 30 e 60 minutos e parcial aos 90 minutos. Para o grupo Haloperidol+-
biperideno 2,5mg/kg a reversão foi total aos 90 minutos e parcial aos 30 e 60 minutos, com valores 
semelhantes àqueles do grupo Salina+salina. Conclusão: O antagonista de receptores muscarínicos de 
acetilcolina biperideno (M1) foi capaz de reverter parcialmente o comportamento de catalepsia indu-
zida por inibição dos receptores de dopamina.

Palavras-chave: Núcleos da base, Receptores de acetilcolina, Comportamento motor.
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EFEITO DO CRISTAL VIOLETA SOBRE A VIABILIDADE  
DE ASPERGILLUS FUMIGATUS

Juliana Alvarenga Flor1 & Carla Santos de Oliveira2

Resumo: A Terapia de fotoinativação (TFI) consiste em uma reação química ativada através de luz 
aplicada para destruição seletiva de um tecido contaminado por micro-organismos, como fungos e 
bactérias, que requer um agente fotossensibilizante no tecido-alvo, uma fonte de luz e oxigênio. As fon-
tes de luz utilizadas para TFI devem emitir comprimentos de onda no espectro de absorção do fotos-
sensibilizante escolhido.  Tem sido proposto na literatura que a  TFI pode danificar células microbianas 
ou até levá-las a morte, portanto um grande número de fotossensibilizadores e fontes de irradiação 
são reportados, em diferentes parâmetros e em diversas concentrações do corante. Entretanto, para 
que os processos fotodinâmicos sejam entendidos, mais conhecimento sobre a importância da taxa de 
absorção, viabilidade e o processo relacionado a irradiação são necessários. Para isso, suspensões de 
A. fumigatus foram utilizadas para analisar e quantificar o efeito do fotossensibilizador cristal violeta 
sobre a viabilidade deste fungo.

Palavras-chave: terapia fotodinamica, fotossensibilizador, fotoinativação.
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EFEITO DO FOGO EM SEMENTES DE CECROPIA PACHYSTACHYA TRÉCUL, 
ESPÉCIE NATIVA DO PANTANAL

Jhonatan Jose Maria Rodrigues1 & Liana Baptista de Lima Corrêa da Costa2

Laboratório de Botânica/Sementes 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Algumas áreas úmidas estão sujeitas a períodos de seca, no qual a biomassa vegetal se torna mais in-
flamável pela perda de água. O Pantanal é uma dessas áreas suscetíveis ao fogo na época de seca e a 
comunidade vegetal fica exposta a este processo que pode ser natural ou antrópico. Com o propósito 
de compreender as estratégias adaptativas de sementes de Cecropiapachystachya, e prover conheci-
mento sobre a biologia e ecologia de espécies de áreas úmidas, objetivamos com este trabalho avaliar 
o comportamento das sementes perante diferentes temperaturas de germinação em ambiente com e 
sem luz, após a passagem do fogo e após serem submetidas a calor seco em estufa, utilizando 2 lotes de 
sementes, coletados em mata ciliar (lote Pontal) e em reserva particular (lote UFMS). A germinação 
das sementes do lote UFMS foi avaliada a 20, 25, 30 e 35oC. As sementes do lote Pontal foram subme-
tidas aos tratamentos com fogo dispondo as sementes a 0 cm, 1 cm e 2 cm usando queimador aberto, 
solo e cobertura de serapilheira. Os tratamentos com alta temperatura foram realizados utilizando uma 
estufa regulada a 50°C expondo as sementes por 5, 10, 20 e 30 min. Após os tratamentos as sementes 
foram submetidas ao teste de germinação e determinação do teor de água. A 35°C foi obtida a maior 
porcentagem de germinação e as sementes são fotoblásticas positivas. O fogo foi prejudicial quando as 
sementes estão na superfície do solo, mas o solo funciona como um isolamento térmico protegendo as 
sementes do fogo quando estão enterradas. A exposição a 50ºC não prejudicou as sementes.

Palavras-chave: ecofisiologia de sementes, estresse em plantas, recuperação de áreas degradadas.
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EFEITO RESIDUAL CONDICIONADORES QUIMICOS DO SOLO NA SOJA (GLYCINE 
MAX L.) CULTIVADA SOB SISTEMAS DE SEMEADURA DIRETA E CONVENCIONAL 

Ricardo Gustavo Schultz1 & Cassiano Garcia Roque2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Objetivou-se por meio desse experimento avaliar o efeito residual dos condicionadores químicos do 
solo nas características fitotécnicas da cultura da soja e atributos químicos do solo, após cinco anos 
de sua aplicação. O experimento foi realizado na área experimental da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, no Câmpus de Chapadão do Sul, MS.  O delineamento experimental adotado foi blo-
cos casualizados em esquema fatorial 2 (02 sistemas de preparo: convencional (SSC) e plantio direto 
(SSD)) por 6 (doses de calcário) com quatro repetições por tratamento. Os tratamentos consistiram 
em: T1 – controle; T2 – calcário (3,563 mg ha-1); T3 – gesso (2,0 mg ha-1); T4 – dose recomendada de 
calcário + gesso (3,563 mg ha-1 + 2 mg ha-1); T5 – calcário meia dose recomendada (1,781mg mg ha-1 
+ 2 mg ha-1); T6 – calcário dose recomendada (7,126 mg ha-1 + 2 mg ha-1). Foi realizado o plantio do 
cultivar de soja CD229RR no mês de outubro. No estádio fenológico R8 foram coletadas plantas ao 
acaso por parcela onde foram determinadas as seguintes variáveis: altura de plantas, inserção da pri-
meira vagem, número de vagens, massa de 100 grãos e produtividade. Após a colheita da soja, foram 
coletas amostras de solo em cada parcela, para que se determinasse as seguintes variáveis: P, Ca, Mg, 
K, (Al+H). Os tratamentos não apresentaram diferença para os componentes de produção da cultura 
da soja, exceto no número de vagens para o sistema de semeadura direta no número de vagens, onde 
o T4, apresentou as maiores médias. Já para as análises de solo, os tratamentos não influenciaram na 
maioria dos caracteres avaliados, com exceção do fósforo no sistema de semeadura convencional, e 
do magnésio no sistema de semeadura direta, para ambas as variáveis o tratamento que apresentou as 
maiores médias foi o T4. Com bases nas condições avaliadas, constatou-se que o a aplicação de calcário 
e gesso após cinco anos da sua aplicação não possui efeito residual para ambos os sistemas de cultivo. 

Palavras-chave: Glycinemax, Calcário, Gesso.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Agronomia
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

144
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: D-5 Nutrição - Ciências da Saúde

EFEITOS DO EXTRATO DA FOLHA DA CAGAITEIRA (EUGENIA DYSENTERICA DC.) 
EM ANIMAIS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERCALÓRICA

Fernanda Janaína Silva Araújo1 & Karine de Cássia Freitas2

Curso de Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A obesidade é uma doença crônica e para diminuição desta patologia e seus transtornos metabólicos 
são propostos tratamentos, destacando-se o uso de derivados de plantas. A cagaiteira (Eugenia dysen-
terica DC.) merece destaque devido a presença de antioxidantes e compostos fenólicos. Contudo, não 
há estudos que observaram o efeito do extrato da folha da cagaiteira frente à obesidade. Assim, teve-se 
por objetivo avaliar o efeito do extrato etanólico das folhas da cagaiteira nas alterações de peso corpo-
ral, no consumo alimentar, no tecido adiposo e perfil lipídico de camundongos alimentados com dieta 
hipercalórica. Foram utilizados camundongos Swiss, adultos, distribuídos em três grupos (n=7), todos 
alimentados com dieta hipercalórica e água ad libitum, suplementados com salina ou com extrato 
etanólico na dose de 25 mg.kg-1 ou 50 mg.kg-1, por dez semanas. Periodicamente avaliou-se ganho de 
peso e consumo alimentar, e ao final do experimento coletou-se tecido adiposo epididimal e fígado 
para análise histológica, bem como avaliou-se o perfil lipídico e glicemia de jejum. Os grupos não 
apresentaram diferença significante no ganho de peso, contudo o extrato da cagaita reduziu o consumo 
alimentar na segunda quinzena do estudo (p=0,003). Com relação ao peso dos sítios de tecido adiposo 
e análise histológica, não houve diferença significante na comparação entre os grupos. Além disso, não 
houve alteração significante no teste de tolerância oral à glicose, bem como na glicemia de jejum, em 
nenhuma das concentrações de extrato. Porém, quanto ao perfil lipídico, o colesterol LDL apresentou 
redução significante no grupo extrato etanólico 50 mg kg-1 (p<0,047). Concluiu-se que extrato da folha 
de cagaita não apresentou eficácia no ganho de peso dos animais e na glicemia de jejum, porém, quanto 
ao perfil lipídico, houve melhora no colesterol LDL do grupo tratado, podendo também agir como um 
coadjuvante no processo inicial de emagrecimento, por reduzir a ingestão alimentar.

Palavras-chave: Obesidade, Camundongos, Eugenia.
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EFETIVIDADE DA TRANSMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE PINOS DE FIBRA  
DE VIDRO PELO GRAU DE CONVERSÃO DO CIMENTO RESINOSO DUAL

Lucas Ribeiro Alonso Faustino1 & Margareth Coutinho2

Faculdade de Odontologia (FAODO) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A técnica de cimentação de pinos de fibra de vidro intrarradiculares (PFV) é utilizada quando há 
extensa perda coronária ou remanescente dentário insuficiente para a realização de uma restauração. 
O sucesso da técnica, contudo, sofre a influência de vários fatores. Dentre eles, a natureza do PFV 
utilizado, a transmissão de luz pelo pino e posteriormente o grau de conversão(GC) do cimento resi-
noso utilizado, que se relacionam diretamente com a incidência de luz para a sua fotopolimerização. 
Mensurou-se a influencia da transmissão de luz através PFV translúcido, no GC do cimento resinoso 
dual AllCem, nos terços cervical, médio e apical. Utilizou-se as seguintes marcas PFV: White Post 
DC(WP); Exacto(EX); D.T. Light-Post Illusion X-RO (LP) em 3 profundidades de 2, 5 e 8mm. Os 
dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade (Kolgomorov-Smirmov), variância ANOVA 
e pós-teste de Tukey (p<0,05). Na primeira etapa com anteparo opaco, não houve polimerização do 
cimento resinoso, mesmo após 24 horas. Na 2ª etapa, os pinos EX obtiveram a maior média de GC, em 
todas as regiões. Conclui-se que os pinos têm mínima capacidade de transmissão de luz, independente 
de diâmetro ou marca. Apenas a luz direta no cimento é capaz de polimerizar, se limitando de maneira 
efetiva ao terço cervical e médio.

Palavras-chave: Espectroscopia Infravermelho Transformada de Fourier, Cimentos de Resina, Técnica 
para Retentor Intrarradicular.

Apoio: Fundect/UFMS

1 Acadêmico do curso de Odontologia
2 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

146
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: E-7

ELABORAÇÃO DE DIETAS EXPERIMENTAIS COM O ÓLEO DE SEMENTES DE LINHAÇA 
E GERGELIM, E AVALIAÇÃO DO SEU EFEITO NOS LIPÍDIOS SÉRICOS DE RATOS

Rafael Del Ciampo Silva1 & Priscila Aiko Hiane2

Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (UTASP) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a principal causa de morta-
lidade e doenças na grande maioria dos países são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
destacando-se as doenças cardiovasculares. Programas de combate a estas doenças incentivam a ado-
ção de hábitos alimentares saudáveis. Sementes oleaginosas de linhaça (Linumusitatissimum) e ger-
gelim (Sesamumindicum L.) apresentam funções antioxidantes, antinflamatórias e hipolipidêmicas, 
ganhando destaque em estudos recentes.  Através deste trabalho, tem-se o propósito de elaborar dietas 
experimentais a base de óleos de linhaça dourada, e de gergelim, avaliando a composição de seus áci-
dos graxos, bem como o consumo alimentar dos animais (ratos) e seus parâmetros morfométricos por 
meio da determinação das gorduras séricas e glicose antes e após a ingesta das dietas experimentais.Os 
ácidos graxos foram avaliados através de cromatografia gasosa com detector por ionização em chama. 
Os animais foram divididos em quatro grupos, alimentados durante 60 dias com as dietas experimen-
tais: linhaça, gergelim, gordura animal elinhaça mais gergelim e as avaliações morfométricasforam 
realizadas. O grupo que consumiu gordura animal apresentou maior índice de adiposidade (IA) e 
glicemia e os grupos que consumiram óleo de linhaça, melhores parâmetros bioquímicos de coles-
terol total, VLDL e triglicerídeos (p<0,05), cujos valores foram os menores encontrados. O trabalho 
demonstrou que as dietas que continham óleo de linhaça e/ou gergelim melhoraram os parâmetros 
morfométricos e bioquímicos, verificando-se que ácidos graxospolinsaturadoselevam a qualidade da 
alimentação dos ratos.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Oleaginosas, Parâmetros bioquímicos.
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ELABORAÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA ENRIQUECIDA DE FIBRAS  
À BASE DE RESÍDUO DE MANDIOCA

Gabriela Torres Silva1 & Priscila Aiko Hiane2

Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (UTASP) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O setor de massas alimentícias tornou-se um dos segmentos que mais cresceu na industrialização de 
cereais. Alimentos nutritivos eeconomicamente viáveis, que tenhamcondições de substituir total ou 
parcialmente a farinha de trigo na produção, estão sendo avaliados. Este trabalho teve por objetivo 
desenvolver massa alimentícia à base de mandioca, avaliando suas características físico-químicas, além 
de sua aceitabilidade. Para elaboração da massa utilizou-se farinha de mandioca, resíduo obtido da fa-
rinha da mandioca, água e ovos, obtendo-se, ao final do preparo, macarrão tipo espaguete. Avaliou-se 
a composição centesimalem base seca, em triplicata de acordo com as normas analíticas do Instituto 
Adolfo Lutz. Teor de umidade foi analisado em estufa a 105°C até peso constante. O resíduo mineral 
fixo foi obtido por incineração em mufla a 550°C. O teor de lipídeos totais foi determinado por extra-
ção em aparelho de Soxhlet. A proteína foi determinada pelo conteúdo de nitrogênio total, método 
micro Kjedahl e o fator de 6,25 usado para a conversão do teor de nitrogênio em proteína bruta. Os 
carboidratos foram determinados pelo método de Lane-Eynon. O teor de fibra alimentar foi estimado 
por diferença. A análise sensorial foi aplicada por escala hedônica de 9 pontos para avaliação global e 
atributos, e escala hedônica de 5 pontos para intenção de compra. Observou-se em g/100g: Umidade 
4,31; Proteínas 9,18; Lipídeos 6,18; Carboidratos 50,12; Fibras 29; Cinzas 1,21. A média de avaliação 
global, obtida da análise sensorial foi de 7,3 e intenção de compra de 4. A massa alimentícia apresentou 
boa aceitabilidade pelos consumidores, valor nutricional adequado, sendo o seu diferencial o elevado 
teor de fibras. Conclui-se que a partir da farinha mandioca e seu resíduo,é possível elaborar uma massa 
alimentícia diferenciada, com características químicas e organolépticas satisfatórias, e com potencial 
para inserção no mercado alimentício brasileiro.

Palavras-chave: Espaguete, Farinha de mandioca, Isenção de glúten.
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ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A PARTIR DA FARINHA DO  
ALBEDO DO FRUTO POMELO (CITRUS PARADISI)

Karoline de Souza Maidana1 & Danielle Bogo2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Os pomelos são uma excelente fonte de nutrientes e de fitoquímicos importantes para uma dieta sau-
dável. Este trabalho objetiva a elaboração de produtos de panificação (bolo e cookie) utilizando a fa-
rinha obtida da casca e albedo do fruto Citrus paradisi. A caracterização físico-química da farinha de 
albedo e dos produtos elaborados foram realizadas segundo metodologia descrita pela AOAC (2000) 
e INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2005). O julgamento sensorial para avaliar os atributos (aparência, 
sabor, textura, cor e aceitação global do produto) foi feito por meio do teste de aceitação que utilizou 
escala hedônica de nove pontos. Também foi realizado o teste de intenção de compra avaliado por 
uma escala hedônica verbal estruturada de 5 pontos. Participaram do estudo 60 provadores não trei-
nados, que avaliaram de forma monádica, o quanto gostaram e desgostaram do produto. Os índices de 
aceitabilidade para todos os atributos, tanto para o bolo quanto para o cookie, foram acima de 71,7%, 
indicando assim uma boa aceitação sensorial, sendo que para o cookie, foram obtidos índices de acei-
tabilidade maiores de 89.55%, destacando-se o sabor, com um índice de 92.22%. A farinha da casca e 
albedo do Citrus paradisi, contribui com 81,76% de fibras, conferindo aos produtos um elevado aporte 
de fibras. Assim sendo, pode ser considerada um potencial ingrediente com propriedades funcionais 
e baixo custo, para adição em produtos de panificação como bolos e cookies. O teor de umidade da 
farinha (7.72%), encontra-se dentro do padrão estabelecido pela ANVISA (2005). Com base nos re-
sultados obtidos pode-se concluir que é possível realizar uma substituição parcial da farinha de Citrus 
paradisi, em até 17%,  mantendo um bom índice de aceitação dos  produtos, tanto para o bolo quanto 
para o cookie. O reaproveitamento da casca e albedo apresenta-se como uma alternativa viável para se 
evitar o descarte desse resíduo.

Palavras-chave: Análise sensorial, Fibras, Resíduo.
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ELABORAÇÃO DE SORVETE DE CUPUAÇU UTILIZANDO FIBRA DE  
CASCA DE MARACUJÁ COMO SUBSTITUTO DE GORDURA 

Suellen Aparecida Vinci Carlos1 & Elisvânia Freitas dos Santos2

Departamento de Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O consumidor atual busca por uma relação positiva entre alimentação e saúde, e a indústria alimentí-
cia por inovações em seus produtos. A fibra pode ser utilizada como um substituto de gordura e açú-
car nos produtos alimentícios. Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar sorvete de cupuaçu com 
adição de fibra de casca de maracujá como substituto de gordura e realizar análises físico-químicas 
e aceitabilidade sensorial. Foram elaboradas três formulações de sorvete com polpa de cupuaçu: F1 
padrão (com gordura e sem fibra de casca de maracujá) e as demais sem gordura e com diferentes con-
centrações de fibra de casca de maracujá de 0,4% (F2) e 0,8% (F3). Participaram da análise sensorial 
100 julgadores não treinados, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos. Os atributos (aparência, 
aroma, sabor, textura, cor, doçura e aceitação global e intenção de compras) foram avaliados por meio 
de uma escala hedônica estruturada. Realizou-se análise da composição físico-química, valor calórico, 
overrun e taxa de derretimento. Os dados foram analisados através da análise de variância, pelo teste de 
Tukey, considerando significância p<0,05. As amostras diferiram significativamente (p<0,05) em todos 
os atributos avaliados, exceto na cor.  A amostra F1 obteve as maiores médias para os atributos de apa-
rência, sabor, textura, cor, doçura e aceitação global, diferindo significativamente (p<0,05) das demais 
formulações. Todas as formulações apresentaram índice de aceitabilidade maior que 70%. Os teores de 
umidade, cinzas, lipídios e valor calórico diferiram significativamente (p<0,05) entre as formulações. 
A adição de fibra em substituição à gordura aumentou o overrun dos sorvetes. A taxa de derretimento 
não variou entre as formulações. Conclui-se que a adição de até 0,8% de fibra de casca de maracujá foi 
bem aceita pelos provadores e apresentou como uma alternativa na elaboração de sorvetes, agregando 
valor nutricional e redução calórica do produto. 

Palavras-chave: Frutas, Produtos Lácteos, Análise Sensorial.
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ELABORAÇÃO DE SORVETE FUNCIONAL DE GUAVIRA

Leticia Mendes da Cruz1 & Rita de Cássia Avellaneda Guimarães2

Departamento de Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A guavira (Camponesiasp) é um fruto do cerrado, possui sabor adocicado e sua frutificação ocorre 
entre os meses de setembro a novembro. É considerada fonte de vitamina C, e consequentemente de 
importante atividade antioxidante. O objetivo deste trabalho, foielaborar, um gelado a partir de um 
fruto nativo do Cerrado brasileiro, guavira, encontrado abundantemente no Estado de Mato Grosso do 
Sul e na Região Centro-Oeste, com qualidade nutricional e funcional.Assim foi elaborado um sorvete 
com diferentes concentrações de polpa de Guavira, utilizando matérias primas sem lactose. A amostra 
com maior aceitação em relação a aparência, cor, sabor, aroma e doçura, classificada como padrão, foi 
selecionada para análise da composição centesimal. As análises da composição centesimal foramrea-
lizadas em triplicata de acordo com as normas do instituto Adolfo Lutz, considerando a umidade 
(69,25 ± 0,01 g.100g-1), cinzas (0,71 ± 0,02 g.100g-1), proteína (2,48 ± 0,01 g.100g-1), lipídios (4,27 ± 
0,03g.100g-1), glicídios (21,9 ± 0,04g.100g-1), fibras (1,39 g) e valor energético (151,95 kcal). Esses valo-
res quando comparados a outros estudos demostra que o sorvete elaborado apresenta valor inferior em 
relação a lipídios e também valor energético calórico total. Assim conclui-se que a metodologia usada 
para elaboração do sorvete funcional de guavira apresenta qualidade e valor calórico satisfatório para 
o consumidor.

Palavras-chave: sorvete, guavira, cerrado.
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ELABORAÇÃO DE BARRAS DE CHOCOLATE FUNCIONAIS  
ENRIQUECIDAS COM CHIA

Caroline Franco Paiva1 & Rita de Cássia Avellaneda Guimarães2

Resumo: O chocolate consiste na mistura de derivados de cacau adicionado a outros ingredientes, 
sendo, no mínimo 25 % (g.100g) de sólidos totais de cacau.Alimentos funcionais produzem efeitos 
metabólicos ou fisiológicos com a finalidade de contribuir para a promoção da saúde. A chia pos-
sui um teor de óleo de 25% a 28%, além de ácidos graxos polinsaturados. Objetivou-se no presente 
estudo desenvolver barras de chocolate amargo e meio amargo acrescidas de sementes de chia, sob 
concentrações de 15%, 25% e 35%, a fim de se avaliar as suas características. Foram feitas análises mi-
crobiológica, físico-química, que avaliou teores de umidade, resíduos minerais fixo, lipídios, proteínas 
e carboidratos, e estatística. Em ambas as barras, observa-se que: o teor de umidade, resíduo mineral 
fixo e proteína obtiveram valores superiores nas barras contendo 35% de sementes de chia. Para os 
carboidratos, o menor teor avaliado foi encontrado nas barras contendo 35% de chia. Lipídios apre-
sentaram menor teor nas barras contendo 15% de sementes. Para as calorias, o menor teor encontrado 
na formulação com chocolate meio amargo foi na concentração de 25%, enquanto que no chocolate 
amargo foi na concentração de 15% de sementes de chia. O método estatístico apontou que: em ambas 
as formulações realizadas, as concentrações de 15% de semente de chia não apresentaram diferença 
estatística entre si, a concentração de 25% demonstra diferença significativa apenas para o parâmetro 
de carboidratos, e na concentração de 35% nota-se mudança considerável entre os parâmetros de umi-
dade e resíduo mineral fixo.Mediante os resultados obtidos, observam-se barras nutritivas, que podem 
ser consumidas rotineiramente como boa fonte de nutrientes e alimento saudável.
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ELABORAÇÃO DE BARRA SALGADA DE ARROZ-DO-PANTANAL

(Oryzalatifolia)

Isabella da Silva Cunha1, Adriana Simplicio Pereira1, Raquel Pires Campos2

Unidade de Tecnologia de Alimentos 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O arroz nativo (Oryzalatifolia), de tamanho pequeno e cor vermelha, é encontrado nas áreas inun-
dáveis do Pantanal do rio Paraguai e frutifica somente no final de maio e início de junho. O pequi 
(Caryocar brasiliense) é muito consumido e possui vários estudos nos aspectos nutricionais, sociais e 
econômicos. Este trabalho teve por objetivo elaborar uma barra salgada unindo o arroz-do-pantanal 
com pequi, como principais ingredientes, visando boa aparência, aroma, textura e sabor, além de deter-
minar a composição centesimal da barra de cereal e calcular as informações nutricionais obrigatórias. 
Para a elaboração da barra salgada, utilizou-se pequi cozido e desidratado, arroz-do-pantanal cozido, 
temperado e desidratado, e flocos de arroz para compor a fase sólida da barra. Para a preparação da 
fase líquida, utilizou-se fécula de mandioca diluída em água (1:10) sob aquecimento a 98ºC, até geli-
ficar, cerca de 20 minutos, e por fim, acrescentou-se lecitina de soja para as duas fases serem unidas e 
homogeneizadas até obtenção de massa uniforme. A barra de cereal salgada de arroz do pantanal com 
pequi apresenta elevado conteúdo de carboidratos complexos e lipídios, assim como bom conteúdo de 
minerais, além de ser fonte de energia saudável para os consumidores, pois não possui açúcar como 
ingrediente. Baseada em sabores regionais e inovadores, esta barra salgada possui aceitação entre os 
julgadores e quanto à intenção de compra 46% comprariam.

Palavras-chave: pequi, barra de cereal, processamento.
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FROZEN YOGURT  
COM CASTANHAS DE BARU

Letícia Egídio Arelhano1 & Mariana Ferreira Oliveira Prates2

Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O baru é um fruto nativo do Cerrado, rico em nutrientes, compostos bioativos e apreciado pelo sabor 
peculiar. O frozen yogurt tem se tornado popular devido ao seu potencial em conferir benefícios à 
saúde. Este trabalho objetivou elaborar frozen yogurt com baru, avaliar suas características nutritivas, 
bioativas e aceitabilidade. Foi elaborado frozen yogurt com 9% de castanhas de baru torradas a (180°C/ 
50min), sendo analisado para umidade, proteínas, lipídeos, carboidratos totais, cinzas, compostos fe-
nólicos e atividade antioxidante (DPPH). A avaliação sensorial contou com teste de aceitação e inten-
ção de compra. O produto elaborado apresentou umidade de 59,85 ± 2,92 g 100 g-1, com 40,15% de 
sólidos totais, atendendo a legislação vigente que preconiza mínimo de 26%. O teor de proteínas foi de 
4,68 ± 0,36 g 100 g-1, lipídeos de 12,39 ± 0,88 g 100 g-1 e carboidratos de 11,99 ± 0,14 g 100 g-1, totali-
zando 112 Kcal por porção (63 g). O teor de cinzas encontrado foi de 1,20 ± 0,06 g 100 g-1. O produto 
apresentou 122,3 ± 9,5 g EAG 100 g-1, podendo ser classificado como de médio teor de fenóis. O IC50 
foi de 177,7 ± 2,6 g 100 g-1 DPPH, indicando potencial do produto em prevenir danos oxidativos. O 
produto elaborado recebeu bons scores para cor, com índice de aceitabilidade (IA) de 89,2%, aroma 
(84%), textura (85,2%), sabor (81,2%) e doçura (77,9%), sendo que 64,2% dos provadores afirmaram 
que ‘gostaram extremamente’ ou ‘muito’ do produto. 74% dos consumidores comprariam o produto, 
mostrando boa aceitabilidade junto ao mercado consumidor. Os resultados demonstraram alto valor 
nutritivo e antioxidante do frozen, podendo contribuir para a manutenção da saúde. A alta aceitabi-
lidade global e os bons índices obtidos na pesquisa de mercado indicam potencial de elaboração de 
frozen yogurt de baru como um novo produto para a indústria alimentícia.

Palavras-chave: Dipteryx alata Vog., iogurte, aceitabilidade.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Nutrição
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ELETROFOTOTERAPIA NA REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO  
DA SARCOPENIA EM IDOSAS

Sarah Maria Lemos de Campos1 & Adalberto Vieira Corazza2

Curso de Medicina 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A sarcopenia pode ser definida como a redução da massa e força muscular advinda do envelhecimento 
e que acomete significativamente mais mulheres do que homens. Diante disso, o presente trabalho tem 
por objetivo analisar as respostas terapêuticas da associação da Estimulação Elétrica Neuromuscular 
(NMES, acrônimo de NeuromuscularElectricalStimulation) à fototerapia por meio de Diodo Emissor 
de Luz (LED, acrônimo de Light EmittingDiode) de baixa potência nas análises funcionais e da espes-
sura muscular de idosas durante programa de quatro semanas de intervenção eletrofototerapêutico 
visando a prevenção e tratamento da sarcopenia. A amostra do estudo foi selecionada e composta por 
20 voluntárias do gênero feminino, sedentárias e idade média de 60 anos. Para analisar a influência 
da NMESe da LED Terapia (LEDT), as voluntárias foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, 
sendo que um grupo foi composto por voluntárias tratadas com NMES associado simultaneamente 
à fototerapia e, no outro, as voluntárias foram submetidas à NMES. Os músculos eletrofotoestimula-
dos foram o vasto lateral, vasto medial e reto femoral e a frequência de estimulação do estudo foi de 
três vezes por semana. Assim, foram analisadas as ultrassonografias do quadríceps femoral, além dos 
seguintes testes funcionais: time upandgo (TUG), velocidade de marcha e teste sentar-alcançar. As 
intervenções terapêuticas por meio da NMES isolado ou associado à LEDT demonstraram aumento 
significante da espessura muscular após um mês de terapia em todos os músculos do quadríceps femo-
ral e os testes funcionais também apresentaram melhoras significativas. No entanto, ao associar simul-
taneamente NMES a LEDT não existiu diferença significante das respostas para otimizara espessura 
e as funções musculares durante o esforço físico em relação a utilização isolada da NMES. Portanto, a 
eletrofototerapia pode prevenire reabilitar a sarcopenia para o aumento da espessura muscular e me-
lhora da velocidade da marcha e coordenação neuromuscular.

Palavras-chave: Fototerapia, Eletroestimulação, Sarcopenia.

Apoio: CNPq/UFMS e Instituto de Física da USP de São Carlos.

1 Acadêmica do curso de Medicina – UFMS-CPTL
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ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

155
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: D-9

ESTADO DA ARTE NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE  
OS FATORES LIMITADORES E IMPEDITIVOS À PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

NO LAZER DE BRASILEIROS

Valéria Rieger Vieira1 & Júnior Vagner Pereira da Silva2

Educação Física 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O envolvimento com atividades físicas se faz importante fator de proteção para Doenças Crônicas não 
Transmissíveis, porém, especificamente no lazer tem sido adotada por baixo percentual da população 
brasileira. OBJETIVO: o objetivo da presente pesquisa é de investigar o Estado da Arte sobre os fatores 
limitadores e impeditivos à prática de atividade física no lazer no Brasil. De cunho qualitativo, longi-
tudinal retrospectivo, a pesquisa se caracteriza como revisão de literatura. Identificamos 24 artigos, 
10 desenvolvidos com adolescentes, 10 entre os adultos e 4 abordam os idosos, publicados nas bases 
de dados Lilacs, Scielo, PubMed, MedLine e Google acadêmico no período de 2005 à 2015, Na aná-
lise dos resultados, utilizamos a estatística de análise de frequência relativa (porcentagem). Entre as 
principais barreiras à prática de atividade física no lazer encontram-se o clima inadequado, a falta de 
companhia dos amigos, as limitações físicas e a falta de interesse em praticar para os adolescentes; o 
clima inadequado, a falta de companhia, o cansaço físico e falta de interesse em praticar para os adul-
tos; e o ambiente insuficientemente seguro, o clima inadequado, a falta de companhia, as limitações 
físicas e a necessidade de descanso entre os idosos. Conclui-se que apesar da dificuldade encontrada 
em comparar as barreiras à prática de atividade física no lazer entre as faixas etárias, uma vez que existe 
a diversificação dos instrumentos e conceitos usados pelos autores, as barreiras pouco oscilam entre 
adolescentes, adultos e idosos. As principais diferenças que encontramos são em fatores específicos de 
cada população, como a falta de diversão nos adolescentes; a jornada de trabalho extensa, os compro-
missos familiares e as tarefas domésticas para os adultos; e a necessidade de descanso e incontinência 
urinária entre os idosos.

Palavras-chave: Atividade física no lazer, Barreiras à prática de atividade física, Fatores limitadores à 
prática de atividade física.

1 Acadêmica do curso de Educação Física da UFMS/CCHS, voluntária de Iniciação Científica – PIBIC – CNPq.
2 Orientador de Iniciação Científica – PIBIC – CNPq, Docente do Curso de Educação Física da UFMS/CCHS.
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ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO E A SAÚDE BUCAL DE UNIVERSITÁRIOS  
DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR

Maynara Azevedo Silva Mafra1 & Rafael Aiello Bomfim2

Resumo: O uso excessivo do álcool, mesmo ocasional, entre universitários tem o potencial de estar as-
sociado ao estilo de vida, como um problema na saúde geral e bucal. O presente estudo teve o objetivo 
de analisar as possíveis associações entre a autopercepção de saúde bucal (questionário OHIP14) com 
o estilo de vida (questionário estilo de vida fantástico), e a prática de episódios de binge-drinking de 
universitários de uma instituição pública de ensino superior. Assim foram aplicados três questionários 
validados para uso no Brasil para 672 estudantes nos cursos sorteados nas áreas de humanas, exatas 
e biológicas. Sendo o primeiro questionário, para medir a qualidade de vida em saúde bucal (OHIP 
14), o segundo, para medir o estilo de vida (EVF) e o terceiro com informações sócio-demográficas. 
Todos os dados foram transferidospara uma planilha do software Excele em seguida foi feito o cálculo 
do tamanho amostral no programa Stata v.13 (EUA, 2013) e feito aanálise regressão linear multinível 
com efeitos mistos. Com isto, verificou-se que as variáveis independentes como área (p<0,00), tur-
no (p<0,006), renda (p<0,001), praticante da religião (p<0,012), o relacionamento (p<0,025) o binge-
drinking (p>0,00) e o escore Ohip (p<0,001) estiveram significativamente associados com o Escore 
EVF.Verificou-se que a prevalência do binge-drinking foi de 16% entre os universitários e que o estilo 
de vida fantástico esteve associado significativamente e independente das demais variáveis à qualidade 
de vida em saúde bucal, à renda familiar, à prática do bingedrinking, à estar num relacionamento e ao 
turno de estudo.

Palavras-chave: saúde bucal, estilo de vida, binge-drinking.
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1 Acadêmica do curso de Odontologia (Faodo/UFMS)
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

157
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: B-5

ESTRUTURA E DINÂMICA DA PAISAGEM DAS UNIDADES  
DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

Mara Lúcia de Oliveira1 & Roberto Macedo Gamarra2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com carac-
terísticas naturais relevantes, que asseguram a representatividade de amostras significativas e ecologi-
camente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 
jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Estão divididas em dois grupos: as de 
proteção integral e as de uso sustentável. Nas Unidades de Proteção Integral a proteção da natureza é 
o principal objetivo, por isso as regras e normas são mais restritivas. Já as Unidades de Uso Sustentável 
são áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 
Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar a estrutura e dinâmica da paisagem das Unidades 
de Conservação do Município de Campo Grande-MS, utilizando geotecnologias. Para tal, foram uti-
lizadas ferramentas de geotecnologias como imagens dos satélites Landsat5 e Rapideye e foi gerado o 
índice de vegetação NDVI, aliados aos conceitos de ecologia da paisagem e biologia da conservação 
na verificação quanto à eficiência das UC em conservar a vegetação ao longo do tempo. A partir dos 
resultados obtidos com o índice de circularidade pode-se concluir que a forma das unidades de conser-
vação presentes no Município de Campo Grande, de maneira geral, minimiza o efeito de borda e são 
adequados para áreas protegidas. Com a análise do NDVI concluiu-se que as unidades de conservação 
estudadas apresentaram um aumento na complexidade estrutural e na quantidade de fitomassa, bem 
como na cobertura vegetal (complexidade da paisagem). Em relação a heterogeneidade da paisagem, 
houve pouca variação nos valores de desvio padrão do NDVI. Pode-se concluir que s geotecnologias 
contribuem para os estudos de ecologia e conservação da biodiversidade reduzindo tempo e custos na 
análise ambiental.

Palavras-chave: Geotecnologias, Ecologia da Paisagem, NDVI.

Apoio: Fundect/UFMS

1 Aluna do curso de Engenharia Ambiental da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS - PIBIC 2015/16
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ESTRUTURA POPULACIONAL DE CÁGADOS-DE-BARBICHA PHRYNOPS 
GEOFFROANUS NA RPPN DA UFMS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE,  

MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Júlia Bianchi de Paula1 & Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos2

Departamento de Ecologia  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A urbanização é um fator de influência direta na permanência de populações de animais 
nas cidades, devido à redução de espaços apropriados para que possam desenvolver suas necessidades 
vitais e assim, afetam parâmetros demográficos como abundância, estrutura etária e razão sexual. Para 
amenizar este efeito existem as RPPN’s (Reserva Particular do Patrimônio Nacional), que possibili-
tam a permanência de grupos de animais em áreas naturais com influência antrópica ao seu redor. 
Algumas espécies de quelônios são comumente encontradas em rios urbanos, como por exemplo, o 
cágado Phrynops geofffroanus. O objetivo do projeto é estimar a estrutura etária, sobrevivência aparen-
te, abundância e razão sexual do cágado Phrynops geoffroanus na RPPN da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul. Realizamos o método captura-marcação-recaptura com covos ao longo de 185m 
de rio urbano, monitoramento através de radiotelemetria e observação direta dos animais no local de 
estudo para a coleta de dados. Utilizamos o modelo robusto de Huggins Full Heterogeneity para esti-
mar a capturabilidade, sobrevivência aparente e abundância populacional e o Critério de Informação 
de Akaike (CIA) para selecionar o melhor modelo de cada estimativa. Analisamos que as fêmeas são 
maiores, mais capturáveis e possuem sobrevivência aparente maior quando comparadas aos machos. 
Indivíduos maiores têm sobrevivência aparente menor em relação aos cágados menores e a população 
permaneceu com tamanho estável ao longo do tempo, com desvio para machos. A diferença no com-
portamento entre machos e fêmeas em períodos reprodutivos pode ser uma das causas do número de 
indivíduos que permanecem no local de estudo. Porém, é importante uma continuidade nos estudos 
para que haja um acompanhamento adequado de como essa população funciona em consequência do 
desenvolvimento lento apresentado por este grupo.

Palavras-chave: quelônio, urbanização, abundância.
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ESTRUTURAS SECRETORAS NOS FOLÍOLOS DE AMBURANA SCHWACKE & TAUB., 
CORDYLA LOUR., DUSSIA KRUG. & URB. EX TAUB. E PETALADENIUM DUCKE 

(LEGUMINOSAE, PAPILIONOIDEAE)

João Pedro Silvério Pena Bento1 & Ângela Lúcia Bagnatori Sartori2

Resumo: DussiaKrug. & Urb. exTaub, Amburana Schwacke & Taub,CordylaLour. e Petaladenium Ducke 
são respresentantes do clado Amburaneae designado informalmente como clado secretor. Para os re-
presentantes de Amburana, Dussia e Petaladenium é citada a presença de secreção avermelhada, após 
injúria dos ramos e ou folhas e em Cordyla são mencionadas cavidades secretoras esquizógena nos 
folíolos e sacos de taninos, no córtex primário e periciclo. Os objetivos deste estudo foram investigar 
quais os tipos de estruturas secretoras ocorrem em representantes dos gêneros Amburana, Cordyla, 
Dussia e Petaladenium, todos do clado Amburaneae, e avaliar a natureza histoquímica da secreção pre-
sente nos folíolos de Amburana cearensis. Os folíolos foram submetidos às técnicas usuais para reverter 
à herborização; foram analisados até 3 indivíduos de cada espécie. Cortes transversais foram realizados 
na região mediana dos folíolos e no bordo. Idioblastos, células de mucilagem e cavidades secretoras 
foram confirmadas para três gêneros, exceto Petaladenium. Células de mucilagem foram confirma-
das para Amburana. Características da anatomia dos folíolos foram diagnósticas ao nível genérico em 
Amburana eDussia. Ao nível específico a anatomia dos folíolos foi diagnóstica em Amburana acreana 
(Ducke) A. C. Smith, Dussia mexicana (Standl.) Harms, Dussiatessmannii Harms e Dussiamacropro-
phyllata (Donn. Sm.) Harms. A anatomia dos folíolos revelou características diagnósticas para os gêne-
ros CordylaePetaladenium. Para a única espécie que compõe o gênero Petaladenium foram observados 
caracteres anatômicos nunca descritos e que auxiliam na delimitação genérica e específica. Em espécies 
do gênero Cordyla foram observados caracteres diagnósticos para Cordylaharaka, Cordyla africana e 
Cordylamadagascariensis. Nossas análises permitem o reconhecimento de novos caracteres que podem 
auxiliar na delimitação taxonômica das espécies e gêneros e contribuir para o entendimento das rela-
ções evolutivas do cladoAmburaneae. 

Palavras-chave: Cavidades secretoras, idioblastos, Fabaceae.
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ESTUDO AVALIATIVO DA COMUNIDADE DE PESCA PARA A PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PESQUEIROS DAS MARGENS DO RIO AQUIDAUANA

Bruna Barba Algarve1 & Alice Maria Derbocio2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Resumo: A presente pesquisa objetivoutraçar o perfil dos pescadores que utilizam pesqueiros da re-
gião,investigar a existência de resíduos sólidos, identificar o que fica nos depósitos dos pesqueiros 
após a pesca, como esses resíduos são descartados e, através de conversas informais praticar a Educa-
ção Ambiental com os pescadores. Foi utilizado um questionário para caracterizar os pescadores que 
estavam utilizando os serviços dos pesqueiros Pequi, Aguapé, Toca da Onça e Condomínio Sarará 
localizados as margens do rio Aquidauana. Durante a apliacação dos questionários foram realizadas 
conversas informais com temáticas de conservação e preservação ambiental para a prática da educação 
ambiental. Obteve-se como resultados o perfil dos pescadores como esportivos, maior parte deles é do 
sexo masculino, entre 24 a 48 anos; possuem escolaridade acima do ensino médio e renda mensal de 2 
a 6 salários mínimos. A frequência de pesca é anual, de 1 a 4 vezes por ano, na companhia das famílias 
e amigos. A pesca é realizada, normalmente, com molinetes e carretilhas e, as iscas são variadas. Sobre 
os resíduos sólidos, verificou-se que os pescadores observam muito lixo descartável nas margens do 
rio, já nos pesqueiros não encontram resíduos espalhados; a destinação dos resíduos nos pesqueiros 
é semelhante entre eles, sendo que os materiais orgânicos são enterrados ou deixados para os animais 
e os descartáveis são conduzidos até a cidade mais próxima, com exceção de um dos pesqueiros que 
o responsável queima os descartáveis. Algumas problemáticas ambientais foram levantadas durante o 
diálogo com os pescadores e partir delas foi realizada uma conscientização em relação às atitudes que 
devem ser tomadas na atividade da pesca.

Palavras-chave: destinação de resíduos sólidos, educação, conscientização.
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ESTUDO BIOQUÍMICO E APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE PROTEASES 
PRODUZIDAS POR ASPERGILLUS FLAVUS

Daniel Guerra Franco1 & Fabiana Fonseca Zanoelo2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: As proteases são enzimas que clivam proteínas em aminoácidos e peptídeos menores. Quan-
do aplicadas em indústrias de curtume, as proteases provocam maceração, inchaço e depilação do cou-
ro de bovinos. A imobilização de enzimas em um determinado suporte tem demonstrado benefícios, 
como por exemplo, uma maior estabilidade térmica e a possibilidade de recuperação e reutilização em 
outras reações. Neste estudo foi feita a produção, purificação, imobilização,  caracterização bioquímica 
e aplicação no processo de  depilação do couro de bovinos de uma protease produzida pelo fungo fila-
mentoso Aspergillus flavus.  Após passar pelas colunas de purificação, a amostra obtida do ascomiceto 
foi analisada em gel SDS-PAGE para análise de pureza, e posteriormente utilizada para processos em 
imobilização no suporte alginato de sódio e caracterização bioquímica. Para a amostra purificada fo-
ram avaliados diferentes inibidores, teste com surfactantes, influência com NaCl e teste com solventes 
orgânicos. O teste de depilação de couro bovino foi feito com o extrato bruto. A enzima foi purificada 
12 vezes com rendimento 35% após cromatografia em coluna de filtração Sephacryl S200 e troca iônica 
CM-Celulose.  Após a aplicação em gel de eletroforese SDS-PAGE, uma única banda foi obtida com 
um peso molecular estimado de 32KDa. A protease demonstrou 100% de atividade a 45°C após 60 mi-
nutos quando imobilizada. Manteve uma atividade acima de 50% na presença de surfactantes e solven-
tes orgânicos, exceto o SDS, que inibiu a atividade até 10.5%. Foi significantemente inibida por PMSF 
indicando ser uma serino-protease e manteve uma atividade acima de 50% na presença 10% de NaCl. 
No teste de reutilização da protease purificada imobilizada, foi possível fazer 10 ciclos de reação. Os 
resultados do teste de depilação do couro de bovino demonstram que o extrato bruto de Aspergillus fla-
vus foi eficiente na remoção dos pelos com possível potencial na aplicação nas indústrias de curtume. 

Palavras-chave: Aspergillus flavus, imobilização, depilação de couro.
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE FRAGMENTOS DE MATA ÚMIDA NA 
ESTÂNCIA CRIOULA, MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS

Pedro Júnior Machado1 & Bruna Gardenal Fina2

Curso de Ciências Biológicas 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: O Pantanal é uma planície inundável, localizada principalmente no Brasil, porém com áreas 
menores na Bolívia e no Paraguai. Este bioma apresenta fitofisionomias bastante distintas que ocorrem 
principalmente em função dos fatores edafo-climáticos. O presente trabalho foi realizado na Estância 
Crioula, Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana-MS, e teve como objetivo o levanta-
mento florístico e estrutural de um fragmento de mata úmida com cerca de 80 hectares. Para o levanta-
mento de dados utilizou-se o método de parcelas, sendo instalados 8 de blocos de 20x50m (0,8 ha) e o 
critério de inclusão foram indivíduos arbóreos com CAP ≥ 10cm. Foram amostrados 1387 indivíduos 
no total, pertencentes a 34 famílias e 67 espécies, havendo ainda 213 indivíduos não identificados e 50 
indivíduos mortos. A família com maior riqueza foi Fabaceae que apresentou 10 espécies, seguida de 
Malvaceae com 5 espécies e de Rubiaceae com 4 espécies. As espécies mais abundantes foram Cous-
sareahydrangiifoliacom 193 indivíduos, Protiumheptaphyllumcom 149 indivíduos e Caseariagossypios-
perma com 72 indivíduos. Houve predomínio de indivíduos com alturas variando entre 3 e 6 metros, 
entretanto, destaca-se também a presença de indivíduos de grande porte, que apresentaram mais de 20 
metros de altura, como Carinianaestrellensis e Scheffleramorototoni, espécies não muito frequentes na 
região, além de CopaiferalangsdorfiieMyracroduonurundeuva. 

Palavras-chave: fitossociologia, Piraputanga-MS, Cerrado.
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ESTUDO DA RESISTÊNCIA DE Staphylococcus ISOLADO  
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Thiago Gonsalo da Silva1, Michelli Lopes de Souza2, Carlos Alberto do Nascimento Ramos3,  
Maria Carolina Silva Marques4, Cássia Rejane Brito Leal3,5

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A mastite, inflamação da glândula mamária que acomete as fêmeas de mamíferos, tem relevada im-
portância econômica em ruminantes domésticos. Muitos microrganismos podem estar implicados na 
mastite bovina, porém Staphylococcus aureus é agente etiológico frequente e alguns isolados podem 
ser portadores de genes de resistência a antibióticos. Estudos sobre amostras resistentes a meticilina 
são importantes por revelarem uso inadequado de antimicrobianos, selecionando S.aureus resistentes. 
Este trabalho avaliou amostras de S. aureus obtidas de leite bovino de Campo Grande – MS, para iden-
tificar o índice de resistência aos antibióticos e também a presença do gene de resistência a meticilina. 
Foram realizados cultivos bacterianos à partir de 35 amostras de leite, identificação das bactérias por 
perfil morfotintorial e bioquímico, perfil de resistência a antibióticos pela técnica de difusão de discos 
e análise do DNA por reação em cadeia da polimerase (PCR). Nos testes bioquímicos 100% das amos-
tras foram coagulase positivas, fermentadoras de manitol, tendo capacidade de crescer em alto teor 
de NaCl, resistentes a polimixina B e bacitracina. Houve diferença na produção de hemolisina pois 
14,28% apresentaram hemólise parcial e 85,72% hemólise completa. Nos testes de antibiograma por di-
fusão de discos foram testados 12 antibióticos: amoxicilina (10µg), ácido clavulônico + amoxicilina (30 
µg), ampicilina (10µg), azitromicina (15µg), cefalotina (30µg), doxiciclina (30µg), enrofloxacina (5µg), 
eritromicina (20µg), oxacilina (1µg), penicilina (10 U.I.), tetraciclina (30µg) e vancomicina (30µg). 
Maior índice de resistência bacteriana foram encontrados para os seguintes antibióticos: amoxicilina, 
ampicilina, penicilina e eritromicina com 34,3%, 37,2%, 42,9% e 48,6% de bactérias resistentes, respec-
tivamente. A multiresistência a três ou mais drogas foi encontrada em 34,28% dos isolados. Nenhuma 
amostra apresentou a presença do gene mecA, indicando que entre as amostras testadas não há resis-
tência a meticilina. 
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ESTUDO DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM 
LAGOAS MARGINAIS AO RIO AQUIDAUANA - MS

Davidson Gomes Nogueira1 & Ricardo Henrique Gentil Pereira2

Curso de Ciências Biológicas 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objetivo desse trabalho foi fazer o levantamento da fauna de macroinvertebrados bentônicos de 
uma lagoa de meandro à margem do Rio Aquidauana no município de Aquidauana - MS, bem como 
identificar a possível causa da diferença de indivíduos na comunidade entre as duas coletas realizadas. 
A pesquisa foi realizada em duas coletas, uma no mês de setembro de 2015 e outra no mês de maio 
de 2016. Foram coletadas amostras de sedimento e de água de seis pontos da lagoa em cada coleta. Os 
macroinvertebrados bentônicos foram contados em cada ponto e identificados ao menor nível taxonô-
mico possível. Os padrões físico-químicos da água foram analisados com o auxílio de sonda, e para os 
parâmetros que não puderam ser analisados no campo foram coletados amostras de água e levados ao 
laboratório para deterrrminação com auxílio de metodologias apropriadas. Nas duas coletas realizadas 
foram encontrados apenas indivíduos da família Chironomidae (ordem Diptera), que foram abundan-
tes dez veses mais em setembro de 2015. Conclui-se que há uma variação na abundância de indivíduos 
na comunidade entre as duas coletas, mas não foi possível apontar um único fator responsável por essa 
variação, pois os padrões físico-químicos da água varia como um todo entre as duas coletas.

Palavras-chave: Lagoa de meândro, Lavantamento faunístico, Variação sazonal.
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ESTUDO DAS RECIDIVAS DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM  
PACIENTES COM INFECÇÃO PELO HIV

Camila Vieira Chiquetti1 & Anamaria Mello Miranda Paniago2

Resumo: Introdução. A leishmaniose visceral (LV) é um importante problema de saúde pública no 
mundo. No Brasil, nas últimas décadas, houve um processo de urbanização da doença e uma sobre-
posição epidemiológica com a aids. Assim houve um aumento importante dos casos de LV em indiví-
duos com aids. Além de maior gravidade e letalidade observa-se que esta associação está relacionada 
a maior risco de recidivas da doença. O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de recidiva de LV 
em pacientes com aids e analisar fatores associados ao risco de recidiva entre esses pacientes. Pacien-
tes e Método. Foi realizado um estudo de coorte com pacientes adultos com LV e infecção pelo HIV 
internados no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, entre agosto e 2011 a julho de 2013. Os pacientes foram acompanhados 
pelo menos 12 meses para avaliação do desfecho recidiva. Dados clínicos, laboratoriais, terapêuticos 
e evolutivos foram analisados segundo a ocorrência ou não de recidivas. Resultados. Foram incluídos 
no estudo 43 pacientes. Os pacientes eram na sua maioria homens (9-67,4%), com idade entre 22 e 59 
anos e mediana de 38. Apresentavam linfócitos CD4+ variando de 8 a 709 células/mm3 com mediana 
de 28 células, portanto tinham imunodeficiência grave. Quanto a ocorrência de recidivas, 9 (20,9%) 
apresentaram pelo menos 1 recidiva no período estudado. Não foi possível identificar nenhum fator de 
risco preditor de recidiva entre as variáveis estudadas. Conclusões. As recidivas da LV são muito mais 
frequentes em pacientes com aids em decorrência da imunodeficiência. No entanto fatores preditores 
de recidiva entre os doentes de aids não puderam ser identificados neste estudo. Novas pesquisas são 
necessárias, abordando principalmente a já conhecida dificuldade de recuperação da imunidade com 
o tratamento antirretroviral nesse grupo de doentes.
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO: 
AVALIAÇÃO CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO

Daniel Santos Braga1 & Ana Luiza Bossolani Martins2

Câmpus Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são caracterizados por comportamento ritualístico/
estereotipias e déficits social/comunicação. A Análise do Comportamento Aplicada tem sido utiliza-
da para a intervenção de déficits comportamentais/comunicação para pessoas com TEA, bem como 
tem desenvolvido métodos como o PECS (Picture Exchange Communication System). Trata-se de 
sistema de intervenção alternativo/aumentativo que utiliza dos princípios comportamentais básicos 
como modelagem, reforço diferencial, entre outros, visando à comunicação independente. O objetivo 
do estudo foi investigar se esse o PECS pode ensinar a indivíduos com TEA: (1) habilidades comuni-
cativas funcionais e (2) repertórios discriminativos simples e condicionais. Participaram da pesquisa 
dois indivíduos diagnosticados com TEA, segundo os critérios do DSM-IV: P1, sexo masculino e P2, 
sexo feminino, ambos com quatro anos de idade. As intervenções eram realizadas três vezes na semana 
com duração de trinta minutos no período de quatro meses na Clínica-escola de Psicologia, casa dos 
participantes e na escola. Todas as sessões foram gravadas. Observou-se que P1 avançou três fases e se 
mantem na terceira fase do método, além de apresentar dificuldades de discriminação entre figuras. P2 
concluiu as seis fases estabelecidas pelo método PECS, conseguiu estruturar sentenças, emitiu mandos 
e tatos.  Infere-se que para P1, o PECS não se mostrou apropriado para aprendizado de habilidades 
básicas de aprendizado, talvez, não seja o método mais indicado, a quantidade de sessões pode ter sido 
insuficientes para suprir os déficits de comunicação de P1, visto que o mesmo, também apresenta atra-
so do desenvolvimento motor fino. Para P2, o PECS se mostrou eficaz para o ensino de discriminação 
visual por identidade e por não-identidade, ou seja, possibilitou o ensino de habilidades básicas de 
aprendizagem. Há indicativos que o PECS pode ser um dos métodos recomendados para o ensino de 
diferentes níveis de discriminações, o que merece ser investigado em estudos futuros em casuísticas 
maiores.
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO NO 
SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA MATO GROSSO DO SUL

Mariana Paniago Campos1 & Ana Luiza Bossolani Martins2

Câmpus Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são doenças complexas que se manifestam nos três pri-
meiros anos de vida, caracterizadas por comportamento ritualístico, fala ausente ou pouco desenvol-
vida, além de problemas graves de relacionamento social, considerados um problema de saúde pública 
com escassez de dados sobre sua prevalência no Brasil. Objetivou-sequantificar o número de escolas 
públicas e privadas no município para identificação da quantidade de alunos em idade escolar entre 7 
a 14 anos por escola,contactar professores para avaliação de alunos que apresentem comportamento 
suspeito; realizar anamnese específica para o Autismo, avaliar a presença de doenças psiquiátricas em 
pelo menos três gerações das famílias de afetados e se a idade paterna e a presença de Autismo estão 
associadas.A metodologia foi dividida em cinco fases: contactação de escolas públicas e privadas do 
município,realização de palestras e orientações para a equipe escolar, aplicação de testes e escalas diag-
nósticas em autismo para professores, identificação de indivíduos com sinais de autismo, contactação 
de pais/responsáveis para aplicação de testes e escalas diagnósticas nestes e nos filhos (as) e avaliação 
por psiquiatra infantil da equipe de pesquisa, para o fechamento do diagnóstico ou não. Até o momen-
to, foi concluída a 1ª fase do estudo, realizada de janeiro a julho de 2016. Obteve-se a quantificação de 
3157 alunos,7 anos (559- 15%), 8 anos  (496- 13%), 9 anos (463-12%), 10 anos (487-13%) 11 anos (458-
12%) 12 anos (545-15%) 13 anos (490-13%) e 14 anos (257-7%).Sendo51% do sexo masculino e 49% 
do sexo feminino. O estudo encontra-se em fase.Os resultados deste trabalho poderão ser inovadores, 
pois ampliarão os conhecimentos sobre prevalência do Autismo e direcionar estudo posteriores.

Palavras-chave: Transtornos do Espectro do Autismo, Prevalência, Sistema Educacional.

1 Acadêmica do curso de Psicologia, câmpus de Paranaíba-CPAR/ UFMS
2 Orientadora do curso de Psicologia, câmpus de Paranaíba- CPAR/UFMS



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

168
Ciências Biológicas e da Vida

ESTUDO HIDROLÓGICO EM BACIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

Pedro Alberto Pereira Zamboni Silva1 & Teodorico Alves Sobrinho2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O monitoramento hidrológico e o estudo de vazões mínimas são ferramentas fundamentais 
na tomada de decisão e no planejamento e gestão dos recursos hídricos. Os processos de degradação 
da paisagem natural são evidentes na bacia do Córrego Guariroba, onde a implementação da pecuário 
e do plantio de eucalipto vem subsistindo a vegetação natural. Neste trabalho monitoramos os eventos 
hidrológicos e registramosdados pluviométricos com o traçado das curvas-chave e de permanências 
nas três seções de interesse. O monitoramento hidrométrico foi realizado através do uso de molinete 
fluviométrico. Os dados pluviométricos foram coletados em cinco postos distribuídos estrategicamen-
te na bacia, por meio de pluviômetros. As vazões de referências Q90 e Q95 foram, respectivamente, de 
4,99 e 4,69 m³/s para o posto Foz,de 1,94 e 0,76 m³/s para o posto Médio-Curso e de 1,58 e 1,53 m³/s 
para a Cabeceira. Quanto ao regime pluviométrico a bacia apresenta um regime regular de precipita-
ção, tendo seu período de seca entre os meses de maio a agosto e o período de maiores precipitação se 
dá entre os meses de novembro a fevereiro. O monitoramento hidrológico e pluviométrico vem forne-
cendo dados para a manutenção de banco de dados imprescindíveis para o estudo das caraterísticas da 
bacia, bem como para o planejamento e gestão dos recursos hídricos da mesma. As curvas-chave e de 
permanência são eficientes no estudo de vazão mínimas.
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ESTUDOS VISANDO A SÍNTESE DE BIFLAVONOIDES HETEROCÍCLICOS 
VIA CICLOADIÇÃO [3+2] COM POTENCIAL ATIVIDADE CONTRA DOENÇAS 

NEGLIGENCIADAS

Austeclinio Vicente Ferreira de Macedo Moraes1 & Adriano Cesar de Morais Baroni2

Departamento de Farmácia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O arsenal terapêutico disponível para tratamento da Leishmaniose, assim como de outras doenças 
tropicais é bastante precário, sendo o tratamento atualmente feito à base de antimoniais pentavalentes, 
anfotericina B e pentamidinas, as quais são tóxicas, de custo elevado, difícil administração e podem 
causar resistência ao parasito. Novas drogas como miltefosina, uma hexadecil-fosfocolina, têm de-
monstrado ser efetivo para o tratamento de LV, muito embora apresentem também alta toxicidade. A 
internação prolongada e os efeitos adversos como alterações cardíacas, renais, pancreáticas e hepáticas 
dificultam a adesão ao tratamento. Diante do grande potencial dos biflavonóides como substâncias 
com atividade biológica contra doenças negligenciadas e o grande interesse de nosso grupo de pesqui-
sa em sintetizar moléculas bioativas úteis contra estas doenças o objetivo geral deste plano de trabalho 
é sintetizar um biflavonoide triazólico inédito como modelo para obtenção de biflavonóides de maior 
complexidade. O trabalho inicia-se pela síntese de chalconas nitradas que servira como modelo para 
estudos posteriores. A reação da chalcona sintetizada com I2 na presença de DMSO deverá gerar as 
nitro flavonas. A nitro flavona deverá ser reduzida ao grupamento amina e posteriormente conver-
tida na azidoflavona por meio da reação de diazotação seguido da adição de TMSN3. A união destas 
duas estruturas será realizada através de reação de cicloadição [3+2] e terá como produto final um 
biflavonóide triazólico de interesse. Neste trabalho não foi alcançado o produto final que foi proposto 
inicialmente ao longo de um ano de iniciação cientifica. Isso se deve a complexidade reacional e uma 
dificuldade extra na purificação dos materiais de partida e dos produtos finais. 

Palavras-chave: Biflavonoides, Doenças negligenciadas, click chemistry.
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ETIOLOGIA E SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA DE CANDIDOSE ORAL  
EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS  

DE MATO GROSSO DO SUL

Regiane Nogueira Spalanzani1 & Marilene Rodrigues Chang2
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Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Espécies de Candida podem fazer parte da microbiota oral humana, porém, diante de condições favo-
ráveis são capazes de causar infecções oportunistas. Em pacientes HIV positivos, a candidíase orofa-
ríngea é o tipo de infecção fúngica mais comum e parece estar relacionada à baixa contagem de células 
T CD4+. O objetivo do presente trabalho foi relacionar a presença de lesões orais por Candida com o 
nível de células T CD4+, identificar fenotipicamente as espécies de Candida isoladas e determinar o 
perfil de susceptibilidade antifúngica. Com swab, amostras de mucosa oral com ou sem lesão foram 
coletadas de pacientes HIV positivos internados em hospital de referência para doenças infectopara-
sitárias de Mato Grosso do Sul. A identificação presuntiva foi feita por meio de ágar cromogênico e 
confirmada por testes convencionais (pesquisa de tubo germinativo, microcultivo em ágar fubá, auxa-
nograma e crescimento à 42°C). A determinação da concentração inibitória mínima frente às drogas 
fluconazol, itraconazol, voriconazol e anfotericina B foi feita por meio da técnica de microdiluição 
em caldo de acordo com o Clinical Laboratory Standard Institute. Entre os 66 pacientes estudados, 16 
apresentaram lesões orais: pseudomembranosa (8), eritematosa (3), multifocal crônica (3) e quelite 
angular (2). A maioria (93,75%) dos pacientes apresentou contagem de células T CD4+ ≤ 200 células/
µL. Entre os 50 indivíduos sem lesão, 29 tinham T CD4+ ≤ 200 células/µL. No total foram isoladas 45 
Candidasp.. As espécies identificadas foram C. albicans(30), C. tropicalis(6), C. krusei(4), C. parapsilosis 
e C. glabrata(2) e C. dubliniensis(1). Todas leveduras foram sensíveis aos antifúngicos testados exceto 
duas C. glabratasensíveis dose-dependente (SDD) ao fluconazol e uma SDD ao itraconazol. Os resulta-
dos obtidos demonstram prevalência de C. albicansem relação a não-C. albicanse a maioria apresentou 
boa sensibilidade in vitro aos antifúngicos testados.

Palavras-chave: mucosa oral,  Candida sp., concentração inibitória mínima. 
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE COM  
COMPROMETIMENTO DAS SUPRARRENAIS

Maria C. O. Junqueira1, Tulio T. M. Dias2 & Anamaria M. M. Paniago3

Resumo: Introdução. A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença infecciosa comdisseminação 
sistêmica e que pode acometer as glândulas suprarrenais. Ahipofuncionalidadeda supra-renaldeno-
mina-se Doença de Addison (DA). Objetivo. Descrever a evolução clínica dos pacientes com com-
prometimento das glândulas adrenais pela PCM. Pacientes e método. Foram incluídos pacientes com 
diagnóstico confirmado de PCM com envolvimento das glândulas adrenais durante o curso da doença. 
O estudo foi realizado no ambulatório de micoses sistêmicas do Hospital Universitário da UFMS, com 
pacientes atendidos entre 1980 a 2009. Dados clínicos e epidemiológicos dos casos foram coletados 
das fichas de pesquisa e dos prontuários médicose foram reavaliados na visita no ano de 2016. Resul-
tados. Durante o período estudado, dos 642 pacientes com PCM atendidos, 27 tiveram diagnóstico de 
comprometimento de suprarrenais ou DA. Destes 27, onze (40,7%) abandonaram o acompanhamento 
no serviço, 7 (25,9%) morreram e 9 (33,3%) encontram-se ainda em seguimento e puderam ser reava-
liados clinicamente em 2016. Dos nove casos que foram reavaliados, todos eram homens com a forma 
crônica da PCM, com média de idade de 56,0 (DP ±10,8) anos no momento da reavaliação. O tempo 
médio entre o diagnóstico e a reavaliação foi de 12,0 (DP ±3,2) anos. Dois (22,2%) pacientes recu-
peraram a função da suprarrenal com o tratamento da PCM. Sete pacientes permaneceram com DA 
como sequela da PCM e necessitam usar prednisona como reposição e 3 deles necessitam de reposição 
também com fludrocortisona. Atualmente encontram-se com níveis normais de pressão arterial e de 
níveis séricos de sódio e potássio, refletindo um quadro compensado da DA pelo uso dos medicamen-
tos de.Conclusão. Observou-se um percentual elevado de óbitos e de perda de seguimento. Ressalta-se 
que apesar de incomum, existe a possibilidade de recuperação da função adrenal com o tratamento 
antifúngico. Os pacientes que se mantem em acompanhamento encontram-se compensados com o uso 
de prednisona, alguns necessitando da associação com a fludrocortisona.

Palavras-chave: paracoccidioidomicose, suprarrenal, evolução.

1 Aluna de INIC. Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
2 Colaborador. Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
3 Orientadora. Docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Código área: D4 – Enfermagem

FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE COLO UTERINO EM MULHERES  
COM PRIVAÇÃO DA LIBERDADE

Ritieli Moraes Gomes da Luz1, Julie Massayo Maeda Oda2 & Sebastião Junior Henrique Duarte3

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A Atenção Integral à Saúde da Mulher deve permear todos os espaços onde esteja esse grupo popula-
cional, no sentido de promover a saúde, prevenir complicações evitáveis, tratar e reabilitar. Assim, ob-
jetivou-se analisar fatores de risco para câncer de colo uterino em mulheres que vivem em privação da 
liberdade. Estudo exploratório de abordagem quantitativa, realizado com 104 das 115 detentas no Es-
tabelecimento Penal Feminino do município de Três Lagoas-MS, no período de agosto a dezembro de 
2015. Incluíram-se as que aceitaram participar voluntariamente e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Foram excluídas as que estavam em período menstrual. Um formulário possibilitou 
obter dados de caracterização e cada participante teve a coleta do esfregaço vaginal para análise cito-
lógica. Os dados receberam tratamento descritivo. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os resultados evidenciaram que, do total 78,8% faziam exame 
de prevenção anualmente, no entanto 20,2% nunca haviam feito; 68,3% tiveram mais de 5 parceiros 
sexuais sem uso de preservativo em toda a vida; 64,4% eram tabagistas. A análise dos fatores de risco 
para câncer da cérvix em mulheres encarceradas revelou que existem vulnerabilidades possíveis de 
serem corrigidas pela educação em saúde sexual e reprodutiva e pelo cuidado pelas equipes de saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Papillomaviridae, fatores de risco, população em risco.

Apoio: Fundect

1 Discente na graduação em Enfermagem da UFMS, voluntária iniciação científica PIBIC 2015/16
2 Docente na UFMS, supervisora.
3 Docente na UFMS, coordenador.
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FATORES DE RISCO, IMUNIZAÇÃO E CONHECIMENTO DOS POLICIAIS 
RODOVIÁRIOS FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ACERCA  

DAS HEPATITES B E C

Letícia Antônio Costa1 & Luciana Contrera2

Curso de Graduação em Enfermagem 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

As hepatites B e C caracterizam-se como problemas de saúde pública no âmbito mundial. Alguns gru-
pos específicos, como os policiais rodoviários federais, possuem maior risco para infecção. Este estudo 
objetivou identificar o perfil destas infecções a partir dos fatores de risco, imunização e conhecimento 
acerca das doenças nesta classe profissional. Realizou-se uma entrevista e testes sorológicos com 118 
policiais rodoviários federais, utilizando um roteiro de entrevista, que contempla fatores de risco e 
conhecimento de transmissão de doenças e imunização. Além da entrevista, testes sorológicos para 
hepatites B e C foram realizados. Do total de participantes (n=118), 99 (83,9%) eram do sexo masculino 
e 19 (16,1%), do sexo feminino. A prevalência global para infecção pelo HBV foi de 7,6%. Para o HCV, 
a prevalência foi de 0,84%. Os fatores de risco mais prevalentes foram o uso irregular de preservativos, 
histórico de cirurgia e ocorrência de acidente de trabalho com material biológico. Com relação ao 
conhecimento em relação à transmissão do vírus das hepatites B e C, 50,8% e 43,2%, respectivamente, 
responderam ter conhecimento, porém observou-se dúvidas quanto às formas de transmissão. Quanto 
à vacinação contra hepatite B, 40,7% desconhece a situação vacinal.  Os resultados encontrados apon-
tam para a preocupação com a proteção específica da saúde do trabalhador bem como a necessidade 
de educação em saúde e aprimoramento das demais estratégias dos serviços públicos.

Palavras-chave:  Hepatite, Grupos de risco, Conhecimento.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Enfermagem
2 Orientadora
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Código área: E-4

FATORES QUE DETERMINAM A FIDELIZAÇÃO POR CONSUMIDORES  
DE CARNE NOS SUPERMERCADOS

Adriéle Leal Monteiro1, Naomi Kerkhoff Gimenes2, Ricardo Carneiro Brumatti3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Foram realizadas entrevistas com consumidores em alguns supermercados de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. O trabalho de pesquisa foi realizado com o intuito de descobrir qual é a razão que leva 
os consumidores a serem fiéis aos supermercados quando o assunto é a compra de carnes. Foram apli-
cados formulários para analisar quais são os fatores mais importantes que os consumidores priorizam 
no momento de fazer a compra das carnes nos supermercados, podendo ser diretamente no açougue 
ou nas gôndolas. Os questionários foram feitos com perguntas relacionadas à carne bovina, carne suína 
e carne de frango, tendo em vista que em todos os formulários a carne bovina ficou com primeiro lugar 
por ordem de preferência e a carne de frango permaneceu como segunda opção no mesmo quesito, 
seguida pela carne suína, ressalva feita a carne de peixe que oscila em preferência ocupando espaços 
na terceira e quarta opção. A campanha publicitária e a disponibilidade de carne orgânica apresenta-
ram-se como itens que possuem pouca importância para os consumidores e acaba não interferindo na 
decisão da compra. Ao contrário, o preço, a disponibilidade de tipos de carne e a disponibilidade de 
cortes especiais assumiram valores extremamente importantes e que influenciam na hora da compra. 
A limpeza e asseio dos funcionários e dos equipamentos mostraram-se de extrema importância para 
mais de 90% dos entrevistados. Conclui-se que a carne bovina continua sendo a de maior preferência 
de consumo pela população, sendo que os quesitos vinculados a preço e disponibilidade de cortes, bem 
como a higiene e apresentação dos funcionários, foram considerados pontos de maior influência na 
hora da compra das carnes pelos consumidores.

Palavras-chave: Agronegócio, Consumo, Hábitos alimentares.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Zootecnia, Bolsista Pibic CNPq / UFMS
2 Mestranda em Ciência Animal – Programa de Pós-graduação em Ciência Animal
3 Orientador
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Código área: B-5 Ecologia

FAUNA ANTÓFILA DIURNA E ESPÉCIES VEGETAIS VISITADAS NO PANTANAL, MS

Gabriela Canella Gregório1 & Camila Aoki2

Curso de Ciências Biológicas  
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Atualmente há um consenso de que a conservação dos ecossistemas não deve apenas focar as espécies, 
populações e comunidades, mas deve incluir também a manutenção de interações e funções ecos-
sistêmicas, como a polinização das espécies. O primeiro passo para a conservação dessas interações 
é conhecer quais grupos estão envolvidos na interação. O objetivo do presente estudo é realizar um 
levantamento da fauna de visitantes florais e da flora visitada em uma das subregiões do Pantanal 
(Aquidauana), determinando o papel desses visitantes na reprodução das plantas. As amostragens fo-
ram realizadas entre outubro de 2015 e julho de 2016, entre as 07:00h e as 17:00h em 30 parcelas de 
100m2. Foram amostradas 72 espécies vegetais, distribuídas em 62 famílias. Asteraceae, Rubiaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae e Verbenaceae foram as famílias mais ricas. A flora foi caracterizada quanto 
aos seus atributos florais e melitofilia (polinização por abelhas) foi a síndrome predominante, as flo-
res mais comuns são tubulares ou abertas (taça ou prato), de cores claras e pequenas em diâmetro e 
comprimento. Foram coletados 117 visitantes florais, distribuídos em 53 espécies. Abelha foi o grupo 
mais rico e mais abundante (21 spp., 72 ind.), seguido de vespas (9 spp., 12 ind.). Apis mellifera foi a 
espécie mais abundante (29 ind.), seguida de Augochloropsis sp. 1 e Trigona fuscipennis (7 ind. cada). 
Augochloropsis sp. 1 e A. mellifera foram as espécies que visitaram maior número de espécies vegetais, 
seis e quatro, respectivamente. Abelhas, mariposas e moscas atuaram predominantemente como poli-
nizadores, embora possam pilhar recursos em algumas espécies vegetais. Beija-flor, borboleta e vespas 
atuaram apenas como polinizadores das espécies visitadas. Besouros, formigas e gafanhotos atuaram 
apenas como pilhadores de recursos.

Palavras-chave: Visitantes florais,  Polinização, Apis mellifera.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientadora
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Código área: B-3

FENOLOGIA DE PLANTAS DANINHAS DE PASTAGEM EM  
UMA ÁREA DE ECÓTONO CERRADO-PANTANAL

Erika Toshie Sato1 & Rogério Rodrigues Faria2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pesquisas com foco em fenologia das plantas daninhas de pastagens são essenciais na busca por um 
manejo mais adequado destas plantas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi registrar os eventos 
fenológicos de três espécies de plantas daninhas de pastagens em uma área de ecótono cerrado-panta-
nal: Crotoncampestris, Sapiumhaematospermume Annonacrassiflora. Esses estudos foram realizados no 
município de Aquidauana-MS (-27.473047, -55735413). Para cada espécie foram marcados 20 indiví-
duos, escolhidos ao acaso. As observações das fenofases (floração, frutificação, brotamento e senescên-
cia) foram realizadas quinzenalmente entre setembro de 2015 e agosto de 2016. A análise do período, 
duração e intensidade das fenofases, bem como a sincronia dos indivíduos em cada espécie foram 
realizadas pelo uso do teste de Rayleigh. As três espécies analisadas apresentaram padrão fenológico 
reprodutivo de caráter anual, ou seja, um evento ao ano. De maneira geral, as fenofases reprodutivas 
ocorreram ao longo de toda a estação chuvosa. Em relação às fenofases vegetativas, o brotamento foi 
mais intenso na estação chuvosa e a senescência mais deslocada para o final da estação chuvosa e início 
da seca. As análises circulares indicaram que todas as fenofases das espécies analisadas são sazonais, 
com sincronia muito variável e com datas médias muito semelhantes (no caso de botões florais e se-
nescência), bem como datas médias pouco próximas (principalmente a frutificação). As três espécies 
estudadas são sazonais, com estratégia fenológica de desenvolvimento reprodutivo principalmente na 
estação chuvosa e fase vegetativa mais relacionada à estação seca. O que demonstra ajustamento am-
biental, uma vez que é estratégia observada não apenas por outras espécies vegetais do Cerrado, mas 
como pela própria vegetação do bioma.

Palavras-chave: plantas invasoras, sistemas pastoris, autoecologia.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador
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FENOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS DO PANTANAL E  
A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA FAUNA

Matheus Dias Gomes1 & Camila Aoki2

Curso de Ciências Biológicas 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A fenologia contribui para o entendimento dos ritmos de reprodução e da organização temporal dos 
recursos para os animais que dependem das plantas. Para o registro da fenologia reprodutiva de uma 
comunidade vegetal do Pantanal de Aquidauana (MS), realizamos coletas mensais entre outubro de 
2015 e julho de 2016, em 30 parcelas de 100m2, anotando as espécies e o número de botões, flores, 
frutos imaturos e maduros. Foram registradas 84 espécies vegetais, distribuídas em 36 famílias. Fo-
ram observadas espécies em floração e frutificação ao longo de todo período de estudo, esse padrão é 
muito importante para a manutenção da fauna que depende desses recursos, como visitantes florais e 
frugívoros. Em outubro de 2015 foi registrada a maior produção de botões (52348) e flores (13702), um 
segundo pico foi registrado em julho de 2016 (33885). Novembro de 2015 foi o mês com maior registro 
de número de frutos imaturos (74734) e maduros (3507). Foi um padrão para todas as fenofases a sin-
cronia intermediária e alta sazonalidade. A produção de botões esteve negativamente relacionada com 
a umidade relativa e positivamente pelo fotoperíodo. A produção de frutos imaturos foi positivamente 
influenciada pelo fotoperíodo. O conjunto de variáveis climáticas analisadas não explicou significati-
vamente a produção de flores ou frutos maduros.

Palavras-chave: Floração, Frutificação, Fotoperíodo.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas
2 Orientadora
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FLORÍSTICA DAS CANGAS DO PARQUE MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS, 
CORUMBÁ, MS

Ingrids Pires da Silva1 & Adriana Takahasi2

As cangas de Corumbá, também denominadas bancadas lateríticas, são coberturas detrítico-lateríticas 
que circundam a Morraria do Urucum. Este estudo verificou a composição florística de uma canga 
no Parque Municipal de Piraputangas, no município de Corumbá, MS. A coleta de dados consistiu 
de caminhadas aleatórias amostrando-se todas as plantas férteis. Registraram-se, até o momento, 151 
espécies distribuídas em 52 famílias, sendo as mais ricas: Fabaceae (22 espécies) e Poaceae (21) seguida 
de Malpighiaceae e Malvaceae (10 cada). Cerca da metade das espécies são ervas (55,1%) seguida por 
arbustos (24,5%), árvores (11,6%) e trepadeiras (8,8%). Foram registradas apenas três espécies endê-
micas: GomphrenacentrotaE.Holzh. (Amarantaceae) e DiscocactusferricolaBuining&Brederoo(Cacta-
ceae) e DeuterocohniamezianaKuntze (Bromeliaceae). Este estudo destaca a importância da conserva-
ção desta flora, tanto pela sua condição insular quanto pelo desprovimento de informações sobre este 
ecossistema que constituem o agregado de paisagens do Pantanal.

Palavras-chave: bancadas lateríticas, geossistema ferruginoso, ilhas de solo.

Apoio: Fundect

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – UFMS/câmpus Pantanal
2 Orientadora - UFMS/câmpus Pantanal
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DAS LARVAS DE FORMIGA-LEÃO Myrmeleon 
brasiliensis (NÁVAS) (NEUROPTERA: MYRMELEONTIDAE) NAS ESTAÇÕES 

CHUVOSA E SECA EM UMA RESERVA FLORESTAL, AQUIDAUANA, MS

Luciane Gomes Freire1 & Tatiane do Nascimento Lima2

Resumo: As larvas de formiga-leão Myrmeleon brasiliensis (Neuroptera, Myrmeleontidae) são pre-
dadores senta-e-espera que constroem armadinhas com formato de funil no solo seco e arenoso. As 
larvas passam por três instares antes da emergência dos adultos, e o tamanho de suas armadilhas é 
proporcional ao tamanho das larvas. Eventos sazonais como a chuva podem causar destruição das 
armadilhas, o que impossibilita a larva de capturar suas presas e completar o seu desenvolvimento. O 
objetivo deste trabalho foi observar nas estações chuvosa e seca a flutuação populacional das larvas de 
formiga-leão M. brasiliensis e a distribuição de tamanho (instar) das larvas As observações ocorreram 
mensalmente durante as estações chuvosa (novembro-abril) e seca (maio-outubro) em uma Reserva 
Florestal de Mata Ciliar, Aquidauana, MS. Como resultado foi observado que a sazonalidade influencia 
tanto na abundância de larvas, quanto na distribuição de tamanho das larvas de formiga-leão M. brasi-
liensis. Na estação chuvosa ocorreu um menor número de larvas do que na estação seca. Além disso, na 
estação seca é observado uma maior abundância de larvas no final do desenvolvimento (terceiro ins-
tar) e na estação chuvosa foi observado uma maior abundância de larvas no início do desenvolvimento 
(primeiro instar). Ou seja, na estação chuvosa M. brasiliensis estão em sua maioria na fase adulta e na 
estação seca na fase larval. Sendo assim, observa-se que a sazonalidade influencia as larvas M. brasi-
liensis momentaneamente (as larvas deixam de construir suas armadilhas) e a longo prazo (relação 
entre o ciclo de vida e sazonalidade).

Palavras-chave: armadilha de solo, estratégia senta-e-espera, sazonalidade.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Universitário de Aquidaua-
na, Aquidauana, MS, Brasil.
2 Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Universitário de Aquidauana, Aquidauana, MS, Brasil.
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FOTODANOS, LESÕES MALIGNAS OU PRÉ-MALIGNAS DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE, MS

Victor Francisco de Oliveira1 & Sonia Maria Oliveira de Andrade2

Introdução - A exposição ao sol é fator de risco e assume papel importante quando se trata de expo-
sição ocupacional como é o caso de agentes comunitários de saúde (ACS) que atuam no espaço físico 
externo à unidade de saúde e sofrem, diretamente, a ação de elementos relacionados ao clima. Obje-
tivo - identificar, por meio de exame dermatológico, fotodanos, lesões malignas ou pré-malignas em 
ACS atuantes no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Material e método -  Participaram 
da pesquisa 123 ACS que mencionaram apresentar manchas ou lesões de pele, ter histórico familiar de 
câncer e/ou já fizeram retirada de pintas.  Resultados - Do total de participantes, 96,7% apresentaram 
melanose solar, leucoderma solar, ceratose seborreica e nevo melanocítico, tendo sido feita a orienta-
ção para os cuidados necessários. Destaca-se que 70% das indicações de tratamento clínico e/ou cirúr-
gico foram direcionadas a pessoas com pele clara. Destaca-se o encontro de quatro casos de carcinoma 
basocelular e dois de ceratose actínica cuja indicação foi cirúrgica.  Embora a causa de câncer de pele 
seja multifatorial é conhecida a influência da fotoexposição   solar em seu desenvolvimento. A ceratose 
actínica é um sensível indicador de exposição solar e configura-se como biomarca de risco para o car-
cinoma espinocelular. Conclusão - Visto que o exame da pele pode reduzir o agravamento dos danos 
quando estes são identificados e tratados mais cedo, incluindo o câncer de pele que, se tratado oportu-
namente tem possibilidade de cura em torno de 95%, torna-se fundamental que seja estabelecido como 
rotina nos cuidados à saúde dos ACS a ênfase na necessidade de uso dos recursos que favorecem a 
proteção (vestimentas e protetor solar) bem como a realização de exames periódicos nessa população.

Palavras-chave: dermatopatias, câncer de pele, exposição ocupacional.

1 Acadêmico do curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UFMS, bolsista de Iniciação Científica 
CNPq – PIBIC 2015/16
2 Orientador, Professor da UFMS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; email: soniaufms@gmail.com
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Código área: B12

GENOTIPAGEM DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM AMOSTRAS DE MUCOSA ORAL 
DE MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO DE CAMPO GRANDE, MS

Mariana Calarge Nocetti1 & Inês Aparecida Tozetti2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O Papilomavírus humano (HPV) é o causador da infecção sexualmente transmissível (IST) mais co-
mum no mundo, o que é importante, devido a sua capacidade de infecção de células do epitélio e ha-
bilidade em alterar o ciclo celular, sendo responsável pela formação de neoplasias benignas e malignas, 
entre estas últimas, o câncer oral o qual representa 4% de todos os cânceres, no Brasil. Este trabalho 
objetivou a genotipagem deste vírus em amostras obtidas por esfoliação de mucosa oral, provenientes 
de mulheres profissionais do sexo, na cidade de Campo Grande, MS. Foram analisadas 19 amostras 
positivas para o DNA do HPV, utilizando o método de PCR Tipo-Específico (TS-PCR) para os tipos 
HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45. Este estudo demonstrou a presença de HPV de alto risco oncogênico em 
amostras da cavidade oral de profissionais do sexo, sendo os HPV45 e 31 os mais frequentes. Dentre 
as amostras positivas para HPV foi observada infecção múltipla, ou seja, por mais de um tipo viral, em 
47,45% das amostras. Não foi possível estabelecer uma relação direta entre as variáveis sócio-epide-
miológicas e os tipos virais detectados. Considerando a importância do HPV como agente etiológico 
do câncer oral e de cérvice uterina é de suma importância que mais estudos sejam realizados caracteri-
zando não apenas a positividade do HPV, mas também definindo genótipos mais frequentes para que 
medidas profiláticas, como o desenvolvimento de novas vacinas, sejam efetivadas.

Palavras-chave: Papilomavírus humano, mucosa oral, TS-PCR.

Apoio: CNPq/UFMS e Fundect

1 Acadêmica do curso de Farmácia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso 
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GEOPROCESSAMENTO DOS CASOS HUMANOS DE DENGUE E DETECÇÃO DOS 
QUATRO SOROTÍPOS EM VETORES CAPTURADOS EM RIGIÕES DE ALTO INDICE 

DE TRÊS LAGOAS – MS

Rachid Figueirôa Souza1 & Alex Martins Machado2

Curso de Medicina 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O vírus Dengue (DENV), transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, possui 4 sorotipos dis-
tintos responsáveis pela febre do Dengue, uma doença que tem se tornado um grave problema de saúde 
pública, tanto no Brasil como em outros países. Três Lagoas-MS possui características favoráveis à 
reprodução e manutenção do vetor, com mais de 14 mil casos de febre do Dengue nos últimos 5 anos, 
com uma incidência de 1218,6. Este trabalho objetivou o geoprocessamento dos casos de dengue ocor-
ridos em 2015, sua relação com características urbanas, sociais e econômicas e a detecção e determi-
nação dos sorotipos de dengue circulantes, através de técnica de RT-Nested-PCR. Os casos de dengue 
apresentaram uma distribuição uniforme, porém com áreas de alto índice de casos denominadas hot 
spots. Foram encontradas correlações positivas entre hot spots e características urbanas, econômicas e 
sociais do município. Capturas de mosquitos alados realizadas nas regiões de hot spots evidenciaram 
um alto grau de infestação pelo mosquito, com uma taxa de positividade para o vírus Dengue (54%), 
sendo possível detectar a circulação dos quatros sorotipos do vírus, DENV1 (41,6%), DENV2 (28,3%), 
DENV4 (23,3%) e DENV3 (6,8%). Além disso, foi possível detectar o vírus em amostras de larvas 
capturas em áreas de hot spots com 46,1% de positividade para Dengue.  Observamos um predomínio 
vírus DENV1 e DENV 2 (detectados em todas as amostras positivas), DENV4 (detectados em duas 
amostras positivas) e DENV3 (detectado em somente uma amostra positiva). Estes achados reforçam 
a importância da transmissão vertical para manutenção da infecção no vetor. Concluímos assim que as 
características geográficas do município tem propiciado uma alta infestação por mosquitos e a circu-
lação de todos os sorotipos de Dengue, sendo necessárias medidas eficientes de combate ao mosquito, 
para diminuição dos inúmeros casos ocorridos no município.

Palavras-chave: Dengue, Sorotipos, Geoprocessamento.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BROMELIA BALANSAE MEZ.  
SUBMETIDAS AO FOGO E ALTAS TEMPERATURAS

Marynna Karen Miranda Simões1 & Liana Baptista de Lima Corrêa da Costa2

Laboratório de Botânica/Sementes 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

No Pantanal, na época seca é comum ocorrerem incêndios, e a presença de espécies em áreas onde o 
fogo é recorrente indica que existem mecanismos adaptativos eficientes em sementes e plantas. Assim, 
o objetivo deste trabalho é descrever a morfologia da semente, selecionar as temperaturas cardeais e 
ideais, avaliar se há superação da dormência para as sementes de Bromelia balansae Mez., uma espécie 
nativa, quando submetidas ao fogo, como simulação de queimada, e à imersão em ácido sulfúrico, 
como simulação à passagem pelo trato gastroinstestinal de animais. As sementes tratadas e não trata-
das (controle) foram distribuídas em substrato vermiculita umedecido e mantidas em câmaras B.O.D. 
nas temperaturas de 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C e 20/30°C na avaliação das temperaturas cardeais, 
25°C na escarificação química e 25°C e 30°C nos testes de fogo, por um período de 60 a 82 dias para 
avaliação da emergência de plântulas. Não houve superação de dormência utilizando os dois métodos, 
porém foi demonstrada a resistência da semente ao fogo, quando a sementes está posicionada  a 2 e 4 
cm abaixo do solo. e baixa emergência no teste à 0 cm (superfície). É sugerido que sejam conduzidos 
mais testes a fim de investigar as diferenças populacionais dessa espécie e seu impacto na germinação 
e emergência.

Palavras-chave: Ecofisiologia de sementes, Estresse em plantas, Dormência de sementes.

Apoio: CNPq/UFMS/INAU
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CECROPIA PACHYSTACHYA TRÉCUL 
SUBMETIDAS AO ALAGAMENTO 

Wendilly Lorraine Campos Tabosa1 & Liana Baptista de Lima Corrêa da Costa2

Laboratório de Botânica/Sementes  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A espécie Cecropia pachystachya possui ampla ocorrência abrangendo a região central do Brasil e di-
versas formações vegetais. Uma das formações que a espécie estudada ocorre é o Pantanal, estando 
sujeita a sazonalidade, consequentemente a inundação. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efei-
to do alagamento em sementes de Cecropia pachystachya Trécul de dois lotes diferentes. As sementes 
foram coletadas em área de mata ciliar preservada (lote Pontal) e área antropizada (lote Terenos). Para 
simular a inundação foram usadas bandejas de plástico preenchidas com areia onde as sementes foram 
colocadas em diferentes condições: 70% da capacidade de campo (cc), solo saturado e com uma lâmina 
d’água de 0,5 cm de profundidade. Como controle, sementes foram distribuídas em rolo de papel ume-
decido mantidos em BOD a 25 e 30ºC. Observamos que para ambos os lotes a germinação não diferiu 
entre 25 e 30ºC. Em areia umedecida a 70% da capacidade de campo, a germinação não ocorreu. As 
sementes do lote Pontal foram favorecidas em ambiente inundado (0,5cm de lâmina d’água), enquanto 
no lote Terenos isso não ocorreu. Quando comparamos os dois lotes observamos diferenças quanto ao 
desempenho em ambiente inundado. A germinação do lote Pontal foi maior nas duas temperaturas e 
no tratamento de 0,5 cm em relação ao lote Terenos e a areia saturada foi mais eficiente para Terenos. 
Provavelmente, isso se deve a diferenças nas populações, levando a diferentes respostas da germina-
ção. O lote Pontal foi coletado em mata ciliar e suas sementes são favorecidas em ambiente inundado, 
assim a germinação em lâmina d’água foi melhor. O lote Terenos foi coletado em área antropizada e 
suas sementes foram prejudicadas em ambiente inundado. Além disso, esse lote pode ter sofrido por 
temperaturas mais elevadas na rodovia e estresse constante devido à passagem dos veículos.

Palavras-chave: Ecofisiologia de sementes, Sementes nativas, Inundação.
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GRAU DE CONVERSÃO DE UM AGENTE RESINOSO FIXADOR  
DE PINOS INTRA CONDUTO EM DOIS TIPOS DE PREPARO

Fernanda de Souza e Silva Ramos1, Danilo Mathias Zanello Gerisoli2,  
Adriana Pereira Duarte3, Teófilo Fernando Mazon4, Margareth Coutinho5

Faculdade de Odontologia (FAODO) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Os pinos de fibra de vidro são indicados para dentes tratados endodonticamente, com perda coronária 
acima de 50%. Eles são retidos passivamente no interior do conduto e necessitam de materiais para sua 
fixação, sendo que os cimentos resinosos duais apresentam os melhores resultados para a cimentação 
desses pinos. Objetivou-se a análise do grau de conversão (GC) de um cimento resinoso dual em fun-
ção da atenuação da intensidade luminosa decorrente da transmissão pelo pino de fibra de quartzo e 
do aumento da distância da fonte de luz, nos terços radiculares, em preparos para coroa protética, cavi-
dades tipo classe IV e cavidades tipo classe III. Foram utilizados 24 canais artificiais simulados confec-
cionados em silicone, com condutos de 10 mm de comprimento, divididos em três grupos de acordo 
com o tipo de preparo. Pinos de fibra de quartzo translúcidos foram fixados com cimento resinoso dual 
RelyX ARC cor A1. Após armazenamento por 72 h, as amostras foram seccionadas transversalmente 
em máquina de corte, obtendo-se fatias (fibra e cimento) de 2 mm de espessura, nas profundidades de 
2 mm, 5 mm e 8 mm, respectivamente, correspondente aos terços cervical, médio e apical. As amos-
tras foram maceradas e avaliadas em espectroscopia de infravermelho médio por transformação de 
Fourier. Os dados foram submetidos à análise de variância de duas vias ANOVA, complementada por 
teste de Tukey. Como resultado encontrou-se a ausência de diferenças entre os valores do GC alcan-
çados para os preparos para coroa protética e classe IV e presença de diferença significativa quando 
comparados a classe III, (P = 0,002). A análise dos terços demostrou que a porção apical apresentou 
resultado semelhante entre os grupos (P > 0,05) e as porções média e cervical apresentaram diferença 
quando comparadas ao preparo de classe III (P < 0,001). Concluiu-se quepara obter uma boa polime-
rização é necessário incidir a luz o mais diretamente sobre o pino possível, para evitar a interferência 
de sombras produzidas pelo remanescente. Também é necessário reduzir a distância para uma melhor 
polimerização nos terços.

Palavras-chave: Light curing dental cement, Dual-cured resin cement, Degree of conversion.
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HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO SOLAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS  
DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE

Luan Leal Oliveira1 & Sonia Maria Oliveira de Andrade2

Resumo: A exposição ao sol e a não proteção da pele tem levado ao aumento dos riscos para o de-
senvolvimento de lesões de pele benignas e malignas e impactado na morbimortalidade. Os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) desenvolvem suas atividades em visitas às famílias da área adscrita 
à Unidade de Saúde a que estão vinculadas, o que implica na exposição aos fatores relacionados ao 
tempo, notadamente a exposição ao sol. O estudo teve por objetivo identificar os hábitos de exposição 
solar dos ACS de Campo Grande com vistas ao conhecimento dos fatores prejudiciais à sua saúde. 
Foram entrevistados 175 ACS, que após assinarem o TCLE, responderam a perguntas referentes às 
seguintes variáveis de interesse: tempo e horário de exposição ao sol em atividades profissionais e/ou 
de lazer, uso de estratégias protetivas, frequência de adoção das medidas de prevenção aos danos da 
pele e identificação de elementos sugestivos de lesões. Os resultados mostram que há predomínio de 
mulheres (86%) acima de 35 anos (72%) com exposição solar superior a 4 horas diárias (92%) e preva-
lência considerável do uso de protetor solar (91%) de forma inadequada (82%) acarretando alta pre-
valência de alterações cutâneas (75%). Apesar do aumento do uso de medidas de fotoproteção, sejam 
pelo uso de barreiras químicas ou físicas, ainda existe grande incidência de fotodanos, indicando uso 
inadequado dessas mesma medidas. Destaca-se a necessidade de melhor cobertura do fornecimento 
de equipamentos e produtos de proteção individuais, além de programa de educação continuada as-
sociado a ações de conscientização para a utilização correta de medidas preventivas e protetivas aos 
danos decorrentes da exposição solar. 

Palavras-chave: exposição ocupacional, fatores de risco, dermatopatias, lesão de pele.
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HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO E RIM EXÓCRINO DE SURUBINS HÍBRIDOS 
INFECTADOS COM Lactococcus garvieae

Carla Damaris Lacerda1 & Carlos Eurico Fernandes2

Laboratório de Patologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A Lactococcus garvieae é o agente etiológico da lactococose. Esta bactéria já foi isolada em peixes do 
gênero Pseudoplatystoma, porém pouco sabe sobre os aspectos patológicos da lactococose surubins. 
Assim, com presente estudo o objetivo foi estudar os aspectos histopatológicos da lactococose utilizan-
do o surubim híbrido como modelo experimental. Juvenis de surubim híbrido (n=33, 41,01 ± 7,21 g e 
19,48 ±0,97 cm), foram divididos em três grupos e inoculados com duas cepas distintas de L. garvieae. 
Os peixes do grupo 1 foram inoculados com a cepa isolada de tilápia-do-Nilo (1,5x108, 6x108 e 12x108 
UFC mL-1). Os peixes do grupo 2 foram inoculados com a cepa isolada de cachara (1,5x107, 1,5x108 

e 9x108 UFCmL-1). Os peixes do grupo 3 foram considerados como controle e foram inoculados ape-
nas com solução salina estéril. Os peixes foram observados durante sete dias para observação do dos 
sinais clínicos e mortalidade. No 8° dia os peixes foram eutanasiados e o fígado e rim foram colhidos 
e processados com técnica histológica de rotina com inclusão em parafina e secções coradas em H&E 
para a análise histopatológica. Os principais sinais clínicos observados foram: hiperemia na base das 
nadadeiras peitorais e nadadeira anal, petéquias hemorrágicas na região ventral da maxila hemorragia 
na boca e hemorragia petequial. Não foi registrada mortalidade nos peixes inoculados com ambas as 
cepas de L. garvieae. Não foram observadas alterações macroscópicas no fígado. O rim exócrino mos-
trou-se friável e levemente hemorrágico na região caudal e com lesão sugestiva de necrose na região 
cranial. Microscopicamente o fígado apresentou degeneração hidrópica, congestão, hemorragia, ne-
crose e infiltrado inflamatório. No rim exócrino as lesões se mostraram mais severas, sendo observado 
edema, congestão e hemorragia, necrose tubular e no tecido hematopoiético. Surubins híbridos com 
lactococose subclínica apresentam alterações histopatológicas como congestão, hemorragiae necrose 
no tecido hepático e renal.

Palavras-chave: Histologia, Lactococose, Pseudoplatystoma spp.
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IDADE A DESMAMA DE CORDEIROS SUBMETIDOS  
À SUPLEMENTAÇÃO EXCLUSIVA

Marcelo Roque Daltro Tosta1, Cibele Otoni de Oliveira Frangiotti2  
& Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia(FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Resumo: Na ovinocultura, a categoria animal que mais necessita de atenção é o cordeiro, visto que 
somente o aleitamento e a oferta de pasto, podem não suprir as exigências para seu melhor desenvol-
vimento. Desta maneira, tem-se o creep feeding como alternativa de suplementação para suprir esse 
déficit nutricional. O objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho de cordeiros em diferentes 
idades ao desmame (60 e 90 dias) suplementados em cochos privativos (creep feeding) em pastagem 
de Urochloa (Syn. Brachiaria) brizantha cv Marandu. Trinta e seis cordeiros junto às suas respectivas 
mães foram distribuídos em blocos ao acaso nos tratamentos de 60 de 90 dias de idade, de acordo com 
o tipo de parto (simples ou gemelar) e sexo dos cordeiros. A menor infestação parasitária observada 
para OPG (ovos por gramas de fezes) foi dos cordeiros desmamados aos 90 dias de idade. Os cordeiros 
desmamados aos 60 dias de idade apresentaram menor peso (17,8 kg) ao desmame (PD) valor inferior 
aos desmamados aos 90 dias de idade (24,1 kg). A média do ganho de peso total (GPT) dos cordeiros 
desmamados aos 60 dias foi 13,9 kg, inferior ao GPT dos cordeiros desmamados aos 90 dias de 20,2 
kg. Este fato pode estar atrelado ao fornecimento de suplemento a vontade e exclusivo para os cordei-
ros, por mais tempo. Sabendo-se que o consumo precoce de concentrado para ruminantes, promove 
acentuado desenvolvimento das papilas ruminais, o que melhora a fermentação microbiana e o apro-
veitamento do alimento sólido ingerido. O sistema de produção com desmame realizado aos 90 dias de 
idade resultou na produção de cordeiros mais pesados com GPT e menor infestação parasitária. 

Palavras-chave: creep feeding, desempenho, ovinos.
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IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS TECIDOS DENTÁRIOS DA 
MONODELPHIS DOMESTICA EM CORTES DENTÁRIOS OBTIDOS  

DOS DENTES SECOS

Ana Beatriz dos Santos da Mata Torres1 & Jussara Peixoto Ennes2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A Monodelphis domestica possui uma diversificada fórmula dentária. Alguns aspectos relacionados à 
dentição desse animal foram encontrados, porém, a descrição dos aspectos morfológicos dos seus teci-
dos dentários não foram completamente apresentados, na literatura. Este trabalho tem como objetivo 
ampliar o conhecimento relacionado à dentição desse animal, descrevendo os aspectos histológicos 
dos tecidos dentários observados em cortes dentários obtidos por desgaste, através da microscopia 
óptica. Os dentes extraídos dos maxilares secos foram incluídos em resina acrílica oferecendo blocos 
que foram submetidos ao corte e desgaste com lixas d’água até a espessura necessária para observação 
das estruturas desejadas. O esmalte apresenta túbulos oriundos da dentina. A deposição de esmalte 
foi identificada na área de furca. Na dentina, a densidade dos túbulos é variável, sendo maior na co-
roa do que na raiz, onde vai diminuindo ainda mais em direção ao ápice. Na raiz, os túbulos são mais 
ramificados e mais tortuosos. O cemento celular é predominante e sua deposição é estratificada. Essa 
deposição pode iniciar-se de forma abrupta, determinando um ombro, na cervical. Em todos os den-
tes, especialmente em incisivos, esse tecido determina um aspecto de clava à raiz. Foram identificadas 
irregularidades do limite cementodentinário em áreas do terço apical, do sulco do desenvolvimento 
radicular e em área de furca. Os tecidos dentários da Monodelphis domestica sãosemelhantes aos de 
outras espécies de marsupiais em características como a presença de túbulos no esmalte.

Palavras-chave: Monodelphis domestica, Tecidos dentários, Dentição de mamíferos.
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IMPORTÂNCIA DAS AVES NA DISPERSÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 
PLANTAS DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

Josyanne Laura Codignola1, Silara Fonseca1 & Camila Aoki2

Curso de Ciências Biológicas 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ao remover as sementes da planta mãe, as aves podem contribuir não somente para a dispersão de 
sementes, mas também para sua germinação. O objetivo do presente trabalho é gerar informações 
sobre interações entre aves dispersoras e plantas zoocóricas no Pantanal e verificar como as aves po-
dem alterar a porcentagem e/ou velocidade de germinação das sementes ingeridas. Foram conduzidas 
coletas mensais entre agosto de 2015 e julho de 2016, em três estações de amostragem localizadas na 
subregião de Aquidauana. As aves foram coletadas com a utilização de redes de neblina e mantidas em 
sacos de tecido por 20 a 30 minutos para coleta de fezes ou de sementes regurgitadas. Os experimentos 
de germinação incluíram três tratamentos, sementes com e sem polpa coletadas diretamente da planta 
e sementes ingeridas por aves. A amostragem totalizou 840 horas/rede, com captura de 42 aves perten-
centes a duas ordens, sete famílias e 20 espécies. O papa-moscas (Cnemotriccus fuscatus) foi a espécies 
mais abundante neste estudo. Foram coletadas 25 amostras fecais de doze espécies de aves, dessas 
apenas seis continham sementes, estas são espécies consideradas onívoras, insetívoras e granívoras. 
Apesar dos resultados serem preliminares e a taxa de captura de aves ter sido baixa, o presente estudo 
mostra algumas tendências sobre a dispersão de sementes por aves e a germinação de sementes. Um 
baixo percentual de aves apresentou frutos em suas fezes, contudo, todas as sementes encontravam-se 
inteiras, sem indícios de predação ou inviabilização mecânica do embrião. O que indica que as mesmas 
podem funcionar como potenciais dispersoras de sementes. O comportamento frente à ingestão por 
aves variou entre as espécies de plantas, sendo que apenas sementes ingeridas de Psycothria carthage-
nensis germinaram, enquanto que Cecropia pachystachya, teve seu percentual de germinação reduzido 
nesta mesma situação.

Palavras-chave: Zoocoria, Frugivoria, Germinação.
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INDUÇÃO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS EM RATOS  
ATRAVÉS DO USO DE ESTREPTOZOTOCINA

Mariana Vantini Soares1 & Iandara Schettert Silva2

Faculdade de Medicina (FAMED) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Diabetes mellitus (DM) é um conjunto de doenças que apresentam como denominador comum hiper-
glicemia devido a déficits na ação e/ou secreção de insulina. Dada sua alta prevalência, mortalidade e 
potencial incapacitante, torna-se imprescindível a melhor compreensão de seus mecanismos fisiopato-
lógicos e complicações. Nesse sentido, o estabelecimento de modelos animais de DM tem sido bastante 
utilizados. Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a efetividade na indução de hiperglicemia em 
20 ratos (Rattus noevegicus) a partir da administração intraperitoneal de estreptozotocina (STZ). O 
experimento foi executado em três etapas, com dois diferentes métodos de diluição da STZ, sendo os 
níveis glicêmicos dos animais aferidos em jejum, 8 h, 24 h e 48 h após a administração da droga. Os 
valores glicêmicos obtidos foram comparados levando-se em consideração animais que ficaram diabé-
ticos (nível de glicemia > 250 mg/dL), animais que receberam a STZ porém não atingiram o valor gli-
cêmico desejado e animais do grupo controle. A partir da análise dos resultados, observamos que, após 
a primeira etapa, com o primeiro método de diluição, apenas 15% dos animais ficaram diabéticos. Na 
segunda etapa, com nova aplicação da droga com o segundo método de diluição, nenhum animal ficou 
diabético e na terceira etapa, utilizando a mesma fórmula de aplicação da segunda, todos os animais 
ficaram diabéticos. Concluimos que houve resistência dos animais estudados para manterem níveis 
glicêmicos > 250 mg/dL após 48 h da indução. Nossos resultados sugerem relação direta com a idade 
dos animais utilizados no estudo, bem como a complexidade das múltiplas variáveis envolvidas em 
modelos-animais de doenças. Além disso, a hipoglicemia acentuada apresentada por alguns animais 
na terceira etapa do estudo estaria relacionada com a destruição das células beta e liberação maciça de 
insulina. 

Palavras-chave: Diabetes mellitus, Estreptozotocina, Modelo animal de doença.
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INFLUÊNCIA DA CAPES NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E  
PERIÓDICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Larissa Leite Billerbeck Carrapateira1 & Junior Vagner Pereira da Silva2

Curso de Educação Física  
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, que teve como objetivo analisar a influência da 
CAPES nos periódicos e produções do conhecimento em Educação Física no Brasil. Foram objetos de 
análise os relatórios de avaliação da subárea Educação Física CAPES no período de 1998 a 2013, o foco 
editorial e os artigos publicados no período de 1987 a 2015 nos periódicos específicos da Educação 
Física (Revista Brasileira de Ciência e Movimento – RBCM; Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
– RBCE; Revista Motriz; Revista Motrivivência; Revista Pensar a Prática; Revista Movimento e Revista 
Educação Física/UEM) e a Plataforma Lattes do CNPq. Com os resultados, observamos que há um 
aumento no número de autores por artigo a partir 2001, podendo este aumento estar associado às mu-
danças nas exigências da CAPES em relação aos quesitos “Produção intelectual” e “Distribuição de pu-
blicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa”, usados para avaliação 
dos programas de pós-graduação, vez que nos resultados de correlação obtivemos, respectivamente, r= 
0,764 e r= 0,886 (Pensar a Prática), r= 0,529 e r= 0,978 (RBCM), r= 0,681 e r= 0,76 (RBCE), r= 0,757 e 
r= 0,895 (Motriz), r= 0,793 e r= 0,793 e r=0,83 (Revista de Educação Física/UEM), r= 0,865 e r= 0,743 
(Movimento). Concluímos que o sistema de avaliação da CAPES, devido as suas exigências por pro-
dutividade, está influenciando o aumento do número de autores em artigos, podendo estar instigando 
pesquisadores a criar estratégias antiéticas para manterem-se nos programas.

Palavras-chave: Educação Física, Produção Científica, CAPES.

1 Acadêmica do curso de Educação Física da UFMS/CCHS, voluntária de Iniciação Científica – PIBIC – CNPq.
2 Orientador de Iniciação Científica – PIBIC – CNPq, Docente do curso de Educação Física da UFMS/CCHS.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

193
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: B-5

INFLUÊNCIA DA PAISAGEM DO ENTORNO DE ÁREAS DE VEREDAS NA 
DIVERSIDADE DE ODONATA

Emanuelle Batista de Moura1, Marciel Elio Rodrigues2 & Fabio de Oliveira Roque3

Departamento de Biologia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As paisagens no mundo variam desde áreas pouco modificadas por ações humanas até paisagens seve-
ramente degradadas, essas transformações de uso do solo são a maior causa de perda de biodiversida-
de. Neste contexto é necessário entender como as mudanças na paisagem afetam diferentes processos 
biológicos. Levando estes fatores em consideração este trabalho teve como objetivo avaliar como mu-
danças nas paisagens no entorno de veredas em diferentes escalas afetariam a riqueza e abundância de 
Odonata. A coleta de dados foi realizada em 22 veredas do município de Campo Grande- MS, onde 
foram coletadas ao total 611 odonatas. Foi realizado uma análise de paisagem onde mediu se a porcen-
tagem de cobertura dos diferentes tipos de solo com 5 escalas diferentes. A análise de dados foi feita 
através de um teste de regressão linear para medir a relação entre os indivíduos coletados e os tipos 
de solo para cada escala escolhida. Nossos resultados indicaram que as escalas que melhor explicam 
a abundância e riqueza de espécies de Odonata foram as escalas de 250 e 500 metros. Onde na escala 
de 500 metros a riqueza de anisóptera diminui conforme aumentava a porcentagem florestal e sua 
abundancia cresce conforme aumenta a porcentagem de campo aberto pela escala de 250 metros. Já a 
subordem zygoptera na escala de 250 metros cresceu sua abundância conforme houve o aumento da 
porcentagem urbana. Concluiu-se que as mudanças na paisagem ao entorno de veredas não influen-
ciam da mesma forma as duas subordens Odonata. Em áreas de veredas os anisópteras foram bons 
preditores de mudanças na cobertura em escalas intermediárias. Estes dados são importantes para 
programas que o manejo e conservação da biodiversidade é visado, já que este grupo também pode ser 
usado como bioindicadores ambientais. 

Palavras-chave: Odonata, Ecologia de paisagem, Veredas.
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1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – Bacharelado
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INFLUÊNCIA DA VARIABILIDADE SAZONAL NO DESEMPENHO INICIAL DE 
ESPÉCIES DE EUCALYPTUS

Luiz Roberto Terra França Filho1 & Nerison Luís Poersch2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O eucalipto apresenta elevada adaptação as mais diversas condições edafoclimáticas brasileiras, porém 
ainda faltam informações a respeito de sua adaptação ao Bioma Cerrado. Assim, o objetivo deste tra-
balho foi o de identificar possíveis diferenças nos padrões de crescimento em espécies de Eucalipto, 
principalmente entre a época da seca e a época das chuvas, bem como identificar as variáveis climáti-
cas determinantes no seu crescimento. O experimento foi constituído de cinco espécies de Eucalipto 
(Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla, Eucalyptus saligna e Corymbia ci-
triodora) e um Clone (GG100) conduzido no delineamento experimental de blocos casualizados, com 
quatro repetições. No presente trabalho foram coletados mensalmente o diâmetro a altura do peito 
(DAP) e altura de plantas ao longo de 12 meses, além dos dados climáticos. Foram elaborados gráficos 
de crescimento e realizadas análises estatísticas. Também foram obtidas estimativas de correlação en-
tre os incrementos correntes mensais (diâmetro a altura do peito e altura de plantas) com as variáveis 
climáticas. Quando analisados conjuntamente o diâmetro a altura do peito e altura de plantas, obser-
vou-se que ao final de 31 meses de idade, as espécies/clone que apresentaram melhor adaptação foram 
Clone (GG100) e E. grandis. O Incremento Corrente Mensal do Diâmetro a Altura do Peito (ICM D) 
apresentou elevadas estimativas de correlação (positiva) com a variável climática temperatura mínima 
para todas as espécies/clone avaliadas, exceto para E. saligna. O ICM D também apresentou elevadas 
estimativas de correlação (positiva) com a variável climática temperatura máxima para o Clone GG100 
e as espécies C. citriodora e E. urophylla. Já, o Incremento Corrente Mensal em Altura de Planta (ICM 
H) foi fortemente correlacionado com a precipitação para as espécies E. camaldulensis, C. citriodora e 
E. urophylla. Conclui-se que no segundo ano de avaliação do experimento o crescimento em diâmetro 
foi mais influenciado pelas variáveis climáticas.

Palavras-chave: Padrões de crescimento, Eucalipto, Variáveis climáticas.

Apoio: CNPq/UFMS
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INFLUÊNCIA DE FUNGICIDAS DE CONTATO E SISTÊMICO NA MICORRIZAÇÃO DE 
CYRTOPODIUM PALUDICOLUM (ORCHIDACEAE)

Manoela Aparecida Vieira da Silva1 & Vespasiano Borges de Paiva Neto2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Cerrado abrange um grande número de espécies de orquídeas. Além da vasta biodiversidade encon-
trada no cerrado neste também se encontra grades áreas agrícolas. O uso de agrotóxicos nas lavouras 
comerciaisafeta diretamente a biodiversidade mediante a ocorrência da deriva destes compostos. Mui-
tas espécies de orquídeas não são capazes de germinar sem a associação micorrízica e todas as espécies 
são dependentes de fungos micorrízicos em algum estádio de vida. O objetivo deste trabalho foi saber 
se fungicidas utilizados nas lavouras afetariam a associação de fungos micorrízicos com Orquídeas 
do gênero CyrtopodiumpaludicolumHoehne. E avaliar in vitro a ação dos mesmos fungicidas sobre o 
fungo micorrízicoCH01 pertencente ao gêneroTullasnela. Foi utilizado um fungicida de ação sistêmicaa 
base de azoxistrobina, nas doses 0,75 mL L-1, 1,5 mL L-1,2,25 mL L-1,3,0 mL L-1e um de ação de contato 
a base de oxicloreto de cobre nas doses 0,5 mL L-1, 1,0 mL L-1, 1,5 mL L-1, 2,0 mL L-1. Na primeira parte 
do trabalho as doses supracitadas foram aplicadas em mudas deCyrtopodiumpaludicolumHoehneculti-
vadas em vasos em estufa agrícola para posterior avaliaçãoda presença ou ausência do fungo nas célu-
las do córtex da raiz. Na segunda parte do trabalho estas mesmas doses foram acrescidas em meio de 
cultura BDA vertido em placa de Petri e posteriormenterealizada a inoculação do fungo micorrízico-
CH01 para avaliaçãodo crescimento radial do fungo nas condições in vitro. Em estufa agrícola não foi 
observado interferência das diferentes doses dos fungicidas na associação de fungos micorrizicosem 
raízes deCyrtopodiumpaludicolumHoehne. No experimento in vitro tanto fungicida de ação sistêmica 
ou contato surtem efeitos negativos sobre o crescimento do fungo micorrízico CH01. E ambos os fun-
gicidas tem maior efeito inibidor quando se aumenta a concentração no meio. 

Palavras-chave: Simbiose, Associação micorrízica, Inibição.
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INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A  
VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM INDIVÍDUOS COM 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO

Larissa Fregapani da Costa Vieira1 & Paula Felippe Martinez2

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Transformações tecnológicas e comportamentais ao longo dos tempos têm sido associadas à acentua-
ção de comportamentos sedentários, com aumento do risco de distúrbios cardiometabólicos. Contu-
do, o responsável pelo controle e ajustes cardíacos frente aos estímulos fisiológicos e/ou ambientais é 
o sistema nervoso autônomo, que pode ser avaliado através da variabilidade da frequência cardíaca 
(VFC). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de um protocolo de treinamento de 
força em circuito associado com exercício intervalado sobre o sistema nervoso autônomo em adultos 
com comportamento sedentário relacionado ao trabalho. Estudo longitudinal prospectivo e casuística 
constituída por servidores técnico-administrativos da UFMS, com comportamento sedentário relacio-
nado ao trabalho.  Foram constituídos dois grupos de estudo: Grupo Controle (G1, n=4), constituído 
por voluntários que não se propuserem a participar do protocolo de atividade física ou que estavam 
em fila de espera; Grupo Experimental (G2, n=15), composto por indivíduos submetidos a protocolo 
de exercício físico. Os participantes realizaram sessões de exercício físico, integrando a combinação de 
treinamento de força em circuito com exercício intervalado em cicloergômetro, (2 vezes/semana, 50 
minutos/sessão), por três meses. No início e ao final do protocolo, foi avaliada VFC dos participantes, 
com registro batimento-a-batimento, em posição supina e sentado, com uma taxa de amostragem de 
1.000 batimentos. Para avaliar a VFC, foram utilizados métodos geométricos (RRtri, TINN, SD1, SD2, 
relação SD1/SD2). Na posição deitada, as variáveis RRTri(G1 inicial: 12,99±3,23; G1 final: 13,81±4,23; 
G2 inicial: 10,34±3,59; G2 final: 13,36±3,03) e SD2 (G1 inicial: 65,55±15,09; G1 final: 70,83±20,79; G2 
inicial: 50,06±19,63; G2 final: 65,91±19,98ms) foram maiores no momento final que no inicial no gru-
po G2 e não houve diferença para as demais comparações. Em conclusão, o protocolo de treinamento 
de força em circuito combinado com exercício intervalado aumenta a variabilidade da frequência car-
díaca em indivíduos com comportamento sedentário relacionado ao trabalho.

Palavras-chave: Estilo de vida sedentário, Exercício, Sistema nervoso autônomo.

Apoio: CNPq/UFMS
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO DE FORÇA EM CIRCUITO COMBINADO COM 
EXERCÍCIO INTERVALADO SOBRE DESEMPENHO MUSCULAR EM INDIVÍDUOS 

COM COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO

Wânia dos Santos Weingärtner Matos1 & Paula Felippe Martinez2

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Treinamento de força em circuito e treino intervalado são dois métodos populares de exercício físico 
que podem aprimorar a relação tempo-eficiência ao mesmo tempo em que melhoram a capacidade 
física do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de um protocolo de exercício 
físico, integrando a combinação de treinamento de força em circuito combinado com exercício in-
tervalado, sobre indicadores de aptidão física em indivíduos adultos com comportamento sedentário 
relacionado à atividade laboral. Estudo longitudinal prospectivo e casuística constituída por servidores 
técnico-administrativos da UFMS, com comportamento sedentário relacionado ao trabalho.  Foram 
constituídos dois grupos de estudo: Grupo Controle (G1, n=4), constituído por voluntários que não 
se propuserem a participar do protocolo de atividade física ou que estavam em fila de espera, e Grupo 
Experimental (G2, n=15), composto por indivíduos submetidos a protocolo de exercício físico. Os 
participantes realizaram sessões de exercício físico, integrando a combinação de treinamento de força 
em circuito combinado com exercício intervalado em cicloergômetro, (2 vezes/semana, 50 minutos/
sessão), por três meses. No início e ao final do protocolo, foram coletados dados antropométricos e 
de aptidão física: flexibilidade (teste de sentar e alcançar), força muscular (força de preensão palmar) 
e resistência muscular (teste de repetição máxima em 1 min para músculos abdominais). As medidas 
antropométricas não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e entre os 
momentos de avaliação. No contexto físico, embora força de preensão palmar e flexibilidade segmentar 
não tenham se alterado, resistência abdominal mostrou-se maior em ambos os grupos, após o período 
experimental (G1, 16,7±5,9 vs. 20,5±6,2 cm, p<0,05; G2, 20,9±12,0 vs. 23,4±7,9, p<0,05). Em conclu-
são, o protocolo de treinamento físico de força em circuito combinado com exercício intervalado em 
cicloergômetro melhora a resistência dos músculos abdominais em indivíduos adultos com comporta-
mento sedentário relacionado à atividade laboral.

Palavras-chave: Sedentarismo, Músculo esquelético, Exercício físico.
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INFRACOMUNIDADES DE MOSCAS ECTOPARASITAS (DIPTERA, STREBLIDADE 
E NYCTERIBIIDAE) DE MORCEGOS (MAMMALIA, CHIROPTERA) EM CINCO 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL

Gabriela Hrycyna1, Camila de Lima Silva2,  
Ana Carolina Moreira Martins3, Gustavo Graciolli4

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Estado do Amapá localiza-se na região norte e apresenta fitofisionomias variadas. O conhecimento 
sobre as espécies de morcegos nesse local foi proporcionado por levantamentos faunísticos rápidos 
realizados por Martins et al. (2006, 2011). As coletas foram realizadas em cinco unidades de conserva-
ção ao longo do Estado. Esse trabalho tem como objetivo descrever a comunidade de dípteros ectopa-
rasitos de morcegos sobre seus hospedeiros capturados nos levantamentos prévios. Os dípteros foram 
coletados e acondicionados em tubo tipo eppendorf, contendo álcool 70% como meio de fixação e uma 
etiqueta com informações de coleta. A identificação dos dípteros foi realizada com o auxílio de estereo-
microscópio e chaves para nível de família e espécie. Nós examinamos 1330 dípteros de 59 espécies (4 
de Nycteribiidae e 55 de Streblidae) sobre 294 hospedeiros infestados de 42 espécies. Com estes dados 
o Amapá é o quarto e primeiro estado no Brasil em número de espécies de Nycteribiidae e Streblidae, 
respectivamente. A região que apresentou maior abundância e riqueza tanto para hospedeiros como 
parasitos foi o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Os índices parasitológicos tiveram bai-
xo valores para a maioria das espécies de dípteros e alta agregação sobre as populações hospedeiras.

Palavras-chave: Biodiversidade, Parasitismo, Índices Parasitológicos.

Apoio: CNPq/UFMS
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4 Orientador
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INQUÉRITO MOLECULAR DE RIQUETSIOSES EM CÃES E EM CARRAPATOS NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Fernanda Cristina Jacoby1, Veronica Jorge Babo Terra2 &  
Carlos Alberto do Nascimento Ramos3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As riquetsioses são doenças zoonóticas, causadas por bactérias gram negativas intracelulares obrigató-
rias transmitidas principalmente pela saliva de carrapatos do gênero Amblyomma sp. e também Rhipi-
cephalussanguineus. As manifestações clínicas inespecíficas e as semelhanças com outras enfermidades 
dificultam o diagnóstico e promovem as subnotificações, mascarando a real situação epidemiológica 
da enfermidade em diversas áreas do Brasil, visando desta forma a necessidade de pesquisas a fim se 
conhecer a epidemiologia e fatores de risco da Febre Maculosa Brasileira (FMB), sendo Rickettsiaricke-
ttsii o seu principal agente etiológico. Os cães são hospedeiros importantes, uma vez que são suscetíveis 
aos ectoparasitas e à algumas espécies de Rickettsias e, devido ao estreito contato com os humanos, 
podem facilitara transmissão dessas doenças. Testes moleculares como a reação em cadeia de polime-
rase (PCR) tem a finalidade de promover a determinação e o conhecimento de áreas com circulação 
de Rickettsias, para que se estabeleçam medidas de vigilância e prevenção continuamente. O presente 
estudo teve como objetivo realizar a análise molecular de infecções por Rickettsiasp, por meio do teste 
da reação em cadeia de polimerase (PCR) a partir de amostras de sangue de cães provenientes do mu-
nicípio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram coletadas 37 amostras por venocentese de cães 
provenientes de áreas urbanas do município de Campo Grande, e dos mesmos cães foram coletados 
também carrapatos, com um total de 80. Nenhuma das amostras apresentou DNA riquetsial ampli-
ficado. Os resultados negativos podem ser justificados devido as riquetsias serem bactérias intracelu-
lares obrigatórias com pouco tempo de vida na circulação sanguínea, aos cães serem apenas de áreas 
urbanas e a presença apenas de Riphicephalussanguineus como ectoparasita. O município de Campo 
Grande não é considerado uma área endêmica, porém estes resultados não excluem a possibilidade de 
circulação de bactérias do gênero Rickettsia na região.

Palavras-chave: Febre maculosa, Rickettsiarickettsii, PCR.
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2 Professora Orientadora da UFMS, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FAMEZ
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LAGARTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Rafaela Thaler1 & Diego José Santana2

O domínio do Cerrado é caracterizado por sua heterogeneidade espacial, o que pode explicar a gran-
de riqueza e distribuição local da herpetofauna. Nos últimos anos os estudos sobre a herpetofauna 
no cerrado tem aumentado, no entanto esses estudos não estão distribuídos uniformemente em sua 
extensão. Tendo em vista a importância dos estudos básicos como inventários e a avaliação de história 
natural, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma lista de espécies de lagartos com procedência 
para o município de Campo Grande. As espécies e seus respectivos habitats foram identificados com 
auxílio de literaturas disponíveis, além disso, foi verificado se as espécies constavam na lista vermelha 
de espécies ameaçadas do Brasil. Nós encontramos dez espécies distribuídas em sete famílias, as quais 
ocorrem preferencialmente em formações abertas e não se encontram na lista vermelha de espécies 
ameaçadas extinção. No entanto, comparativamente com outros estudos realizados em Mato Grosso 
do Sul, a riqueza ainda é baixa, e isso se deve provavelmente aos dados esporádicos e a falta de amos-
tragens voltadas para a fauna de lagartos. Esperamos que com esse estudo baseado em informações 
depositados na coleção zoológica da Universidade de Mato Grosso do Sul e coletas esporádicas sejam 
divulgadas e sirvam de incentivo para posteriores estudos. 

Palavras-chave: Cerrado, Lagartos, Squamata.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
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Código área: E-5

LEVANTAMENTO DOS NEOPLASMAS CUTÂNEOS EM CÃES E GATOS

Hugo Storari Loro1 & Danilo Carloto Gomes2

Laboratório de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A pele é o maior e o mais explorável órgão do corpo, sendo fundamental para a manutenção da vida. 
Os problemas cutâneos apresentam grande casuística nas clínicas e hospitais veterinários, pois a pele 
é um órgão facilmente visualizado pelos proprietários, aumentando assim a sua preocupação com o 
animal. As neoplasias cutâneas possuem uma grande importância, principalmente em cães e gatos. As 
neoplasias cutâneas podem ser de epitelial, mesenquimal, melanocíticas e de células redondas, essa 
classificação pode ser muito variável, devido a sua histogênese, uma vez que potencialmente todos 
os componentes tissulares da pele podem dar origem a diferentes processos neoplásicos. Este estudo 
retrospectivo tem por objetivo determinar a prevalência das neoplasias de pele que acometem cães 
e gatos da região de abrangência do Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (LAP-UFMS). Os arquivos do laboratório de 2010 à 2015 foram revisados e 
considerados as amostras de cães e gatos que continham algum tipo de neoplasia cutânea. Durante o 
período considerado, 1084 amostras de cães sendo262(24,16%) referentes a neoplasias cutâneas em 
cães e 201 amostras de gatos com 16 casos de neoplasia cutânea foram recebidos. As neoplasias mais 
frequentes em cães foram: mastocitoma (21,0%), hemangiossarcoma (14,1%), carcinoma de células 
escamosas (9,9%), melanoma (8,0%) e hemangioma (6,5%) os demais 40,5% corresponderam a 31 
tipos diferentes de neoplasia. Nos felinos, a neoplasia mais diagnosticada foi o carcinoma de células 
escamosas (56,3%) seguido do fibrossarcoma (18,8%).Conclui-se que as neoplasias cutâneas em cães 
são frequentes em nosso laboratório, sendo mastocitoma a neoplasia mais diagnosticada em cães se-
guido por hemangiossarcoma cutâneo e carcinoma de células escamosas. Apesar da baixa ocorrência 
das neoplasias cutâneas em gatos, o carcinoma de células escamosas foi a neoplasia de pele mais diag-
nosticada com 56,3% dos casos.

Palavras-chave: Dermatopatologia, Oncologia, Estudo retrospectivo.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária
2 Orientador
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Código área: D) Ciências da Saúde - D-1 Medicina

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DOS CASOS DE 
DENGUE EM TRÊS LAGOAS – MS NO TRIÊNIO 2012-2014

Raiane Rodrigues Brito1 & Alex Martins Machado2

Curso de Medicina 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Arboviroses são enfermidades transmitidas por um grupo de vírus transmitidos por artrópodes, desig-
nado pela da expressão Arthropod-Borne Viruses, vírus transmitido por artrópodes. Entre os arboví-
rus o gênero Flavivirus, é o mais importante arbovírus, onde destaca-se o vírus da dengue, o qual apre-
senta 4 sorotipos antigenicamente distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). O município de 
Três Lagoas vem sofrendo com inúmeros casos de dengue nos últimos anos, com uma incidência atual 
de 1.218,6 casos por 100 mil habitantes. Neste contexto, este estudo teve como objetivo levantar os ca-
sos humanos de dengue no triênio 2012 – 2014 através de ferramentas de geoprocessamento e analisar 
as prevalências e características populacionais da infecção. No ano de 2012, observamos 1010 casos 
positivos (404 homens e 606 mulheres), em 2013, 3855 casos positivos (1714 homens e 2142 mulheres) 
e em 2014, 1521 casos, (628 homens e 893 mulheres). Observamos maior incidência em indivíduos 
com idade entre 20 a 34 anos e de baixa escolaridade. Além disso, características urbanas do municí-
pio, podem estar contribuindo para a manutenção do vetor e aumento de casos, sendo elas a drenagem 
de águas pluviais, a falta de pavimentação pública (acúmulo de lixo) e alto índice de terrenos baldios. 
Assim, concluímos que o município de Três Lagoas, MS, possui características favoráveis à reprodução 
e disseminação do mosquito vetor, sendo que o município apresenta numerosos casos de dengue no 
período de 2012 a 2014, sendo necessárias intervenções pelos órgãos competentes, e aumento nos pro-
cessos de educação e conscientização da população, a qual tem um papel importantíssimo no controle 
do vetor, já que o maior número de focos encontra-se frequentemente no ambiente domiciliar e/ou 
peridomiciliar.  

Palavras-chave: Dengue, Sorotipos, Geoprocessamento.

Apoio: CNPq/UFMS
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MANEJO DE ADUBAÇÃO VERDE EM CULTIVO DE BANANA

Thayna Silva Quirino1 & Sebastião Ferreira de Lima2

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal  
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A banana é uma das frutífera de maior importância social e econômica para o Brasil, mas o manejo 
com coberturas vegetais ainda é pouco explorado, necessitando de estudos mais detalhados. Assim, 
este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes coberturas verdes semeadas nas linhas 
de bananeira sobre suas características morfológicas. O experimento foi desenvolvido no Câmpus de 
Chapadão do Sul, UFMS, utilizando plantas da cultivar Tropical (grupo genômico AAAB). O espaça-
mento de plantio foi de 2,5 m entre plantas e 3,0 m entre linhas. Nas entrelinhas das bananeiras foram 
plantados adubos verdes de forma manual. As plantas de cobertura foram distribuídas em três blocos 
casualizados, compostos por oito tratamentos. Os tratamentos foram constituídos por: (T1) = Teste-
munha; (T2) = Feijão-de-porco (Canavaliaensiformis); (T3) = guandu-anão; (T4) = Crotalária juncea; 
(T5) = Estilosantes campo grande (Stylosanthescapitata+ S. macrocephala); (T6) = Crotalariaspectabilis 
(T7) = Sorgo (Sorghum bicolor) e (T8) = Feijão lunatus. Os adubos verdes foram replantados no início 
da safra, enquanto que no tratamento testemunha foi feito o controle químico das plantas espontâneas, 
conforme a necessidade. Foram feitas as avaliações de altura total da planta, do diâmetro do pseudo-
caule e foram contados o número de folhas verdes e folhas secas. As características morfológicas da 
bananeira, número de folhas secas, número de folhas verdes, altura de planta e diâmetro do pseudo-
caule foram influenciados pela presença de diferentes coberturas vegetais. A cobertura com guandu 
anão proporcionou maior número de folhas secas e altura de planta, a C. juncea favoreceu o número de 
folhas verdes e diâmetro do pseudocaule, o estilosante aumentou o número de folhas verdes e o sorgo 
favoreceu maior número de folhas secas e altura de planta.

Palavras-chave: Musa sp.,  Fruticultura,  Plantas de cobertura.

Apoio: UFMS/CPCS
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MANEJO DE PODRIDÃO DE FUSARIUM EM SEMENTES DE MILHO 
PELO USO DE ÓLEO ESSENCIAL

Dayanne da Silva Fontela Gonçalves1, Francisco Mendes de Oliveira Neto2 & 
Maria Luiza Nunes Costa3

Câmpus Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O comportamento de isolados de espécies de Fusarium presentes nas diferentes microrre-
giões produtoras de milho, bem como o comportamento dos híbridos utilizados nessas regiões, na pre-
sença do referido patógeno, seja em sementes, colmos das plantas ou restos de cultura necessitam de 
avanços em busca de respostas visando o melhor manejo das doenças por eles causadas, com reduzida 
quantidade de produtos prejudiciais à saúde. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento 
das espécies do fungo Fusarium nas sementes tratadas e não tratadas com óleo essencial de gengibre, 
e sua presença no colmo de plantas originadas a partir dessas sementes. As sementes, naturalmente 
infestadas, foram tratadas com o óleo essencial de gengibre em seis concentrações (0, 1, 2, 3, 4 e 5 %).  
As avaliações realizadas foram germinação padrão, sanidade pelo blotter test, emergência em subs-
trato, índice de velocidade de emergência e presença dos patógenos em plântulas. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado para os testes de germinação e sanidade, e blocos casuali-
zados para os testes de emergência e incidência em hastes de plântulas de milho. O óleo essencial de 
gengibre, nas concentrações 0 (zero), 1, 2, 3, 4 e 5 %, não afetou a germinação das sementes de milho 
do hibrido avaliado e nas doses de 1, 4 e 5% proporcionaram menores porcentagens de incidência de 
Fusarium verticillioides, Aspergillus flavus e Penicillium sp.. A oscilação na porcentagem de germinação 
das sementes tratadas com diferentes concentrações do óleo essencial de gengibre foi inversamente 
proporcional à presença dos fungos Fusarium verticillioides, Aspergillus flavus e Penicillium sp. nas se-
mentes. O índice de velocidade de emergência das sementes tratadas nas diferentes concentrações do 
óleo essencial de gengibre foi superior na maior concentração. O óleo de gengibre pode ser utilizado 
no tratamento de sementes de milho para o controle de Fusarium verticillioides, nas doses avaliadas.

Palavras-chave: Tratamento de sementes, Inóculo primário, Fungos fitopatogênicos.

1 Acadêmica do curso de Agronomia - Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC 2015/16
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Código área: B-13

METAZOÁRIOS PARASITOS DE AEQUIDENS PLAGIOZONATUS  
(PERCIFORMES: CICHLIDAE) CAPTURADOS NA BAÍA DA MEDALHA,  

PANTANAL DE MATO GROSSO DO SUL

Camila de Oliveira Gutierrez1 & Luiz Eduardo Roland Tavares2

Laboratório de Parasitologia Animal  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Aequidensplagiozonatus é um peixe conhecido popularmente como acará pixuna, possui hábito onívo-
ro, bentopelágico, e está distribuído nas bacias dos rios Amazonas e Paraná.Os estudos parasitológicos 
possuem uma grande importância como bioindicadores para determinar unidades populacionais e 
auxiliar na compreensão da dinâmica do escossistema. Portanto, o objetivo neste trabalho foi quantifi-
car as infracomunidades parasitárias e verificar a possível influência de fatores bióticos do hospedeiro 
sobre os descritores infrapopulacionais e infracomunitários do parasitismo.Em outubro de 2015 foram 
coletados 35 espécimes de A.plagiozonatus capturados na Baía da Medalha, uma microregião do Pan-
tanal Miranda-Abobral, situada no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul; os quais foram ne-
cropsiados para estudo dos seus metazoários parasitos. Dos espécimes examinados, 21 (60%) estavam 
parasitados; e um total de 226 espécimes de parasitos foram encontrados, sendo 116 pentastomídeos 
(Sebekiasp.), 68 nematodas (Brevimulticaecum sp., Contracaecum sp. e Spirurida sp.) e 42 trematodas 
(Uvulifer sp., Neascus sp. e uma espécie não identificada). Em relação ao sexo dos hospedeiros, houve 
uma influência significativa na prevalência de Sebekiasp., Uvulifer sp. eNeascus sp., e na riqueza de es-
pécies de parasitos, sendo as fêmeas mais parasitadas. Foram observados somente parasitos em estágios 
larvais, demonstrando o nível intermediário de A. plagiozonatus na cadeia trófica desse ecossistema. 
Dentre os parasitos encontrados, todos foram sendo registrados pela primeira vez em A. plagiozonatus.

Palavras-chave: Ecologia parasitária, Peixes, Larvas.
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1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

206
Ciências Biológicas e da Vida
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MICROMORFOLOGIA DE SEMENTES PARA IDENTIFICAÇÃO  
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS

Vitoria Silva Fabiano1, Gisele Catian2 & Edna Scremin-Dias3

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A maioria dos revestimentos de sementes exibem morfologia e anatomia complexa e altamente diversi-
ficada, fornecendo caracteres taxonômicos valiosos. Estudos micromorfológicos têm sido empregados 
como importante ferramenta no esclarecimento de relações taxonômicas e evolutivas. A fim de auxiliar 
na correta identificação das sementes, principalmente de espécies com macromorfologia parecidas ou 
de difícil distinção, este trabalho teve como objetivo descrever o envoltório seminal de 21 espécies de 
macrófitas aquáticas e a partir disso criar uma chave de identificação utilizando caracteres micromor-
fológicos. Para o estudo das características morfológicas foram analisados caracteres como o formato, a 
microescultura e demais estruturas presentes nas sementes. As amostras foram desidratadas, processa-
das em ponto crítico, e examinadas usando Jeol JSM 6380 do qual foram obtidas eletro-microfotogra-
fias digitais. As espécies apresentaram diferenças estruturais de microescultura da semente, indumento 
do tegumento, tamanho e formato do hilo. As espécies foram descritas por família e separadas por 
meio de chave dicotômica de identificação. 

Palavras-chave: Chave dicotômica, Indumento, Morfologia.

Apoio: CNPq/UFMS
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MORFOLOGIA COMPARADA DAS GÔNADAS DE ABELHAS SOLITÁRIAS 
CAPTURADAS COM NINHOS ARMADILHA NO CERRADINHO DA UFMS

Camila Cristina Czernisz Barbosa1 & Rodrigo Pires Dallacqua2

Setor de Biologia Geral  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A diversidade da fauna de abelhas e sua biologia reprodutiva são pouco conhecidasno Mato Grosso 
do Sul. O presente trabalho realizou amostragem de himenópteros em um fragmento florestal ur-
bano, a RPPN – Cerradinho/UFMS, localizada no perímetro urbano da cidade de Campo Grande/
MS. As espécies de abelhas coletadas foram utilizadas para caracterização da morfologia do sistema 
reprodutor. Como estratégia de coleta foram empregadas duas metodologias: 1) Captura de imaturos 
com ninhos-armadilhas; e 2) coleta ativa de adultos durante forrageamento. Após a emergência dos 
adultos foi possível notar que 41,04% dos ninhos foram ocupados por vespas. Apenas uma pequena 
porcentagem dos ninhos continha abelhas, 13,79%, sendo partes pertencentes ao gênero Centrissp 
ou espécimes da família Halictidae. Os demais ninhos selados coletados, 45,17%, continham apenas 
células de cria vazias. Houve indícios de predação e parasitismo em alguns destes ninhos, sobretudo 
por os himenópteros cleptoparasitas e percevejos (não identificados), respectivamente. Devido à pe-
quena quantidade de abelhas coletadas com ninhos-armadilha, foram capturados adultos de ambos os 
sexos durante o forrageamento para caracterização morfológica das gônadas. Os resultados apontam 
que os machos de Centrissp apresentam anatomia do sistema reprodutor similar ao observado em 
Centrisviolacea, espécie solitária que ocorre no Cerrado no Estado de São Paulo. As fêmeas de ambas 
os grupos amostrados possuíam 4 ovaríolos/ovário, estes contendo ovócitos em diferentes estágios de 
maturação. A caracterização histológica mostrou que os ovócitos ocupam posição basal à uma câmara 
contendo células nutridoras poliploides, altamente ativas na síntese e transferência de material durante 
avitelogênese. Estas células são circundadas por um epitélio simples com células achatadas à colunares, 
dependendo do estágio de crescimento e maturação do ovócito. Este trabalho representa o primeiro 
passo para caracterização da diversidade, sazonalidade e biologia reprodutiva de abelhas na cidade de 
Campo Grande/MS.

Palavras-chave: Abelhas solitárias, Morfologia gonadal comparada, Ninhos armadilha.
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NÃO-LESÕES, LESÕES DE POUCA IMPORTÂNCIA E ARTEFATOS  
POSTMORTEM NO SISTEMA NERVOSO DE EQUINOS

Amanda Gimelli1 & Tessie Beck Martins2

Resumo: A complexidade das estruturas do sistema nervoso central demanda um conhecimento e um 
estudo mais profundo do mesmo pelo patologista. Células incomuns, não lesões e artefatos devem ser 
claramente diferenciados para que não sejam confundidos com lesões verdadeiras e não levem a erros 
de diagnóstico. Dos nove cavalos incluídos neste estudo, três apresentaram sinais clínicos neurológicos 
horas antes de morrer. Todos tiveram o encéfalo examinado macroscopicamente e microscopicamen-
te, através de lâminas de histologia. Quatro tiveram também a medula espinhal avaliada. Não lesões, 
lesões de pouca importância e artefatos foram observados no sistema nervoso central de todos os 
equinos deste estudo, e destas, neurônios aparentemente sem núcleo, vacúolos multifocais na substân-
cia branca, hemorragias perivasculares leves, neurônios com aspecto necrótico e halos perivasculares 
foram apresentados por todos os animais. Além das alterações já descritas em estudos prévios, se ob-
servou vacuolização na camada média de artérias em oito de nove animais.Os resultados demonstram 
que as mesmas alteraçõespodem ser vistas em animais com causas de morte diferentes, e por isso deve-
se ter cuidado para que não interferirem na conclusão do caso.

Palavras-chave: doenças neurológicas, diagnósticos diferenciais, doenças de equinos.
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NÍVEIS DE ENERGIA LÍQUIDA NO PERFIL LIPÍDICO DA GORDURA SUÍNA

Allan Canazilles Alves1, Stephan Alexander da Silva Alencar2,  
Indira Daiane Ledesma Santos¹, Bruna D’Ávila Teodoro¹, Charles Kiefer3 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito dos níveis de energia líquida no perfil 
lipídico da gordura suína. Foram utilizados 45 animais, com peso inicial de 71,94±4,43 kg, distri-
buídos em delineamento de blocos ao acaso com cinco níveis de energia líquida: 2.300, 2.425, 2.550, 
2.675 e 2.800 Kcal/kg de ração, com nove repetições e um animal por unidade experimental. Foram 
analisados os perfis lipídicos da gordura subcutânea através de cromatografia gasosa. O aumento do 
nível de energia líquida melhorou o perfil lipídico das gorduras subcutânea, proporcionando aumento 
das concentrações de ácidos graxos poli-insaturados e redução dos ácidos graxos monoinsaturados e 
saturados e aumento principalmente no C18:2n6 e C18:3n3. Concluiu=se que o aumento do nível de 
energia líquida da dieta, com a utilização do óleo de soja melhora o perfil lipídico da gordura subcu-
tânea dos suínos.

Palavras-chave: ácidos graxos, índice aterogênico, índice trombogênico.
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NOVOS BIOMARCADORES DE FUNÇÃO RENAL EM CÃES NATURALMENTE 
INFECTADOS POR LEISHMANIA INFANTUM

Mariana Green de Freitas1 & Fernando de Almeida Borges2

Resumo: A Leishmaniose visceral canina é uma doença zoonótica causada pelo protozoário Leishma-
nia infantum, a patogenia da doença varia amplamente como consequência da resposta imune do 
hospedeiro, sendo a doença renal em alguns casos a única manifestação clínica nos animais infecta-
dos. Visto que a manifestação mais comum é a renal, o estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da 
Gama glutamil transferase urinária e da Cistatina C no diagnóstico precoce de nefropatias. Os animais 
utilizados no estudos foram atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária 
e  foram divididos em seis grupos, 1, 2A, 2B, 3, 4 e controle, segundo o comprometimento renal.Foram 
utilizados 77 animais naturalmente infectados com Leishmania infantum, com diagnóstico positivo 
na pesquisa de formas amastigotas nos aspirados de linfonodos e sem outros agentes etiológicos de 
infecção urinária ou outras doenças que pudessem influenciar na função renal. Apenas os grupos que 
apresentavam lesões renais graves, apresentaram diferença estastitica (p>0.05) em relação ao grupo 
controle para cistatina C e para a Gama glutamil transferase urinária apresentou muita variação entre 
os grupos.Conclui-se que as enzimas avaliadas não são indicadas para o diagnóstico precoce de nefro-
patias.

Palavras-chave: renal, leishmaniosevisceral, cistatina C, GGT urinária.

NEW KIDNEY FUNCTION BIOMARKERS IN DOGS NATURALLY INFECTED LEISHMANIA INFANTUM
Keywords: kidney, leishmaniasis, cystatin C, urinary GGT.
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O EFEITO DE DIFERENTES BIOMATERIAIS NO TAMANHO DO CALO ÓSSEO

Fernanda Caroline Ribeiro da Silva1 & Iandara Schettert Silva 2

Departamento de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste (PPGSD) 
Faculdade de Medicina (FAMED)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da suplementação de nitrato Gálio e quelato de Zinco no 
processo de reparo ósseo em tíbia de rato Wistar, avaliando-se densidade média (DM) por meio de 
microtomografia de raios-x computadorizada. Foram utilizados 36 animais da linhagem Wistar albino 
(Rattus norvegicus), machos adultos, com idade aproximada de três meses, e peso de 260 a 350 gramas, 
fornecidos pelo biotério da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A técnica utilizada foi a do 
microtomógrafo de raios-x, por ser um método promissor para avaliar a reparação óssea em modelos 
experimentais. O uso da microtomografia por raios-x proporciona medidas quantitativas e tridimen-
sionais da estrutura e mineralização do calo ósseo e essas medidas podem estar relacionadas à rigidez e 
resistência mecânica do calo. Além de quantificar as estruturas ósseas permite analisar a remodelação, 
mineralização, volume e microarquitetura do tecido. O estudo mostrou que o reparo ósseo encontra-
se presente tanto radiograficamente, quanto nas imagens por microtomografia, em graus variáveis de 
acordo com o tempo de pós-operatório, mostrando uma correlação positiva.

Palavras-chave: Microtomografia; reparo ósseo; morfometria.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Medicina da UFMS, bolsista de iniciação científica CNPq - PIBIC 2015/16
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O OLHAR ACERCA DO CORPO POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE 
UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE CAMPO GRANDE – MS

Kamila Santos Silva1 & Luiza Lana Gonçalves-Silva2

Curso de Educação Física 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pensadores discutem o que é o corpo discorrendo sobre o mesmo de maneira dicotomizada ou inte-
gral, as quais influenciaram todo o mundo, principalmente professores de Educação Física que his-
toricamente foram considerados aqueles que cuidariam do físico, enquanto as demais áreas de co-
nhecimento ensinavam a mente dos sujeitos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi investigar a 
percepção do professor de Educação Física acerca da corporeidade. A pesquisa foi caracterizada como 
qualitativa, exploratória e descritiva, realizada com professores de Educação Física de uma Escola de 
Tempo Integral de Campo Grande - MS. Definida como um estudo de campo, utilizou como técnica 
de coleta de dados entrevista estruturada, procurando investigar o discurso dos sujeitos e analisá-lo 
por meio da técnica de elaboração e análise de unidades de significado de abordagem fenomenológica. 
Os instrumentos usados foram um gravador de áudio e o roteiro de perguntas, contendo as seguintes 
questões: Como o corpo dos alunos é trabalho nas aulas de Educação Física? O que é corporeidade 
para você? Em sua opinião, existe relação entre corporeidade e escola de tempo integral? Qual?”. Os re-
sultados indicam que 50% dos professores entrevistados responderam que reconhecem o corpo como 
sujeito integral. Para a segunda questão 50% responderam que corporeidade é a forma de ver o ser 
humano como um todo, a integralidade do ser parte do conhecimento de não dividir as manifestações 
do corpo. Por último, 75% dos professores responderam que percebem a relação de corporeidade e 
escola de tempo integral, cujo essa escola diferenciada trabalha a formação do ser humano integral. 
Assim, conclui-se que a ideia de corpo dicotomizado que começou na Grécia Antiga para esses profes-
sores da escola de tempo integral já se tornou obsoleta, a visão de corpo e corporeidadeadquirida com 
a formação profissional e experiência de vida influenciou positivamente estes profissionais.

Palavras-chave: Corporeidade,  Educação Física, Escola de Tempo Integral.

1 Acadêmica do curso de Educação Física, CCHS/UFMS
2 Orientadora, Docente do curso de Educação Física, CCHS/UFMS
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OBTENÇÃO DE MICROEMULSÃO A PARTIR DO ÓLEO DE MACAÚBA  
(Acrocomia aculeata), CONTENDO O FÁRMACO α-ARBUTIN

Nathália Vasques Rezende Diniz1 & Aline Regina Hellmann Carollo2

Resumo: Em busca de um tratamento menos lesivo e tóxico, quando comparado ao uso da hidroqui-
nona, e utilizando um óleo de origem natural, este estudo teve como objetivo desenvolver um creme 
clareador para manchas crônicas de melanina (melasma) através da associação do óleo de macaúba 
(Acrocomia aculeata) e do agente clareador alfa-arbutin. O melasma é um distúrbio pigmentar na pele 
causado comumente por exposição aos raios solares e hormônios que estimulam os melanócitos a pro-
duzirem melanina de modo intenso. O óleo de macaúba, rico em beta-caroteno e ácidos graxos, foi es-
colhido por funcionar como promotor da penetração do fármaco, que é hidrofílico, no estrato córneo, 
além de também auxiliar no clareamento das manchas. O alfa-arbutin, capaz de inibir a enzima inicial 
na cascata de síntese de melanina, faz com que a sua produção diminua e, consequentemente, ocorra o 
clareamento cutâneo de forma menos nociva. Neste trabalho foi determinado o EHL (equilíbrio hidró-
filo-lipófilo) do óleo de macaúba, através da avaliação de diferentes misturas de tensoativos e, a partir 
deste resultado, um diagrama de fases pseudo-ternário foi construído, composto por 25 formulações 
com concentrações diferentes de óleo de macaúba/mistura de tensoativos/água. As formulações foram 
avaliadas e as com maior potencial foram testadas para determinação de seu tamanho de partícula 
e finalmente para escolha da formulação a ser usada para incorporação do fármaco e experimentos 
posteriores. Observou-se que o óleo de macaúba tem potencial uso como fase oleosa em formulações 
cosméticas, por gerar emulsões estáveis, visualmente atraentes e com odor agradável, além de possuir 
em seus componentes agentes que participam do tratamento da pele. O trabalho será continuado para 
determinação da penetração do fármaco a partir da formulação produzida.

Palavras-chave: melanina, óleo vegetal, promotor de penetração.

1 Aluna do curso de Farmácia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - e-mail: aline.
carollo@ufms.br
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PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE COLETA DE Urochloadecumbens  
PARA DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES TÓXICAS  

DE PROTODIOSCINA PARA OVINOS 

 Westerlly Jacobson da Silva1 & Ricardo Antônio Amaral de Lemos2

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Objetivou-se comparar as concentrações de protodioscina em amostras de Urochloadecumbens colhi-
das no momento em que ocorreram os surtos, através de duas metodologias distintas. As coletas ocor-
reram em pastagens de Urochloadecumbens, nos meses de agosto a novembro de 2014, na terminação 
dos cordeiros, divididos em rebanho sensível (RS) e resistente (RR). Foram realizadas coletas simul-
tâneas, através de duas metodologias distintas: a metodologia do pastejo simulado e ametodologia do 
quadrado. As amostras foram encaminhadas para realização das análises e para extração e quantifica-
ção da protodioscina. As concentrações foram maiores na metodologia do pastejo simulado, quando 
comparados com a metodologia do quadrado sendo em média 1,46% e 0,92% respectivamente. As 
concentrações de protodoscina foram inferiores aos valores encontrados em outros relatos de into-
xicação, mas foram tóxicas aos cordeiros no rebanho RS. Não foram observados casos deintoxicação 
no rebanho RR. Esses resultados evidenciam a dificuldade de se estabelecer a concentração tóxica de 
protodisocina para ovinos, especialmente cordeiros na fase de terminação, pois a ocorrência de intoxi-
cação depende da sensibilidade individual dos ovinos. Considerando que foram observadas diferenças 
na concentração de protodioscina o pastejo simulado foi superior. O pastejo simulado foi mais eficien-
te, pois retrata de maneira fidedigna a quantidade efetivamente ingerida.

Palavras-chave: Cordeiro, Fotossensibilização hepatógena, Pastagens.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Zootecnia
2 Orientador
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE POR Paracoccidioides lutzii  
EM MATO GROSSO DO SUL

Bianca Martins Maldonado1, Edy Firmina Pereira2 & 
Anamaria Mello Miranda Paniago3

Resumo: Introdução. Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica na América 
Latina causada por duas espécies do gênero Paracoccidiodes, P. brasiliensis e P. lutzii. O P. lutzii ocorre 
predominantemente na região Centro-Oeste do Brasil, com praticamente nenhum caso registrado na 
região Sudeste. O objetivo desta pesquisa foi descrever as características clínicas e epidemiológicas de 
pacientes com PCM por P. lutzii atendidos em Hospital de referência de Mato Grosso do Sul. Pacientes 
e Métodos. Foram selecionados pacientes com PCM confirmada atendidos no Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2008 e 2012, cuja espécie causadora 
da PCM pode ser definida por sorologia como sendo P. lutzii. Dados demográficos e clínicos dos casos 
de PCM por P. lutzii foram analisados, incluindo resposta terapêutica e sequelas. Resultados. Foram 
estudados 16 pacientes. Todos eram procedentes de Mato Grosso do Sul, sendo que 10 (62,5%) viviam 
em Campo Grande. A maioria era homem (15-93,8%), com mais de 40 anos de idade (13-81,3%) e 
com histórico de trabalho em lavoura (14-87,5%). Apresentavam predominantemente a forma crônica 
da PCM com gravidade moderada e os órgãos mais acometidos foram: orofaringe (12-75,0%), pulmões 
(11-68,8%) e linfonodos (37,5%). Foram tratados com cotrimoxazol (15-93,8%) e itraconazol (1-6,2%) 
e seguidos por uma mediana de tempo de 105 meses [min:3 e máx:299]. Onze (68,8%) fizeram trata-
mento com regularidade e desses  onze,  nove (81,8%)  atingiram critérios  de  cura aparente.  Houve 
registro de sequelas em 13 (86,7%) pacientes. Conclusões. Os aspectos epidemiológicos e clínicos dos 
casos de PCM por P. lutzii não diferem dos casos do sudeste do Brasil, onde não ocorrem casos por 
P. lutzii. Aqui não foi possível observar algo que sugerisse maior virulência da espécie P. lutzii, porém 
mais estudos são necessários para responder esta questão.

Palavras-chave: paracoccidioidomicose, Paracoccidioides lutzii, Mato Grosso do Sul.

1 Aluna do curso de Medicina da UFMS, Bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Mestre, farmacêutica-bioquímica, técnica administrativa do CCBS/UFMS
3 Orientadora. Professora da disciplina de Infectologia da Faculdade de Medicina da UFMS
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PARÂMETROS DE QUALIDADE DE CARNE DE FRANGO TIPO CAIPIRA

Lidiane Akemi Minamiguti1, Larissa Albuquerque2 & 
Karina Márcia Ribeiro de Souza3

Laboratório experimental em ciência aviária 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A alimentação é o fator de maior custo na produção de frangos de corte e a energia é o componente 
nutricional responsável pela maior parte deste custo. Sendo assim, o estudo das características qua-
litativas de carcaça em função dos níveis energéticos das dietas são fundamentais para estabelecer 
estratégias de alimentação adequada para os frangos de corte tipo caipira, além disso há poucos relatos 
na literatura com relação a estas avaliações . Realizou-se este estudo com o objetivo de avaliar níveis 
de energia metabolizável para frangos de corte tipo caipira sobre os parâmetros de qualidade de carne. 
Utilizou-se 30 carcaças de frangos de corte tipo caipira da linhagem pescoço pelado, das quais foi se-
parado os músculos do peito, coxa e sobrecoxa. Os tratamentos foram: 2700; 2800; 3000; 3100 e 3200 
de energia metabolizável, Kcal/Kg. Foram determinados como parâmetros de qualidadepH, perda por 
gotejamento, perda por cocção, coloração, força de cisalhamento, colesterol e colágeno solúvel e inso-
lúvel e cor da carne de peito, coxa e sobrecoxa. Os níveis de energia influenciaram a perda por cocção, 
a porcentagem de colágeno insolúvel do músculo do peito. Para o músculo da coxa e sobrecoxa não 
houve influência alguma dos níveis de energia. O nível de energia mais indicado é o de 3100 Kcal EM/ 
Kg, pois proporcionou menor perda por cocção do peito. 

Palavras-chave: Colágeno, Perda por cocção, Pescoço pelado.

1 Acadêmica do curso de Zootecnia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Acadêmica do curso de Zootecnia da UFMS
3 Orientadora professora da UFMS, FAMEZ; email: karina.souza@ufms.br
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E MORFOLOGIA ERITROCITÁRIA DE LAMBARÍS 
Astyanax spp. EXPOSTOS AO DIFLUBENZURON

Vivian Akemi Nakamura1 & Carlos Eurico Fernandes2

Laboratório de Patologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O lambari Astyanaxspp. é utilizado como isca viva e apresenta características que o qualificam como 
potencial organismo bioindicador. O diflubenzuron (DFB) é um inseticida de uso agrícola que é em-
pregado no controle de parasitos de peixes, mas por ser tóxico pode influenciar na hematologia dos 
peixes.Assim, objetivou-se verificar os efeitos do DFBsobre a hematologia e morfologia eritrocitária 
deAstyanaxsp.Foram realizados três ensaios. Em cada ensaio foram utilizados 15 peixes, sendo 5con-
troles e 10expostos ao DFB (50 mgL-1) em banhos de imersão realizados a cada de 24 horas. No ensaio 
I foram realizados três banhos com duração de 30 minutos. Nos ensaios II e III foram realizados, 
respectivamente, seis e três banhos duração de 60 minutos.Vinte e quatro horas após o último banho 
foi realizada a colheita sanguínea para a determinação do eritrograma, glicose sanguínea, contagem 
diferencial de leucócitos, contagem total de leucócitos e trombócitos; e presença de anormalidades 
nucleares e micronúcleos nos eritrócitos. Não houve efeito do DFB (p>0,05) sobre os parâmetros do 
eritrograma e valores relativos e absolutos dos leucócitos. Porém, os peixes dos ensaios II e III apresen-
taram redução (p<0,05) dos trombócitos. Os peixes do ensaio I apresentaram glicose superior (p<0,05)
aos peixes dos demais ensaios. Os peixes expostos ao DFB apresentaram de 3 a 5 vezes mais de anor-
malidades nucleares nos eritrócitos em relação aos peixes controle. Asalterações de glicose sanguíneas 
e nos trombócitos podem ser decorrentes do efeito tóxico do diflubenzuron.

Palavras-chave: Dimilin®, Hematologia, Anormalidades eritrocitárias.

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador
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PARASITISMO POR MOSCAS STREBLIDAE EM MORCEGOS Artibeus planirostris 
NO PANTANAL E PLANALTO DE ENTORNO  

Driele Karen Ferreira Soares1 & Erich Arnold Fischer2

Laboratório de Ecologia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Moscas Streblidae são hematófagas ectoparasitas de morcegos. Durante a autolimpeza, os hospedeiros 
podem remover parasitas, que por sua vez deslocando-se para porções do hospedeiro onde não podem 
ser alcançadas. O espaço em regiões protegidas deve determinar um número máximo de ectoparasitas 
que escapam. Portanto, a intensidade de parasitismo não deve variar devido ao tipo de abrigo, mas a 
prevalência poderia devido ao efeito de fatores extrínsecos às espécies interagentes. O objetivo desse 
trabalho é testar hipótese de que a prevalência de estreblídeos em morcegos Artibeus planirostris é 
menor no Pantanal que no planalto de entorno, pois os abrigos disponíveis aos morcegos são mais 
efêmeros na planície do Pantanal, ao passo que a intensidade não deve variar entre as regiões. Foram 
registradas as espécies ectoparasitas Aspidoptera phyllostomatis e Megistopoda aranea. A prevalência 
diferiu entre as regiões, sendo que A. phyllostomatis variou de 8,1 a 43,2 no planalto e 0,9 a 32 no Pan-
tanal, e M. aranea variou de 29,2 a 53,1 e de 3,0 a 48,3, respectivamente. A intensidade não diferiu entre 
as regiões, para ambas as espécies de Streblidae. Os resultados corroboram a hipótese inicial, de que a 
prevalência varia com a região, provavelmente devido aos tipos de abrigos, ao passo que a intensidade 
de parasitismo parece ser independente da região, sendo associada apenas a fatores intrínsecos das 
espécies parasita e hospedeira.  

Palavras-chave: intensidade de parasitismo, interação parasita-hospedeiro, prevalência.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS  
DESPORTIVAS EM PRATICANTES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL

Jair José Gaspar Júnior1, Giuliano Moreto Onaka2 &  
Silvio Assis de Oliveira Júnior3

Curso de Fisioterapia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: Futebol é a modalidade desportivaassociada aos principais índices de lesões musculoes-
queléticas desportivas (LMD). O presente estudo tem,por objetivo,traçaro perfil deLMD em jogadores 
profissionais de futebol. Métodos. A casuística integrou 129 participantes, do sexo masculino, proce-
dentes de seis equipes de futebol de Mato Grosso do Sul, Brasil. A coleta de dados foi realizada por 
meio de inquérito de morbidade referida, levando-se em conta os casos de LMD ocorridos na tempo-
rada 2014-2015. A análise dos resultados foi feita com emprego de teste de Goodman. Resultados. As 
lesões miotendíneas decorrentes de situações de corrida (36,4%) e afecções articulares derivadas de 
traumas (75,9%) foram as principais ocorrências relatadas (p<0,05). Considerando-se a localização 
dos acometimentos, a maioria dos casos envolveu segmentos de membros inferiores (89%). Em termos 
de severidade, enquanto a maioria dos registros miotendíneos envolveu afecções leves a moderadas, as 
ocorrências articulares abrangeram casos de maior gravidade (62%, p<0,05). A ocorrência de recidivas 
foi menos frequente, em comparação aos casos novos de LMD (p<0,05). Conclusão. Em conclusão, as 
LMD de natureza miotendínea e articular em membros inferiores e decorrentes de circunstâncias de 
corrida e trauma, constituíram os principais registros no futebol.

Palavras-chave: Epidemiologia, Lesões Traumáticas, Esporte.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Fisioterapia
2 Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste – FAMED
3 Orientador
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E NUTRICIONAL DE PACIENTES COM ÚLCERA 
POR PRESSÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE CAMPO GRANDE-MS

Samuel Ramos Ortiz1 & Fabiane La Flor Ziegler Sanches2

Curso de Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A úlcera por pressão é definida como qualquer lesão por uma pressão não aliviada, cisalhamento ou 
fricção que podem resultar em morte tecidual, localizando-se frequentemente na região das proemi-
nências ósseas, podendo provocar inúmeras complicações e agravar o estado clínico do indivíduo. O 
objetivo desse estudo foi avaliar o perfil epidemiológico, clínico e nutricional de pacientes com úlcera 
por pressão. Estudo de série de casos, prospectivo, realizado em hospital público de Campo Gran-
de/MS na enfermaria da Clínica Médica e no Centro de Terapia Intensiva. Coletaram-se dados dos 
prontuários, sendo: sexo, idade, raça, medicamentos, unidade de internação, tempo de internação. A 
avaliação do estado nutricional foi realizada aplicando a Avaliação Subjetiva Global. A avaliação da 
presença de úlceras por pressão foi feita por um enfermeiro e, para categorizar o estágio, foi utilizada 
a escala da NationalPressureUlcerAdvisoryPanel. Utilizou-se o programa SPSS, considerando 5% de 
significância. Participaram 20 indivíduos, sendo 55% do sexo masculino e 45% feminino, predominan-
temente de raça branca, 50% adultos e 50% idosos. Observou-se que a maioria estava acamada (80%), 
sugerindo um risco aumentado de prejuízo ao estado nutricional. A especialidade mais recorrente foi 
a pneumologia (20%). Em 50% dos indivíduos encontrou-se úlcera em diversas regiões, sendo a sacral 
mais prevalente e o grau II, o estágio da úlcera mais encontrado, principalmente em idosos (60%). A 
maior prevalência medicamentosa foi de antibióticos90% (n=18) e antiulcerosos 80% (n=16). A maio-
ria dos indivíduos apresentou o diagnóstico de bem nutrido 80% (n=16), sendo 20% (n=4) desnutridos 
leve/moderado.O estudo identificou um perfil com predominância de indivíduos do sexo masculino, 
brancos e acamados, desenvolvendo úlcera por pressão no hospital avaliado. O estado nutricional é 
imprescindível para o tratamento ou profilaxia das úlceras, sendo fortemente associado à evolução 
clínica quando o indivíduo se encontra bem nutrido.

Palavras-chave: Úlcera por Pressão, Estado Nutricional, Nutrição Clínica.

1 Acadêmico do curso de Nutrição
2 Orientadora
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FARMACOLÓGICO DE  
PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

Letícia Ferreira Amaral1 & Danielle Cristina Tonello Pequito2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O diabetes não é uma doença apenas, mas um grupo de distúrbios metabólicos que têm em comum a 
hiperglicemia relacionada à deficiência na secreção de insulina e/ou problemas na sua ação. O diabetes 
mellitus (DM) vem crescendo no Brasil e no mundo, no momento atinge milhões de pessoas. Diante da 
complexidade do diabetes e do modo como afeta a qualidade de vida, se buscou entender a terapêutica 
farmacológica do DM nesse trabalho, através da análise de prontuários. Foram coletados dados de 13 
prontuários de pacientes que usavam insulina e/ou antidiabéticos orais na ESF Vila Piloto, em Três La-
goas, Mato Grosso do Sul. Foram analisadas variáveis como sexo, idade, diagnóstico e medicamentos 
receitados e/ou retirados; verificando frequências, médias, modas e as comparando. Encontramos que 
a maioria dos pacientes (76,92%) apresentou o diagnóstico de diabetes mellitus não especificado - sem 
complicações e em segundo lugar o diagnóstico de diabete mellitus tipo 2. A droga mais utilizada foi a 
metformina 850mg, usada por 9 dos 13 pacientes, seguida de sulfoniluréias. Não houve uso de outras 
classes de antidiabéticos orais. Observamos o predomínio de mulheres (76,92%) e de idosos (69,23%) 
na amostra. O grande uso da metformina tem relação com o fato de ser uma droga considerada como 
primeira escolha, devido à sua segurança e a compatibilidade com outros medicamentos, e, baseado 
nos resultados desse trabalho, parece ser bem aceita entre médicos e pacientes. O grande número de 
idosos observado mostra que a DM se torna mais comum com o avanço da idade, especialmente entre 
aqueles diagnosticados com o tipo 2 da doença, que foi o mais presente entre os diagnósticos de dia-
betes especificado e é o tipo mais frequente epidemiologicamente. Apesar de ser limitado, devido ao 
tamanho da amostra, foi possível verificar o perfil de diabéticos e as principais escolhas terapêuticas.

Palavras-chave:  Diabetes mellitus, Antidiabéticos orais, Insulina.

Apoio: UFMS
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FARMACOLÓGICO DE  
PORTADORES DE DOENÇAS MENTAIS

Rusllan Ribeiro de Paiva Ferreira1 & Danielle Cristina Tonello Pequito2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Milhões de pessoas no mundo sofrem de alguma doença mental e esse número tem aumentado. As 
doenças que se mostram mais prevalentes são a esquizofrenia e a depressão. Ambas necessitam não 
apenas de amparo psicoterapêutico, como também, farmacológico. Nesse sentido, têm destaque o fár-
maco Carbamazepina, dentre outros que são prescritos nesses casos clínicos. Assim, diante disso, este 
trabalho tem como objetivo realizar levantamento do perfil farmacológico e sóciodemográfico de por-
tadores de transtornos mentais em moradores do município de Três Lagoas/MS, cadastrados na ESF 
Vila Piloto. Foram realizadas visitais semanais à unidade de saúde para consulta no sistema CONSUL-
FARMA, obtendo dados farmacológicos e sociodemográficos da população adstrita. Foi analisada a 
prevalência dos transtornos mentais, além dos medicamentos utilizados para tratá-los. Constatou-se 
prevalência de diagnósticos de depressão e esquizofrenia, respectivamente em 12,5% e 25% dos casos. 
Os medicamentos com maior número de prescrições foram os anticonvulsivantes (33,3%), seguidos 
dos antidepressivos (18,75%) e dos ansiolíticos (16,6%). Conclui-se que a população estudada apresen-
ta características semelhantes a outros estudos, como o prevalecimento de diagnósticos de depressão e 
a faixa etária de maior acometimento entre 25 e 54 anos. Ademais faz-se necessário uma reformulação 
no sistema para que as buscas se tornem mais rápidas e eficientes, bem como a resolução da escassez 
de dados sociodemográficos.

Palavras-chave: Saúde Mental, Depressão, Esquizofrenia.

Apoio: UFMS
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PERFIL SOCIODEMOGÁFICO E FARMACOLÓGICO DE PORTADORES DE  
DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA E DISLIPIDEMIAS

Jéssica Penha Passos1 & Danielle Cristina Tonello Pequito2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Resumo: Este estudo tem como objetivo realizar levantamento do perfil sociodemográfico e farmaco-
lógico de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma e dislipidemia, além de 
correlacionar com as diretrizes clínicas vigentes. Executou-se a pesquisa por meio do sistema CON-
SULFARMA, na UBS Vila Piloto, município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e posteriormente, 
analisou-se os dados através do teste de normalidade D` Agostino-Pearson, o teste t de Student e o 
coeficiente de correlação de Pearson. Observou-se maior incidência de DPOC acima dos 40 anos, com 
prevalência em mulheres e em relação a asma não houve correlação com a idade. Assim, os resultados 
sugerem que a asma pode manifestar-se em qualquer fase da vida e que o cigarro é fator desencadeante/ 
agravante de ambas. No que concerne ao tratamento dessas doenças, predominou o uso de metilxan-
tinas e mucolíticos, em desacordo com o preconizado pelas diretrizes. Em relação às dislipidemias, 
sabe-se que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares e juntamente com a diabetes mellitus 
e a hipertensão caracterizam a síndrome metabólica. O sedentarismo é um fator determinante para sua 
ocorrência. Com relação ao tratamento, há preferência pela classe das estatinas, na qual a sinvastatina 
20 mg prevaleceu. Entretanto, a rosuvastatina apresenta superioridade no controle do perfil lipídico. 
Assim, conclui-se que as doenças respiratórias crônicas apresentam uma heterogeneidade, devido a 
existência de múltiplos fatores causais e que os tratamentos necessitam ser mais efetivos. Referente às 
dislipidemias, o tratamento com baixas doses de estatinas previne o risco de miopatias, porém há ne-
cessidade de mais estudos sobre a prevalência dessas doenças. 

Palavras-chave:  DPOC,  Asma, Dislipidemias.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Medicina
2 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

224
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: D-1

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FARMACOLÓGICO DE PORTADORES DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Josnei De Menech1 & Danielle Cristina Tonello Pequito2

Curso de Medicina  
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica de causas multifatoriais. No Brasil, ve-
rificou-se uma prevalência de 30% de HAS na população nos últimos 20 anos, sendo que mais de 50% 
dos casos foram encontrados em pessoas com idades entre 60 e 69 anos. O tratamento da HAS é prin-
cipalmente medicamentoso, o qual pode ser aliado a mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares. 
Objetiva-se, através desse trabalho, estudar o perfil dos pacientes hipertensos quanto a idade, sexo e 
peso, bem como a influência desses fatores e da pressão arterial inicial no controle da hipertensão pelo 
tratamento medicamentoso. Além disso, procura-se determinar a prevalência dos tipos de hipertensão 
e os fármacos anti-hipertensivos mais utilizados. Os dados foram obtidos por meio de prontuários 
dos pacientes adscritos na Estatégia de Saúde da Família (ESF) de Três Lagoas – MS. A hipertensão 
primária teve prevalência 39 vezes maior que a secundária. A média de idade dos hipertensos foi 60,0 
± 1,4 (IC95%: 57,3 a 62,8) anos; peso 90 ± 2,7 (IC95%: 75,4 a 86,5) kg ; pressão sistólica inicial 136,2 ± 
3,1 (IC95%: 129,8 a 142,6) mmHg e final 130,8 ± 1,7 (IC95%: 127,4 a 134,3) mmHg; pressão diastólica 
inicial 84,2 ± 1,8 (IC95%: 80,4 a 88,0) mmHg e final 81,2 ± 1,4 (IC95%: 78,4 a 84,0) mmHg. Conclui-se 
que o público de hipertensos é na sua grande maioria idosos do sexo feminino. Há correlação negativa 
estatisticamente significativa entre idade e peso nas mulheres.  O tratamento medicamentoso somente 
é eficiente para a redução da HAS de pacientes com PA  maior ou igual a 140/90mmHg. Os fármacos 
anti-hipertensivos mais utilizados utilizados foram a hidroclorotiazida  (diurético tiazídico) e a  losar-
tana (inibidor dos receptores da angiotensina II).

Palavras-chave:  Hipertensão, Fármacos, anti-hipertensivos.

Apoio: CNPq/UFMS
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PERFIL Th1 Th2 E Th17 DE PACIENTE HIV POSITIVO SEM USO DE TERAPIA 
ANTIRRETROVIRAL (TARV) E COM CARGA VIRAL INDETECTÁVEL

Ana Flávia Pina1 & Inês Aparecida Tozetti2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

A infecção pelo HIV-1 apresenta diferentes evoluções clínicas e laboratoriais, tais como os progressores 
lentos não progressores (longterm non progressor - LTNP). Formando grupo dos LTNP tem-se o HIV 
controller (carga viral <2000 cópias/ml) e o controlador de elite (níveis indetectáveis de carga viral plas-
mática), com forma mais eficiente de controle da infecção sem uso de terapia antirretroviral (TARV). 
O presente trabalho objetivou descrever o perfil de produção de citocinas Th1, Th2 e Th17, bem como 
os aspectos clínicos e laboratoriais de paciente HIV positivo sem uso TARV e com carga viral indetec-
tável. Os dados clínicos foram obtidos através de consulta ao prontuário e a dosagem de citocinas foi 
realizada em amostra de sangue periférico por citometria de fluxo. As informações colhidas revelaram 
paciente com diagnóstico de HIV há 13 anos, sem dados clínicos e laboratoriais que indiquem imu-
nodeficiência e com carga viral indetectável desde o diagnóstico. A dosagem de citocinas apresentou 
a produção de IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ e elevada produção de IL-17, não foi detectada presença de 
IL-2 e IL-4. Fatores relacionados ao hospedeiro poderiam determinar esse controle da infecção, como 
a modulação diferenciada da resposta imune celular e uma resposta não polarizada de citocinas entre 
os perfis Th1 e Th2. A presença do padrão Th17, pode estar relacionado a baixa viremia da paciente. 
Desse modo, a paciente em questão pode ser classificada como controlador de elite apresentando perfil 
não polarizado de resposta. 

Palavras-chave: HIV-1, Controlador de elite, IL-6, IL-10 e Il-17.

Apoio: CNPq/UFMS e Fundect-MS
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2 Orientadora, Professora Associada do Laboratório de Imunologia, Bioensaios e Biologia Molecular (LABIMUNOBIO), 
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PESQUISA PARASITOLÓGICA E MOLECULAR DE Cryptosporidium spp.  
EM UMA POPULAÇÃO DE GATOS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE  

CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Otávio Augusto Correa Silvestre1, Veronica Jorge Babo-Terra2 &  
Carlos Alberto do Nascimento Ramos3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

A criptosporidiose caracteriza-se por ser uma zoonose com ampla distribuição geográfica, e vem sen-
do estudada particularmente devido a sua importância em saúde pública. Cryptosporidium spp. é um 
dos parasitas intestinais mais comuns dos animais domésticos, incluindo bovinos, cães e gatos. Objeti-
vou-se, através do presente trabalho avaliar a prevalência de Cryptosporidium spp. por meio de exame 
direto com visualização dos parasitos por exame coproparasitológico em lâminas coradas pela técnica 
de coloração Ziehl-Neelsen modificado e da técnica da Reação da Polimerase em Cadeia (Nested-P-
CR) de amostras de fezes de uma população de gatos de Campo Grande. Foram utilizadas 81 amostras, 
coletadas aleatoriamente nos bairros de Campo Grande, de gatos de várias idades, raças, independente 
de sexo. Conclui-se que a frequência de infecção por Cryptosporidium spp. em gatos domésticos na 
zona urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil é de 1,23%, semelhante aos dados já des-
critos na literatura, sugerindo risco de infecção zoonótica a partir de gatos domésticos.

Palavras-chave: Criptosporidiose, gatos, PCR.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
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PLANOS NUTRICIONAIS DE ENERGIA LÍQUIDA  
PARA LEITOAS DOS 30 AOS 100 KG

Guilherme Costa Marchezoni1, Danilo Alves Marçal2,  
Indira Daiane Ledesma Santos¹, Bruna D’Ávila Teodoro¹, Charles Kiefer3

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar níveis de energia líquida na dieta de fêmeas suí-
nas, dos 70 aos 100 kg, no desempenho e nas características quantitativas de carcaça. Foram utilizadas 
72 fêmeas suínas com peso inicial de 23,24 ± 2,47 kg distribuídas em delineamento experimental de 
blocos ao acaso, com seis tratamentos, seis repetições de dois animais por baia. Cada baia foi alocada 
aleatoriamente em um dos seis tratamentos, os quais consistiam seis níveis de energia líquida (2300, 
2380, 2460, 2540, 2620 e 2700 Kcal/kg de ração) na dieta. Não foram observados efeitos (P>0,05) dos 
níveis de energia líquida sobre o consumo de ração, ganho de peso e o peso final dos animais. A con-
versão alimentar melhorou linearmente (P<0,05) conforme houve aumento no nível energético das 
dietas. Conclui-se que o aumento do nível de energia líquida de 2.300 para 2.700 Kcal/kg na dieta de 
fêmeas suínas, dos 30 aos 100 kg, melhora a conversão alimentar, entretanto, reduz o percentual de 
carne magra na carcaça.

Palavras-chave: carcaças, exigência nutricional, lipídios.
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POLINIZAÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

Lidianei dos Santos Savala1, Camila Aoki2 & Bruna Gardenal Fina2

Ciências Biológicas 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: As macrófitas aquáticas, apesar de negligenciadas, podem constituir uma importante fonte 
de recursos florais para a fauna antófila e subsidiar a manutenção desses animais no ambiente mesmo 
quando a oferta de flores em ambiente terrestre é escassa. O objetivo deste estudo é investigar as in-
terações entre os visitantes florais e as plantas, bem como seu papel na polinização. Foram realizadas 
doze coletas entre os meses de abril de 2015 até março de 2016, em três lagoas no Pantanal de Aqui-
dauana (MS). Todas as plantas com flores foram observadas por 15 min. entre as 07:00h e as 17:00h, 
com tempo total de amostragem de 96 horas. As espécies tiveram seus atributos florais e fauna de vi-
sitantes investigados. Foram registradas 28 espécies de macrófitas aquáticas, as quais interagiram com 
60 espécies de visitantes florais. As flores são predominantemente abertas, de cores claras e pequenas 
em diâmetro e comprimento. As abelhas constituíram o grupo mais rico (36 spp.) e mais abundante 
(165 ind.), seguida de vespas e moscas. A maioria dos visitantes atuou principalmente como pilhador e 
utilizou néctar ou pólen como recurso. Apismelliferae Trigonafuscipennisforam as espécies de visitantes 
florais mais abundantes, sendo a primeira, uma espécie exótica de abelha. 

Palavras-chave: macrófitas aquáticas, pilhadores, Apismelífera.
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POTENCIAL TECNOLÓGICO PARA O APROVEITAMENTO  
INTEGRAL DA FRUTA PITAIA

Suni Liu1 & Luciana Miyagusku2

Resumo: A pitaia (Hylocereus spp) é uma fruta exótica que vem sendo cada vez mais estudada devido 
ao seu potencial funcional. Objetiva-se caracterizar o aspectofísico-químico de pitaias cultivadas no 
Estado do Mato Grosso do Sul, e de desenvolver um produto alimentício visando o aproveitamento 
integro da fruta. Foram colhidos frutos dos meses de janeiro, fevereiro e março de três diferentes re-
giões do Estado. As análises realizadas foram de: caracterização taxonômica, sólidos solúveis, acidez 
total titulável, pH, umidade, atividade de água, cinzas, proteínas, carboidratos, lipídeos, compostos 
fenólicos, antioxidante e taninos. Observou-se que a pitaia possui um alto teor de umidade e baixo teor 
proteína e lipídeos tanto para polpa quanto para a casca. Foram feitas três formulações de sorbet, con-
tendo diferentes concentrações da polpa e casca, e adição ou não de chia e óleo de coco. Foram condu-
zidos testes microbiológicos e sensoriais nas formulações. Para as três formulações de sorbet de pitaia, 
os testes microbiológicos resultaram em ausência de Salmonella ssp, e enumeração de coliformes a 
45ºC, e contagem de Sthaphylococcus aureusem conformidade com a legislação. A análise sensorial das 
formulações desorbet foram degustadas por 119 provadores não treinados avaliando atributos como 
aparência, cor, aceitação global e intenção de compra. A formulação com polpa foi a melhor avaliada 
quanto a sabor e obteve uma maior intenção de compra do que a formulação contendo polpa e casca, e 
polpa e casca com adição de óleo de coco e chia, embora todos obtiveram semelhantes pontuações em 
quesitos quanto aparência, cor, textura, doçura e aceitação global. O produto desenvolvido da pitaia 
obteve uma aceitação satisfatória do público, mostrando que a fruta possui um potencial tecnológico 
na área de alimentos. 

Palavras-chave: tecnologia de alimento, fruta exótica, sorvete.

1 Acadêmico do curso de Nutrição da UFMS, bolsista da UFMS – PIBIC 2015/2016
2 Docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Centro de Ciência Biológica e Saúde
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PREPARAÇÃO DE DERIVADOS TIOFÊNICOS DA VERAGUENSINA E GRANDISINA 
COM POTENCIAL ATIVIDADE ANTI-LEISHMANIA E ANTI-TRIPANOSSOMA

Valéria Rodrigues Colet1 & Adriano Cesar de Morais Baroni2

Resumo: O aumento de casos de doenças negligenciadas no Brasil e no mundo como a Leishamniose 
e a Doença de Chagas vêm se tornando um dos principais problemas de saúde publica e o número de 
pesquisas à candidatos de novos fármacos para os tratamentos de tais doenças tem se intensificado. A 
metodologia proposta pelo seguinte trabalho foi a heterociclização de butadiínos simétricos utilizando 
o NaHS em DMF a 80oC para formação de anéis tiofênicos. As novas moléculas apresentadas são de-
rivadas das neolignanas Veraguensina e Grandisina, e planejadas por meio da estratégia de bioisoste-
rismo de anéis, o qual o anel central tetrahidrofurânico foi substituído pelo anel heterocíclico tiofeno. 
Com isso, obtivemos quatro novos compostos com padrões de substituição das neolignanas citadas, 
com rendimentos que variaram de 69 a 89 % de rendimento. O testes de atividade antileishmania estão 
em andamento. 

Palavras-chave: Leishmaniose, Doença de Chagas, Tiofênicos, Veraguensina, Grandisina.
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PREVALÊNCIA DE HOMICÍDIO DOLOSO ENTRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA EM CAMPO GRANDE/MS

Caroliny Oviedo Fernandes1, Maria Auxiliadora de Souza Gerk2, 
Cristina Brandt Nunes3 & Iluska Lopes Schultz4

Resumo: A violência contra a mulher é baseada na relação de gênero e ocorre em escala mundial. 
Várias são as consequências para as mulheres desde problemas físicos e psicológicos, podendo culmi-
nar em homicídio. O objetivo desse estudo é estimar a prevalência e as características dos homicídios 
dolosos, quanto à região urbana, dia da semana e horário da ocorrência, entre as mulheres vítimas de 
violência em geral em Campo Grande/MS. Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospecti-
vo, em dados dos Boletins de Ocorrência (BO), de mulheres residentes em Campo Grande vítimas de 
homicídio doloso, gerados pela Primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Campo 
Grande/MS (1ª DEAM), no período de março de 2010 a março de 2015, que ficam armazenados no 
Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública 
de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS). No período, foram registrados 123 homicídios dolosos de mu-
lheres na faixa etária acima de 25 anos (54,5%), cor parda (50,4%) na região Segredo (15,2%), aos finais 
de semana (40,6%) no período noturno (55,3%). Os óbitos de mulheres vítimas de violência perpassa 
todo o ciclo de vida feminina com maior prevalência nas jovens em idade produtiva e reprodutiva. 
Conclui-se que o resultado encontrado é semelhante a muitas localidades nacionais e internacionais, 
porém não é universal. Há a necessidade de políticas que englobem uma articulação entre os serviços 
de segurança, saúde e sociais que contribuam para a redução da violência e dos homicídios resultantes 
entre as mulheres mais vulneráveis.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher, Homicídio, Enfermagem.
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PREVALÊNCIA DE HOMICÍDIO DOLOSO ENTRE AS MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CAMPO GRANDE/MS

Kassandhra Pereira Zolin1, Cristina Brandt Nunes2,  
Maria Auxiliadora de Souza Gerk3 & Iluska Lopes Schultz4

Resumo: A violência é um fenômeno mundial que, muitas vezes, culmina com a morte da pessoa 
agredida. O objetivo deste estudo é estimar o coeficiente de prevalência de homicídio doloso entre as 
mulheres em situação de violência doméstica. Trate-se de uma pesquisa transversal retrospectiva. Os 
dados utilizados são provenientes dos boletins de ocorrência registrados na Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher de Campo Grande/MS (1ª DEAM) e, ficam armazenados no Sistema Inte-
grado de Gestão Operacional (SIGO) da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato 
Grosso do Sul (SEJUSP/MS), referentes ao período entre março de 2010 e março de 2015. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (CEP/UFMS), sob o parecer 890.305 de novembro de 2014. Ocorreram 14 homicídios 
de 2010 a 2015, sendo que o maior número de casos se deu em 2010 e 2014, totalizando quatro casos 
por ano e, um coeficiente de prevalência de 0,0000162 casos/a cada 100 mil mulheres. Apesar do coe-
ficiente reduzido, os achados evidenciam mortes que poderiam ter sido evitadas com um trabalho de 
prevenção à violência e de seus agravos. A implantação e implementação de políticas de saúde, sociais 
e de segurança são fundamentais para a prevenção de novos casos de violência, bem como para a sua 
redução, evitando-se que mais vidas sejam perdidas. Por tratar-se de um fenômeno complexo, a arti-
culação entre esses serviços são necessárias e urgentes.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher, Homicídio, Enfermagem.
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PRIMEIRO ESTUDO CROMOSSÔMICO NA FAMÍLIA SYNOTAXIDAE 
(ARANEOMORPHAE, ARANEOIDEA)

Lucas Henrique Bonfim de Souza1 & Douglas de Araujo2

Departamento de Biologia Geral 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Synotaxidae possui 82 espécies, com nenhum estudo citogenético até o momento. As famílias mais 
próximas cariotipadas são Araneidae, Nesticidae e Theridiidae. Uma característica importante em aná-
lises citogenéticas é o Sistema Cromossômico Sexual (SCS), sendo o do tipo XY muito raro dentre as 
aranhas, encontrado em somente nove (1,1%) das 817 espécies já cariotipadas. Neste trabalho caracte-
rizou-se cromossomicamente 10 exemplares (6♂ e 4♀) de uma espécie ainda não descrita de Synotaxus 
sp. (Synotaxidae), coletados em Furnas do Dionísio, município de Jaraguari, estado de Mato Grosso do 
Sul, com o objetivo de discutir a citotaxonomia e evolução cromossômica do grupo. As gônadas foram 
colchicinizadas (0,16%, 2h), hipotonizadas (H2O, 15min), fixadas (metanol:ácido acético - 3:1), cora-
das convencionalmente (Giemsa 3%) e, posteriormente ao registro fotográfico inicial, impregnadas 
pelo nitrato de prata (Ag-RON). Synotaxus sp. possui 2n♂=24=22+XY e 2n♀=24=22+XX, com mor-
fologia cromossômica telo/acrocêntrica. O par sexual XY é heteromórfico, correspondendo ao maior e 
ao menor elemento do cariótipo. O sistema cromossômico sexual do tipo XY foi confirmado pela aná-
lise de diplótenos de machos, com 11 bivalentes autossômicose e um bivalente sexual (XY), facilmente 
distinguido dos autossômicos pela associação terminal tênue entre seus elementos. Paquítenos e metá-
fases II apenas com n=12 também corroboram a existência do SCS XY. Este é o segundo registro deste 
sistema para as Entelegynae, grupo que engloba a maioria das aranhas. As Ag-RONs de Synotaxus sp. 
são distais em apenas um par autossômico. Este trabalho mostra a importância de se estudar famílias 
de aranhas ainda desconhecidas cromossômicamente, visto que podem evidenciar cariótipos raros. 
Esta é a 70º família de aranhas com estudos citogenéticos dentre as 115 existentes, o que reforça que 
ainda existem muitas lacunas. Além disso, seriam interessantes mais estudos na família Synotaxidae 
para descobrir se esse SCS XY é restrito à Synotaxus sp. (nova espécie) ou está disseminado na família.

Palavras-chave: Citogenética, Synotaxus, Sistema Cromossômico Sexual.
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Código área: E-1

PRODUÇÃO DE NOMURAEA RILEYI (FARLOW) SAMSON EM DIFERENTES 
SUBSTRATOS SÓLIDOS

Lindemberg Martins de Almeida Júnior1 & Luis Gustavo Amorim Pessoa2

Laboratório de Entomologia 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O fungo entomopatogênicosNomuraea rileyiproduz epizootias em populações de lagartas, 
controlando naturalmente esse grupo de pragas em determinadas condições. O presente trabalho tem 
como objetivo avaliar o desenvolvimento do fungo entomopatogênico N.rileyi em diferentes subs-
tratos sólidos, arroz e sorgo, verificando a adequação de diferentes proporções desses grãos para sua 
produção. Para instalação dos experimentos utilizou-se como substrato arroz e sorgo isoladamente ou 
misturados em diferentes proporções, sendo um dos grãos o componente principal (100%; 90% + 10%; 
80% + 20%; 70% + 30% e 60% + 40%) e o isolado do fungo UFMS 03. O substrato foi acondicionado 
em sacos de poliproprileno (150 gramas do substrato por saco), sendo previamente autoclavando antes 
da inoculação. Nessa etapa utilizou-se uma suspensão fúngica contendo 1,0 × 108 conidios/mL, sendo 
aplicada 1,0 mL por saquinho. Após a inoculação, os sacos foram acondicionados em câmara climática 
tipo BOD a temperatura de 25±1°C, umidade relativa de 70±10% e fotofase de 12 horas, por 10 dias, 
para promover o crescimento e esporulação do fungo. Após esse período retirou-se uma alíquota de 
1,0 grama do substrato + fungo para avaliação da produção de conídios e da viabilidade dos mesmos. 
Verificou-se que os substratos contendo arroz (100%) e arroz (80%)+ sorgo (20%) proporcionaram as 
melhores performances do fungo em relação as demais proporções.

Palavras-chave: Doença branca, Fungo entomopatogênico, Controle biológico.
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PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO FITOPLÂNCTON E A INFLUÊNCIA DAS  
PRINCIPAIS VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS EM UMA LAGOA MARGINAL  

DO RIO AQUIDAUANA - MS

Estefani Rosa Arguelho1 & Ricardo Henrique Gentil Pereira2

Curso de Ciências Biológicas 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Entende-se por produção primária a quantidade de matéria orgânica nova produzida pelos organismos 
autótrofos e o seu estudo é importante para o entendimento das relações tróficas e do fluxo de energia 
em ambientes lacustres, principalmente em lagoas localizadas em planícies de inundação de rios. O 
estudo proposto foi realizado em uma lagoa localizadas as margens do rio Aquidauana e a produção 
primária Foi determinada pelo método de oxigênio dissolvido, através da técnica dos frascos claro e 
escuro, o emprego desta técnica nas condições de campo nos permite avaliar a taxa da produção total 
pelos organismos autótrofos do fitoplâncton, bem como a taxa da respiração de todos os organismos 
presentes na amostra. As coletas foram feitas em um período de cheia do rio Aquidauana em pontos 
de amostragem pré-estabelecido, permitindo análise tanto da zona limnética quanto da zona litorânea. 
As variáveis limnológicas (pH, condutividade elétrica, transparência da água e perfil térmico) foram 
determinadas em “in situ”, com auxílio de sonda multiparâmetro da marca RANNA. As concentrações 
de oxigênio dissolvido foram determinadas utilizando-se a metodologia de Winkler modificado pela 
adição de azida sódica e o cálculo para determinação da produção primária utilizou-se a técnica do 
consumo do oxigênio, através da utilização de frascos claros e escuros. Os resultados apresentaram 
valores baixos de produção primária, muito provavelmente provocados pela intensa turbidez na colu-
na d´água dificultando a penetração da radiação solar. Recomenda-se novos estudos ampliando para 
novas lagoas e observando também profundidades diferenciadas.

Palavras-chave: Lagoa, Pantanal, Oxigênio Dissolvido.
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PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM INIBIDOR DE PEPTIDASE SERÍNICA 
DE ENTEROLOBIUM TIMBOUVA (ORELHA-DE-NEGRO)

Osmir Pelzl Neto1 & Maria Lígia Rodrigues Macedo2

Departamento de Bioquímica 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Os inibidores de peptidases (IPs) vegetais são peptídeos ou proteínas relacionadas ao sistema de defesa 
natural da planta, que apresentam a capacidade de interagir especificamente e reversivelmente com 
enzimas proteolíticas, promovendo a inibição competitiva das mesmas. Diante do importante papel 
que os IPs desempenham nas plantas e de seu potencial biotecnológico no controle de insetos pragas, 
este projeto tem como objetivo purificar e caracterizar um inibidor de proteinase serínica de uma es-
pécie de leguminosa ainda não estudada, Enterolobium timbouva. Para isso foram utilizadas técnicas 
clássicas de purificação de proteínas, como cromatografia de exclusão molecular e de afinidade, ativi-
dade inibitória contra a tripsina, teste de estabilidade térmica e ensaio biológico. O EtTI tem potencial 
biotecnológico, uma vez que com uma pequena concentração de EtTI (0,3 µg) houve uma redução de 
atividade da tripsina bovina em aproximadamente 70%, demonstrando uma alta afinidade do inibidor 
pela tripsina. O EtTI também mostrou uma resistência a temperatura perdendo apenas 25% de sua 
inibição residual a 90ºC, além de em uma concentração de 0,75% de EtTI a massa larval de Anagasta 
kuehniella (Pyralideae) comparada ao controle teve redução de 72%, portanto é resistente a tempera-
turas adversas do meio ambiente e também confirma seu potencial biológico para controle de insetos 
praga.

Palavras-chave: Protease, Serinoproteina, Fabaceae.
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Código área: D-1

QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM SEQUELA DA FORMA CRÔNICA DA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE

Paolla Grubert Onogi1 &  Ana Paula da Costa Marques2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Característica da paracoccidioidomicose (PCM), a fibrose acomete principalmente pulmões e mucosas 
das vias aero-digestivas. Assim, mesmo depois de tratada cursa com manifestações clínicas relaciona-
das às sequelas com complicações estéticas e funcionais. Objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 
de vida de indivíduos com sequelas da forma crônica da PCM atendidos no Hospital-Dia Profª Este-
rina Corsini, HU/UFMS.  Participaram 19 pacientes com PCM crônica, tratados entre 2002-2011 que 
evoluíram com alguma sequela da doença e submetidos ao questionário WHOQOL abreviado. Todos 
eram homens, idade média de 59 anos e 10,6 anos a média de tempo diagnóstico. Todos apresentam 
sequelas pulmonares, 18% laríngeas e 15,7% adrenais. A qualidade de vida foi considerada boa para 
57,8% dos pacientes e 79% estão satisfeitos com a saúde. Ainda: 47% relataram que a dor física im-
pede de realizar atividades diárias; 63% relatam necessidade de tratamento médico para conduzirem 
a rotina; 73% avaliam como satisfatória suas relações pessoais; 79% acham o seu ambiente saudável; 
84% relatam boas condições de moradia e de acesso aos serviços de saúde e declararam que sua vida 
tem bastante sentido; 95% estão satisfeitos consigo mesmos. Por outro lado, 89% declararam ter pouco 
dinheiro para satisfazer necessidades pessoais; 52% aceitam razoável/muito pouco a aparência física 
e 84,2% declararam ter sentimentos negativos: desespero, ansiedade e/ou depressão muito frequen-
temente/algumas vezes. Pode-se concluir que os pacientes portadores de sequelas da PCM crônica 
apesar de suas limitações funcionais estão satisfeitos com sua qualidade de vida. Entretanto, se faz 
necessário o acompanhamento psicológico, uma vez que a grande maioria declarou ter sentimentos 
negativos com certa frequência. Esses resultados auxiliam o profissional de saúde a entender de uma 
forma holística o paciente com sequela da PCM, podendo com isso desenvolver estratégias multidisci-
plinares para reduzir e/ou solucionar suas aflições e com isso melhorar sua qualidade de vida.

Palavras-chave: paracoccidioidomicose, sequela, qualidade de vida.
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QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL EM INDIVÍDUOS COM EXPERIÊNCIAS 
ANÔMALAS EM UM CONTEXTO RELIGIOSO: ESTUDO DE CASO

Igraíne Helena Scholz Osório1, Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior2 &  

Paulo Roberto Haidamus de Oliveira Bastos3

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste 
Faculdade de Medicina (FAMED) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A dissociação pode ser entendida como uma ocorrência de experiências e comportamentos distintos 
do fluxo principal da consciência do indivíduo, enquanto que experiência anômala (EA) é um termo 
utilizado para descrever experiências sensoriais sem uma causa material identificada e sem assumir 
implicações psicopatológicas. A mediunidade é o conjunto de experiências nas quais um indivíduo 
(dito médium) alega entrar em contato com a personalidade de uma pessoa já falecida e pode ser clas-
sificada como uma experiência dissociativa. Evidências atuais vêm demonstrando associação da me-
diunidade com ausência de transtorno mental. O presente estudo objetiva investigar as características 
subjetivas da EA de acordo com critérios indicativos de condição patológica ou não, correlacionando 
essas informações com escores de qualidade de vida e saúde mental, assim como com a duração do tra-
balho mediúnico e idade das participantes. Foram entrevistados 18 médiuns espíritas kardecistas expe-
rientes, do sexo feminino, para analisar sua qualidade de vida (via SF-12) e saúde mental (via SRQ-20), 
bem como caracterizar suas EA como patológicas ou não-patológicas, segundo critérios fornecidos 
pela literatura atual por meio de um escore experiências anômalas não-patológicas (EANP). Os índices 
médios de qualidade de vida das participantes foram superiores aos da população geral brasileira (55,2 
pontos em saúde física e 54,8 em saúde mental versus 48,9 e 46,6, respectivamente. Pontuaram abaixo 
do ponto de corte para triagem de transtornos mentais comuns. No escore EANP as participantes ti-
veram média de 20,72 pontos. Encontrada correlação direta positiva entre o escore EANP com tempo 
de exercício da mediunidade (p=0,043) e com idade das participantes (p=0,044). Nossos resultados 
indicam consonância com a literatura atual de não considerar experiência dissociativa, de conteúdo 
religioso, como patológica. As participantes apresentam bons índices de qualidade de vida, triagem 
negativa para doença mental e experiências anômalas caracteristicamente não-patológicas. 
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Código área: D-5 Nutrição

QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO  
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMS

Ana Rita de Oliviera Tucan1, Elisana Lima Rodrigues1,  
Laleska Pâmela Rodrigues da Silva1, Thayana Regina de Souza Grance2,  
Deise Bresan3, Priscila Milene Angelo Sanches3, Patrícia Vieira Del Ré4

Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Cardápios institucionais, como no Restaurante Universitário (RU), devem oportunizar a realização de 
uma refeição saudável, que contribua para a aquisição e/ou melhoria de hábitos alimentares e por um 
custo acessível. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade nutricional, sensorial e cultural dos 
cardápios oferecidos no RU da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Estudo transver-
sal onde foram analisados cardápios do almoço, incluindo opção vegetariana, ofertados durante cinco 
dias, em novembro de 2015. Para analisar os cardápios utilizou-se três diferentes métodos: Avaliação 
Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e Identifi-
cador da Presença de Alimentos Regionais (IPAR). Foi possível identificar com o AQPC, no cardápio 
padrão, a oferta de 100% de folhosos crus na salada e frutas na sobremesa, 60% de presença de mono-
tonia de cores, 0% de oferta alimentos ricos em enxofre e de carnes gordurosas e/ou embutidos, 80% 
de oferta de doces e 40% de oferta de frituras sendo que 20% associada ao doce. O cardápio vegetaria-
no diferiu apenas na monotonia de cores apresentando 40% e na oferta de alimentos rico em enxofre 
com 20%.  Pelo método IQR observou-se que a média geral do cardápio padrão foi de 79,6 pontos e 
no cardápio vegetariano foi de 94,6 pontos, indicando que a refeição padrão precisa de melhoras, em 
especial a oferta de carboidratos que apresentou a menor pontuação, média de 12 pontos.  O método 
IPAR indicou uma média final de 20 pontos, sendo a oferta classificada como insatisfatória, tanto 
para o cardápio padrão como vegetariano. Conclui-se que são necessários ajustes no planejamento dos 
cardápios, de forma a garantir a ingestão adequada de nutrientes, bem como, considerar as questões 
culturais do público que se destina, tornando mais atrativa e prazerosa a refeição.

Palavras-chave: Alimentos Regionais , Análise Qualitativa, Cardápios.

Apoio: UFMS

1 Acadêmicas do curso de Nutrição
2 Nutricionista da Clínica Escola Integrada
3 Professoras do curso de Nutrição
4 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

240
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: B-5 Ecologia

REDES DE INTERAÇÕES ENTRE PLANTAS E AVES FRUGÍVORAS  
NO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

Wesley Corrêa Arguelho1, Maurício Neves Godoi2 & Camila Aoki3

Curso de Ciências Biológicas 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Para o Pantanal, informações sobre frugivoria são insuficientes e enfocam apenas pares de espécies, 
uma espécie foco ou apenas uma família, sendo necessários dados para a comunidade. O presente 
estudo foi conduzido na sub-região do Pantanal de Aquidauana, com coletas mensais entre outubro 
de 2015 e julho de 2016, em três transectos equidistantes 1 km. Utilizamos a metodologia de registro 
direto e filmagem por camera trap. Foram registrados 86 eventos de frugivoria, os quais envolveram 
24 espécies de aves e 10 espécies de plantas. O sabiá-branco (Turdus leucomelas) foi a espécie mais 
abundante, mas a gralha-do-pantanal (Cyanocorax cyanomelas) foi a que interagiu com maior número 
de plantas. O cafeeiro-do-mato (Psychotria cf. carthagenensis) e a embaúba (Cecropia pachystachya) 
foram as espécies para as quais houve maior número de interações observadas, 23 e 22, respectiva-
mente. Entretanto, o cafeeiro-do-mato foi visitado por quatro espécies de aves e a embaúba por 15. A 
metodologia de registro para as interações dessas duas espécies foi bem diferente, o cafeeiro-do-mato 
(arbustiva) só teve registros a partir de câmera trap enquanto que a embaúba (arbórea), apenas por 
registro direto, isso indica que as metodologias aplicadas são complementares. A conectância das redes 
foi baixa (14,2%) e o grau das espécies vegetais foi maior que o grau das espécies de aves.

Palavras-chave: Frugivoria, Cyanocorax cyanomelas, Cecropia pachystachya.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas
2 Pós Doutorando na UFMS
3 Orientadora
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RELAÇÃO ENTRE A ANTROPOMETRIA E A PERCEPÇÃO CORPORAL DOS 
COMENSAIS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMS 

Laleska Pâmela Rodrigues da Silva1, Ana Rita de Oliviera Tucan1, 
Elisana Lima Rodrigues1, Thayana Regina de Souza Grance2, 

Deise Bresan3, Priscila Milene Angelo Sanches3, Patrícia Vieira Del Ré4

Nutrição 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O objetivo do presente trabalho foi descrever a frequência da insatisfação com a imagem corporal entre 
usuários de um restaurante universitário e sua associação com o estado nutricional, atividade física e 
variáveis sociodemográficas e econômicas. Trata-se de um estudo transversal, realizado no Restaurante 
Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com 352 indivíduos. A 
percepção da imagem corporal foi avaliada pelo Teste de Avaliação da Imagem Corporal. As demais 
variáveis coletadas foram: sexo, idade, ocupação, se reside com companheiro, condição de moradia, 
classe econômica (Critério de Classificação Econômica Brasil), peso, estatura, circunferência da cintu-
ra (CC) e nível de atividade física (Questionário Internacional de Atividade Física). As análises foram 
realizadas no programa SPSS 18.0. Dos indivíduos avaliados 56,0% eram do sexo masculino e a maior 
parte (87,8%) tinha idade ente 18 e 23 anos. 65,3% apresentaram estado nutricional adequado segundo 
o Índice de Massa Corporal (IMC), 85,2% não apresentaram risco para o desenvolvimento de doen-
ças cardiovasculares (DCV) e 62,2% eram praticantes de atividade física. A frequência de insatisfação 
com a imagem corporal foi de 58,0%, sendo duas vezes maior entre os indivíduos com excesso de peso 
quando comparados com aqueles eutróficos (p<0,01) e seis vezes maior entre os indivíduos com risco 
para o desenvolvimento de DCV, em relação aos indivíduos sem risco para DCV (p<0,01). As demais 
variáveis investigadas não apresentaram significância estatística quando associadas à insatisfação cor-
poral. Assim, o estudo verificou que os indivíduos com excesso de peso e risco para DCV tendem a 
estar mais insatisfeitos com sua imagem corporal que os demais, embora, a insatisfação também estava 
presente na metade dos indivíduos eutróficos.

Palavras-chave: autoimagem, estado nutricional, imagem corporal.

Apoio: UFMS

1 Acadêmicas do curso de Nutrição
2 Nutricionista da Clínica Escola Integrada
3 Professoras do curso de Nutrição
4 Orientadora
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RENDIMENTO DE CARCAÇA DO HÍBRIDO PROVENIENTE DO CRUZAMENTO DE 
PSEUDOPLATYSTOMARETICULATUM COM PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS

Ewerton de Resende Garcia1 & Jayme Aparecido Povh2

Departamento de Zootecnia  
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivou-se avaliar o rendimento de carcaça do hibrido cachapinta (Pseudoplatystomareticulatum x 
Pseudoplatystomacorruscans). Foram utilizados três tanques-rede e coletadas amostras de 10 exempla-
res por unidade experimental, totalizando 30 amostras para análise de rendimento. Alevinos foram 
produzidos com densidade de 0,8 kg m³ por 216 dias, até atingirem peso total médio de 1,5015±0,04 
kg. Os peixes foram abatidos para determinação do: rendimento do peixe eviscerado com e sem cabeça 
(RPECC e RPESC), rendimento do filé lateral com e sem pele (RFLCP e RFLSP), rendimento do filé 
abdominal com e sem pele (RFACP e RFASP), rendimento do filé total (RFT), rendimento da cabeça 
(RC), rendimento de pele total (RPT), rendimento das vísceras (RV) e rendimento de resíduos (RR). 
Valores médios para RPECC, RPESC, RFLCP, RFLSP, RFACP, RFASP, RFT, RC, RPT, RV e RR foram 
respectivamente de 90,23 ±0,03%, 70,03 ±0,02%, 38,88 ±0,38%, 34,26 ±0,54%, 15,28 ±0,25%, 12,88 
±0,16%, 47,14 ±0,53%, 20,05 ±0,25%, 7,14 ±0,21%, 6,15 ±0,03% e 18,58 ±0,46%.

Palavras-chave: cachapinta, cachara, peixe híbrido.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Zootecnia
2 Orientador
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RENDIMENTO FORRAGEIRO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA-BROMATOLÓGICA,  
E DIGESTIBILIDADE IN VITRO DA BRACHIARIA (UROCHLOA) BRIZANTHA CV. 

BRS PAIAGUÁS EM DIFERENTES IDADES DE REBROTA  
(21, 35, 49 E 63 DIAS DE REBROTA)

Andressa de Barros Rezende1 & Alexandre Menezes Dias2

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a rendimento forrageiro, a composição química-bromato-
lógica e a digestibilidade in vitro da Brachiaria brizantha cv. BRS Paiaguás com quatro idades de rebro-
ta (21, 35, 49 e 63 dias). Com o aumento da idade de rebrota a proporção de folhas é diminuída (61,06 
para 41,47%) e a proporção de colmo é aumentada (29,70 para 45,44%). A produção de forragem apre-
sentou médias de 1.393,42; 2.333,85; 3.066,97 e 3.897,88 kg de matéria seca/ha. A altura para as idades 
de rebrota foram de 34,35; 43,64; 49,01 e 60,03 cm para as idades de 21, 35, 49 e 63 dias. Houve efeito 
significativo para os teores de nutrientes nas idades de rebrota. Quando se aumenta a idade de rebrota a 
digestibilidade é reduzida principalmente aos 63 dias nas folhas e no colmo apresenta comportamento 
linear decrescente. Ao passo que se aumenta a idade os teores de FDN e FDA são aumentados na folha 
e no colmo. A produção de forragem é aumentada com a idade de rebrota e o valor nutricional é dimi-
nuído. O capim Paiaguás apresenta melhores valores nutricionais aos 21 dias de rebrota.

Palavras-chave:  avaliação de alimentos, forragicultura, zootecnia.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Zootecnia
2 Orientador
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE CIMENTO ORTODÔNTICO MODIFICADO 
COM NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO

Rafaela Sona Fernandes1 & Margareth da Silva Coutinho2

Faculdade de Odontologia “Prof. Albino Coimbra Filho” (FAODO) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Uma grande desvantagem do tratamento ortodôntico é o aparecimento de manchas brancas (MB) ao 
redor dos braquetes, causadas pelo acúmulo bacteriano e que podem evoluir para cavitação dentária. 
Uma forma de diminuir a ocorrência de MB é utilizar cimentos ortodônticos modificados com partí-
culas antibacterianas como o Óxido de Zinco. Entretanto esta modificação pode alterar sua capacidade 
adesiva, assim o objetivo deste estudo foi avaliar a resistência adesiva do cimento resinoso Transbond 
XT com 1%, 2% e 5% de nanopartículas de óxido de zinco, com 1%, 2% e 5% de nanopartículas de 
óxido de zinco funcionalizadas e sem alterações do fabricante(controle). Foram selecionados 80 dentes 
pré-molares humanos hígidos que passaram por profilaxia, condicionamento ácido, aplicação de pri-
mer e colagem do braquete com o cimento ortodôntico modificado ou não. Após a colagem, metade 
das amostras(n=40) foram submetidas a envelhecimento acelerado por meio de termociclagem e então 
foi realizado o teste de cisalhamento. Por fim foram avaliados o modo de fratura e o cimento remanes-
cente nos braquetes. Os dados foram analisados por meio do teste ANOVA de três vias e pós-teste de 
Tukey, considerando um nível de significância de 5%. As médias dos grupos referentes à resistência 
adesiva variaram de 10,92 a 23,07 MPa. Na análise geral, não houve um efeito significativo (p>0,05) 
da concentração, da funcionalização, ou da termociclagem. Também não houve diferença para os re-
sultados de remanescente adesivo que variaram de 17,94% a 84,02%. Quanto ao modo de fratura, ob-
servou-se 10% de fraturas coesivas em esmalte, porém sem relação com o valor de resistência adesiva. 
Isto indica que as modificações propostas não alteram o comportamento do cimento e não prejudicam 
a integridade do esmalte dentário. Conclui-se que os objetivos do trabalho foram atingidos e que mais 
pesquisas são necessárias.

Palavras-chave: resistência ao cisalhamento, cimentos dentários, braquetes ortodônticos.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Odontologia
2 Orientadora
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RETENÇÃO DE NITROGÊNIO NA EM BOVINOS DE CORTE CONFINADOS*

Camila da Silva Pereira1, Ibrahim Miranda Cortada Neto2 &  
Gumercindo Loriano Franco3

Resumo: Objetivou-se observar a eficiência de utilização de proteína em bovinos de corte em sistemas 
de confinamento. Devido a crescente preocupação com o impacto que a pecuária de corte tem sobre o 
meio ambiente, passa-se a adotar técnicas e manejos que venham a reduzir a emissão de gases de efeito 
estufa ou composto potencialmente poluidores. O trabalho foi realizado no confinamento da Embrapa 
Gado de Corte utilizando bovinos machos castrados da raça Nelore, Canchin e cruzados (Canchin e 
Hereford) com 24 ± 2 meses de idade. O periodo experimental foi dividido em três fases: coletas ini-
ciais, coletas intermediarias e coletas finais, sendo obtidos o peso vivo, as medidas de corporais, por 
meio de ultrasonografia a área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) e 
amostra de alimento. Os animais apresentaram ganho médio diário (GMD) de 1,192 kg/dia com valor 
de eficiência de retenção de nitrogênio de 11,25%. Já os animais com peso corporal acima de 380 kg ti-
verem uma eficiência de retenção de nitrogênio próximo a 12%, esta redução na eficiência de retenção 
da proteína bruta ingerida está associada a uma alteração na composição do corpo, bem como na com-
posição tecidual do ganho de peso. Frente aos dados observados neste experimento, pode-se concluir 
que bovinos machos castrados com peso corporal de 463 kg e criados em confinamento apresentam 
eficiência na utilização de nitrogênio similar aos dados da literatura.  

Palavras–chave: excreção de nitrogênio, proteína bruta, retenção de nitrogênio.

Apoio: CNPq

* Parte do trabalho de doutorado do segundo autor
1 Aluna do curso de Zootecnia da UFMS, Campo Grande, MS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2013/14
2 Aluno de Pós Graduação em Ciência Animal da UFMS, Campo Grande, MS
3 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Campo Grande, MS, e-mail: gumercindo.franco@
ufms.br.
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RIQUEZA DE ESPÉCIES DE SERPENTES NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ,  
MATO GROSSO DO SUL, COM BASE EM REGISTROS DE EXEMPLARES 

TOMBADOS EM COLEÇÕES CIENTÍFICAS

Bianca Cassupa Pereira1 & Nelson Rufino de Albuquerque2

Laboratório de Zoologia 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A fauna de serpentes do Brasil está representada atualmente por 392 espécies, com 71 destas sendo 
encontradas nos diversos ecossistemas do Pantanal. A cidade de Corumbá, localizada no Mato Grosso 
do Sul, possui 95,6% de seu território no Pantanal, mas apesar disso não houve até o presente momento 
nenhum estudo que registrasse a riqueza de espécies serpentes nesta cidade. Assim, este trabalho teve 
como objetivos estimar e comparar a riqueza de serpentes entre Corumbá e outras regiões do Brasil. 
Para isso, foram analisados trabalhos que continham registros de espécies para Corumbá bem como 
bases de dados da Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília, Coleção de Vertebrados da 
Universidade Federal de Mato Grosso e Coleção Zoológica de Referência da UFMS. Corumbá pos-
sui 18,36 % (72 espécies) das espécies de serpentes registradas para o Brasil, sendo estas distribuídas 
em sete famílias e 34 gêneros. Os gêneros que possuem o maior número de espécies registradas são: 
Bothrops (n=6), Erythrolamprus (n=5) e Philodryas (n=5). As espécies mais abundantes nas coleções 
supracitadas são: Epictia vellardi (n=20) e Apostolepis nigroterminata (n=20). Comparando-se a fauna 
de serpentes de Corumbá com aquelas registradas para outras regiões do Brasil, obteve-se o seguinte 
resultado: 18 espécies registradas para Corumbá ocorrem também no município de São Paulo, 39 es-
pécies registradas para Corumbá ocorrem também no estado da Bahia, e 14 espécies registradas para 
Corumbá ocorrem também no município de Porto Alegre. A elevada riqueza de espécies de serpentes 
registrada para o município de Corumbá deve-se provavelmente ao fato do Pantanal ser constituído 
por várias fitofisionomias. 

Palavras-chave: Riqueza, Squamata, Pantanal.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador 
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RISCO CARDIOVASCULAR EM GESTANTES POR DOENÇA CRÔNICA: 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELITO

Samuel Souto1, Roberto Della Rosa Mendez2 & Sebastião Junior Henrique Duarte3

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Entre as diversas condições que levam ao pré-natal de alto risco estão as complicações cardíacas, que 
carecem de ser detectadas o mais precoce para intervenções seguras e eficazes. Assim, objetivou-se 
analisar variáveis maternas relacionadas ao risco cardiovascular por hipertensão arterial e diabetes 
melito e/ou gestacional. Pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa, realizada no município de 
Três Lagoas-MS, no período de agosto de 2015 a junho de 2016. Participaram 48 gestantes em todos os 
trimestres de gravidez. Incluíram-se as maiores de 18 anos de idade e as que não tivessem impedimen-
to fisiológico que impedisse a coleta dos dados. Foram excluídas as adolescentes. Um formulário possi-
bilitou obter dados de caracterização, história obstétrica e condição clínica. Os dados foram analisados 
por meio de comparação entre os grupos de risco gestacional sendo utilizado o teste Qui-quadrado 
para variáveis categóricas e teste t-student para as variáveis contínuas com distribuição normal ou 
Mann-Whitney para as sem distribuição normal. Foi verificada a associação das variáveis consideradas 
como risco cardiovascular com a classificação do escore de risco global utilizando o teste Correlação de 
coeficiente de Pearson para variáveis contínuas e Correlação de Coeficiente de Spearman para variáveis 
categóricas. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Parecer n° 497.420. Os resultados evidenciaram que, a história familiar de doença arterial crônica (< 
0,001) e ter diabetes melito (0,002) constituíram em achados significativos para 47,9% das participan-
tes. A avaliação do risco cardiovascular em mulheres grávidas por profissionais da assistência pré-natal 
alerta para a investigação de fatores de risco para doenças do coração, tanto pela história prévia como 
por exames laboratoriais.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Cuidado Pré-Natal, Gravidez de Alto Risco

Apoio: CNPq/UFMS

1 Discente na graduação em Enfermagem da UFMS, bolsista de iniciação científica PIBIC 2015/16
2 Docente na UFMS, supervisor.
3 Docente na UFMS, coordenador.
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SILÍCIO E ÁCIDO SALICÍLICO NA CULTURA DO MILHO

Alan GueriniCitron1 & Cassiano Garcia Roque2

Resumo: A cultura do milho é amplamente destinada, principalmente, a produção de produtos primá-
rios para a alimentação de animais. Existem elementos encontrados no ambiente que possuem atuação 
benéfica em associação com as plantas, dentre eles, o silício (Si), ou elicitores naturalmente produzido 
pela planta, como é o ácido salicílico (AS). Estes estão geralmente relacionados com a defesa das plan-
tas, criando barreiras sobre a cutícula, dificultando a ação de fungos e insetos sob a planta, além de cau-
sar modificações fotossintéticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da cultura do milho em 
função da presença ou ausência silício e ácido salicílico aplicados via foliar. Adotou-se o delineamento 
experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x2 (presença e ausência de silício, presença 
e ausência de ácido salicílico) constituído por 4 tratamentos: Si foliar (3,6 g L-1 de Si), na ausência e 
na presença de AS (210 mg L-1 de AS), somente AS e outro sem Si e sem AS, com 5 repetições. Foram 
realizadas três aplicações foliares, nos estádios fenológicos V8, pré-pendão e pré-pendão+15 dias. Sete 
dias após a última aplicação foi realizada a leitura da taxa fotossintética, da condutância estomática, 
da transpiração, da concentração interna de CO2, da relação concentração interna e externa de CO2 e 
do índice de cor verde. No final do ciclo do cultivo, foram determinadas as seguintes variáveis: massa 
de 100 grãos, comprimento de espiga, número de espigas por parcela útil, número de fileiras, número 
de grãos por fileira, diâmetro de sabugo e produtividade. Também foi determinado teor foliar de Si.A 
aplicação foliar de silício e de ácido salicíliconão teve efeito na capacidade fotossintética e nas variáveis 
de produção de plantas de milho.A aplicação foliar de ácido salicílico não foi capaz de potencializar o 
efeito da aplicação foliar de silício em plantas de milho nas condições experimentais testadas.

Palavras-chave: Zeamays, elemento benéfico, hormônio exógeno.

1 Aluno do curso de Agronomia da UFMS, bolsista Grupo PET Agronomia e Eng. Florestal
2 Professor da UFMS, Câmpus de Chapadão do Sul; e-mail: cassiano.roque@ufms.br
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SÍNDROMES DE DISPERSÃO EM ESPÉCIES DE  
MIMOSOIDEAE (LEGUMINOSAE) NO CHACO BRASILEIRO

Ronaldo José dos Santos1 & Ângela Lúcia Bagnatori Sartori2

Resumo: Leguminosae de distribuição cosmopolita é a família mais representativa em distintos do-
mínios, inclusive no Chaco, exclusivo da América do Sul. Mimosoideae, uma das subfamílias de Le-
guminosae, agrega vários gêneros característicos de áreas secas. Deste modo, conhecer os aspectos 
relacionados à biologia de seus representantes é etapa importante para o entendimento de como ocor-
reu a ocupação de áreas relacionadas a diagonal seca. Neste estudo foram investigadasas espécies de 
Mimosoideae quanto aos tipos de frutos, a ocorrência e a distribuição das síndromes de dispersão nas 
distintas fitofisionomias do Chaco brasileiro. A análise dos materiais com frutos foi baseada principal-
mente em espécimes herborizados coletados em remanescentes de Chaco localizados no sudoeste do 
Brasil. Os frutos foram analisados quanto à morfologia para a classificação do tipo de deiscência, con-
sistência e unidade de dispersão, posteriormente foram avaliados quanto às síndromes de dispersão. 
Confirmamos a ocorrência de 8 tipos de frutos como criptolomento, legume, folículo, legume-bacóide, 
craspédio, sacelo, lomento-drupáceo e legume-nucóide em 39 táxons de Mimosoideae ocorrentes no 
Chaco do Brasil. Nos ambientes de Chaco Florestado, Chaco Arborizado e Carandazal foi verificado-
que aautocoria predomina em 35 táxons. A zoocoria pode eventualmente representar uma síndrome 
secundária nas espécies de Mimosa cujo fruto com pericarpo seco é ornamentado por cerdas duras e 
rígidas.Fruto seco e síndrome de dispersão autocórica são predominantes (89% dos táxons) na subfa-
mília Mimosoideae em formações de Chaco no Brasil, dados que corroboram nossas premissas. No 
entanto, a zoocoria como síndrome secundária verificada em poucos táxons contraria as expectativas. 
Esperávamos que a participação de animais ocorresse mais efetivamente na dispersão dos frutos, em-
bora não verificamos, para o grupo estudado, o predomínio de frutos carnosos, o que representa um 
dos atrativos aos animais dispersores.

1 Aluno do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, CCBS-Centro de Ciências Biológicas e Saúde/ Laboratório de Botânica; e-mail: albsartori@gmail.com
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Código área: B3

SISTEMA REPRODUTIVO DE Bromelia hieronymi (BROMELIACEAE)

Déborah Cainelli1 & Mauricio Lenzi2

Laboratório de Genética 
Ciências Biológicas 

Câmpus do Pantanal (CPAN) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Bromelia hieronymi Mez é uma bromélia de importância etnobotânica e que no Brasil ocorre apenas 
em região de Chaco úmido brasileiro, na sub-região Nabileque do Pantanal, Mato Grosso do Sul (MS). 
Objetivou-se determinar aspectos da biologia floral e sistema reprodutivo (sexuado e assexuado) da 
espécie, visando estimar seu potencial reprodutivo. Neste estudo foram utilizadas duas populações na-
turais de B. hieronymi localizadas nas fazendas Anahí (21º41’55” S e 57º44’23” O) e Retiro Conceição 
(21º42’04” S e 57º53’06” O), no munícipio de Porto Murtinho (MS). As observações e experimentos 
foram desenvolvidos em campo entre os meses de agosto de 2015 a maio de 2016, durante visitas sis-
temáticas. A receptividade do estigma foi determinada em 10 flores, com peróxido de hidrogênio a 
10%, ao longo da antese. Para secaracterizar o sistema reprodutivo foi calculada arazão pólen/óvulo 
e realizados testes de polinização controlada em 33 a 37 flores por experimento.As observações da 
biologia floral mostraram que há sincronia na oferta de grãos de pólen e receptividade estigmática. A 
razão pólen-óvulo indicou que a espécie é xenogâmica facultativa.As maiores taxas de produção efetiva 
de frutos foram obtidas nos experimentos de polinização livre(86,5%) e polinização cruzada manual 
(46%). Desse modo, a alogamia foi caracterizadacomo sistema preferencial de polinização, uma vez 
que a espécie necessita obrigatoriamente de polinização cruzada para que ocorra a formação de frutos 
com sementes. A taxa de partenocarpia variou de 13,5 a 100%. A partenocarpia existente pode estar 
envolvida em alguma estratégia de dispersão de frutos e/ou proteção das sementes. A reprodução as-
sexuada (clonal) ocorre pela emissão de estolões aéreos, podendo emitir um (50%), dois (30%), três 
(13%) e mais raramente quatro (7%) estolões por planta de uma só vez, simultaneamente ao período 
de reprodução sexuada.

Palavras-chave: Biologia reprodutiva, Alogamia, Partenocarpia.

Apoio: Fundect/CNPq (Processo nº 23/200.309/2014)

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – Câmpus do Pantanal – UFMS, Corumbá, MS.
2 Orientador
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Código área: E-2

SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DE CLONES DE EUCALIPTO EM 
ESPAÇAMENTO ADENSADO

Otávio Rocha Ribeiro1 & Ana Paula Leite2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento e a sobrevivência inicial de três clones de euca-
lipto plantados em diferentes espaçamentos. O experimento foi implantado em dezembro de 2014, 
na fazenda Jacuba, em área da empresa CerradinhoBio, em Serranópolis, GO. O delineamento expe-
rimental foi em blocos casualizados, com cinco espaçamentos de plantio (3,0 x 2,0 m; 3,0 x 1,5 m; 3,0 
x 1,0 m; 3,0 x 1,0 x 1,0 m e 3,0 x 1,0 x 0,8 m) e três clones (I 144, H 13 e A 217), com três repetições. 
As parcelas com linhas duplas, foram constituídas por 6 linhas com 12 plantas cada e, as parcelas de 
linhas simples por 4 linhas. A área útil foi constituída por 10 plantas de cada uma das duas linhas 
centrais da parcela. Aos 12, 16 e 20 meses após o plantio, foram mensuradas a circunferência à altura 
do peito (CAP) e a altura total (HT) nas áreas úteis das parcelas e o número de plantas mortas. Foram 
calculados o Incremento Periódico (IP), para DAP e HT, e a taxa de sobrevivência. Os clones H 13, A 
217 e AEC 144, de E. grandis x E. urophylla, apresentaram um comportamento diferenciado quanto 
ao crescimento em diâmetro e altura, para os espaçamentos de plantio. As maiores alturas foram ob-
servadas nos espaçamentos em linhas simples e o diâmetro das plantas aumentou com o espaçamento 
de plantio. A taxa de sobrevivência variou com o clone, a idade e os espaçamentos de plantio. O clone 
com maior taxa de sobrevivência, nos espaçamentos estudados foi o AEC 144. Os espaçamentos mais 
adensados, em linhas duplas, proporcionaram as menores taxas de sobrevivência.

Palavras-chave: florestas energéticas, densidade de plantio, Eucalyptus.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Agronomia
2 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

252
Ciências Biológicas e da Vida

SUBTÂNCIAS NATURAIS COM POTENCIAL ANTICÂNCER:  
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA E DO EFEITO INIBIDOR SOBRE 

TOPOISOMERASES HUMANAS

Stephanie Villaescusa1, Camila Pineze Defende2, Talita Vilalva Freire2,  
Patrick da Silva Mirowski2, Renata Trentin Perdomo2,  

Fernanda Rodrigues Garcez2, Maria de Fatima Cepa Matos3

Resumo: Muitos quimioterápicos são provenientes de plantas, este bioma constitui a principal fonte 
de produtos bioativos ou de substâncias como potenciais protótipos, as quais, após estudos da relação 
estrutura/atividade, e possíveis alterações químicas, originam novos fármacos. O objetivo do presen-
te plano é a avaliação in vitro da atividade antineoplásica e citotóxica do extrato e frações da espécie 
Combretum mellifluum. O teste de citotoxicidade foi realizado com as linhagens neoplásicas: MCF-7 
(mama), PC-3 (próstata), 786-0 (rim), HT-29 (cólon) e HL-60 (leucemia promielocítica aguda)  utili-
zando o corante sulforodamina B. Para a determinação do Indice de Seletividade (IS) foi utilizada uma 
linhagem de células normais NIH/3T3 (fibroblasto murino). De forma geral os extratos de Combretum 
melliflum foram ativos nas células neoplásicas avaliadas, sendo a atividade antitumoral in vitro, de 
maior potência a presente no extrato etanólico das folhas com GI50 entre 3,45 e 38,80 microgramas/mL. 
A fase clorofórmica de galhos também foi ativa. Enquanto daquelas obtidas dos frutos, merece desta-
que a fração diclorometânica que apresentou-se ativa sobre todas as linhagens testadas com GI50 entre 
4,54 e 31,96 microgramas/mL. Para elucidação do mecanismo de ação das amostras de Combretum foi 
realizado o teste de topoisomerase, onde quatro das cinco amostras apresentaram atividade inibitória 
da enzima, o que pode contribuir na busca de novos fármacos contra o câncer. 

Palavras-chave: Citotoxicidade, Combretum, Topoisomerase.

1 Aluna do curso de Farmácia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Colaboradores – Docentes e Alunos dos cursos de Pós-Graduação e de Graduação em Farmácia e Química- UFMS
3 Orientadora - Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares - CCBS –UFMS
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SUCESSO NA CAPTURA DE PRESA POR LARVAS E FORMIGA-LEÃO  
Myrmeleon brasiliensis EM UMA ÁREA DE MATA CILIAR SITUADA EM 

AQUIDAUANA, MATO GROSSO DO SUL

Claides de Oliveira Martins1 & Tatiane do Nascimento Lima2

Resumo: As larvas conhecidas como formiga-leão da espécie Myrmeleon brasiliensis (Neuroptera, 
Myrmeleontidae) constroem armadilhas em forma de funil no solo arenoso para a captura de suas 
presas. O tamanho das armadilhas construídas por M. brasiliensis está relacionado positivamente com 
o seu tamanho corpóreo. De maneira que, com a mudança de instar aumenta tanto o tamanho da larva 
quanto o tamanho de suas armadilhas. Os objetivos deste trabalho foram observar a diversidade de pre-
sas capturadas pelas larvas M. brasiliensis, a relação entre o tamanho das armadilhas construídas por 
M. brasiliensis e o sucesso na captura de presas e a relação entre o tamanho das armadilhas construídas 
pelas larvas M. brasiliensis com o tamanho das presas capturadas. A hipótese levantada neste trabalho 
é que aumento no tamanho das larvas de M. brasiliensis (e dos seus funis) propicia um aumento na 
diversidade de tamanhos de presas, consequentemente um aumento potencial em retorno energético. 
As larvas M. brasiliensis foram observadas em uma área de reserva florestal de mata ciliar, Aquidauana, 
MS. Entre as larvas amostradas foi observada a captura de doze presas, sendo dez Hymenoptera, um 
Arachinida e um Diptera. Os resultados deste trabalham demonstraram que a taxa de captura de presas 
no campo é baixa e que as larvas não atacam todas as presas que caem em suas armadilhas. Também 
foi observado que a probabilidade de uma presa ser capturada pelas larvas M. brasiliensis aumenta em 
função do tamanho da armadilha e que há uma relação positiva entre o diâmetro da armadilha cons-
truída por M. brasiliensis com o tamanho das presas capturadas. Entretanto, apesar da possibilidade 
das larvas maiores apresentarem sucesso na captura das presas maiores, essas larvas capturam presas 
de todos os tamanhos e não só as maiores (mais energéticas). 

Palavras-chave: armadilha, formiga-leão, forrageamento.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Universitário de Aquidaua-
na, Aquidauana, MS, Brasil.
2 Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Universitário de Aquidauana, Aquidauana, MS, 
Brasil.
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Código área: D-5

SUPLEMENTAÇÃO DE POLIDEXTROSE EM RATOS GASTRECTOMIZADOS:  
EFEITO NA ABSORÇÃO DE FERRO

Julia Clara Leite Walker1 & Elisvânia Freitas dos Santos2

Curso de Nutrição  
 Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O Câncer gástrico caracteriza-se como o crescimento desordenado de células no tecido do estômago. A 
gastrectomia é a principal alternativa terapêutica e única chance de cura. Esta técnica cirúrgica preju-
dica severamente a absorção de ferro, podendo levar a anemia. A polidextrose é uma fibra fermentável 
que diminui o pH intestinal, favorecendo a absorção e melhorando a biodisponibilidade do ferro. As-
sim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação de polidextrose na concentração de 
7,5% na absorção de ferro em ratos gastrectomizados. O estudo experimental foi realizado com ratos 
Wistar machos que foram submetidos a gastrectomia parcial associada à vagotomia troncular anterior 
e divididos em dois grupos: gastrectomizados e sham (falsos operados). Para o período experimental 
foram divididos em quatro subgrupos: gastrectomizados com polidextrose, gastrectomizados controle, 
sham com polidextrose e sham controle. Os animais dos grupos controles receberam ração AIN 93M 
padrão e os animais dos grupos com polidextrose AIN 93M modificada com 7,5% de polidextrose. 
Foi avaliado o ganho de peso e consumo de dieta dos animais, a composição centesimal das dietas 
experimentais, teor de ferro nas dietas e nas fezes e absorção aparente. O ganho de peso e consumo de 
dieta foram menores nos animais gastrectomizados comparado aos animais do grupo sham controle. 
O ferro nas fezes e a absorção aparente de ferro não diferiram estatisticamente entre os grupos avalia-
dos. Conclui-se que animais gastrectomizados apresentam menor consumo de dieta e menor ganho de 
peso. A suplementação de polidextrose não alterou a excreção de ferro nas fezes e a absorção aparente 
de ferro dos animais no período avaliado. 

Palavras-chave: Polidextrose, Anemia Ferropriva, Prebiótico.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Nutrição
2 Orientadora
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Código área: B-12

SUSCETIBILIDADE ANTIFÚNGICA DOS AGENTES ETIOLÓGICOS DA 
CRIPTOCOCOSE E REVISÃO DA LITERATURA

Dario Corrêa Junior1 & Marilene Rodrigues Chang2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução: Criptococose é infecção fúngica causada por leveduras do complexo Cryptococcusneofor-
mans: C. neoformans e C. gattii. A infecção ocorre em humanos e animais pela inalação de propágulos 
que podem causar doença respiratória primária e se disseminar via hematogênica com predileção pelo 
sistema nervoso central. A espécie C. neoformans é oportunista, acomete principalmente indivíduos 
imunoomprometido, particularmente os HIV-positivos. Objetivo: Identificar e determinara susceti-
bilidade antifúngica de agentes da criptococoseisolados de pacientes atendidos no Hospital Univer-
sitário Maria Aparecida Pedrossianda UFMSentre 2014-2015. Metodologia: Os dados demográficos 
e resultado de cultura (gênero) foram coletados do sistema informatizado do hospital.A técnica de 
microdiluição em caldofoi utilizada para determinar a suscetibilidadeantifúngica frente aanfoterici-
na B (AMB), fluconazol (FLC), itraconazol (ITC) e voriconazol (VRC). Resultados: De 18 pacientes 
com diagnóstico decriptococose, 10 (55,5%) tinham aids. Todos eram adultos com idade variando de 
21 a 59 anos (media de 39,44 anos) e em sua maioria, do sexo masculino (14/18). As formas clínicas 
apresentadas foram: meningocefalite (61,1%), pulmonar (16,7%), disseminada (11,1%) e infecção de 
corrente sanguínea (11,1%). Os agentes identificados foram C. neoformans(16; 88,9%)e C. gattii (2; 
11,1%). Estes foram isolados de diferentes amostras clínicas: líquor (66,7%), sangue (44,4%), aspirado 
traqueal (16,7%), urina (11,1%), escarro (5,6%) e aspirado de medula óssea (5,6%). A concentração 
mínima inibitória em µg/mL variou de 1 a 4 para FLC, 0,03 a 0,125 para ITC, 0,015 a 0,125 para VRC 
e 0,25 a 1 para AMB. Conclusão: A espécie C. neoformans é responsável pela maioria dos casos de 
criptococoseno HUMAP e,meningoencefalite,aforma clínica mais prevalente. Apesar de não ter sido 
observada resistência aos antifungicos testados, estudos de vigilância são necessários, tendo em vista 
a emergência de Cryptococcus resistentes ao fluconazol e a anfotericina em outras regiões do Brasil.

Palavras-chave: Suscetibilidade antifúngica, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii.

Apoio: CNPq/UFMS, Fundect-MS

1 Aluno do curso de Ciências Biológicas da UFMS, PIBIC/Voluntário -CNPq 2015/16
2 Docente da UFMS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; e-mail: marirchang@yahoo.com.br

mailto:marirchang@yahoo.com.br


ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

256
Ciências Biológicas e da Vida

Código área: E-1 Agronomia

TEOR DE NITROGÊNIO EM PLANTAS DE MILHO SOB EFEITO DE DOSES E MODO 
DE APLICAÇÃO DE Azospirillum brasilense, ASSOCIADO A ADUBAÇÃO 

NITROGENADA

Alef Fernando Borille dos Santos1 & Rita de Cassia Félix Alvarez2

Curso de Agronomia  
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O nitrogênio, apesar de destacar-se como um dos nutrientes mais importantes tanto no incremento 
da produtividade de grãos como na elevação do teor proteínas em grãos, é também o elemento que 
mais onera a cultura do milho. Neste contexto, com intuito de minimizar os problemas de aplicação 
em demasia de nitrogênio, novas tecnologias vêm sendo pesquisadas, dentre elas a utilização de bacté-
rias diazotróficas.O trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos do manejo do nitrogênio associado ao 
modo de aplicação de Azospirillum brasilense no teor de nitrogênio em folhas, grãos e na produtividade 
de grãos de milho. O experimento foi instalado na área experimental da Universidade de Mato Grosso 
do Sul, em Chapadão do Sul – MS. Para realização do experimento, estabeleceu-se 14 tratamentos com 
três repetições, distribuídos em blocos ao acaso compostos da combinação entre formas de inoculação 
de Azospirillum brasilense associado a adubação nitrogenada. Foi avaliado o teor de nitrogênio em 
folhas, grãos e a produtividade de grãos. No presente trabalho os valores encontrados para teores de 
nitrogênio em folhas de milho não foram suficientes para avaliar efeito da aplicação do inoculante no 
sulco de semeadura e em sementes de milho e nem a interação dos mesmos com a aplicação do nitro-
gênio mineral na semeadura e em cobertura, uma vez que não foi identificada diferença significativa 
entre os tratamentos utilizados. A inoculação de Azospirillum brasilense nas sementes na ausência de 
nitrogênio influenciou positivamente o teor de nitrogênio em grãos de milho.A produtividade de grãos 
não foi influenciada pela aplicação de Azospirillum brasilense. Conclui-se que o manejo de nitrogênio 
associado a aplicação de Azospirillum brasilense não influenciou o teor de nitrogênio em folhas e pro-
dutividade de grãos de milho, e que a inoculação nas sementes na ausência de nitrogênio foi favorável 
ao aumento do teor de nitrogênio nos grãos.

Palavras-chave: Bactérias diazotróficas, Inoculação de milho, produtividade de grãos.

Apoio: CNPq/UFMS
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TESTE ANTI-HELMÍNTICO CONTROLADO DA ASSOCIAÇÃO IVERMECTINA E 
QUERCETINA EM OVINOS

Mário Henrique Conde1 & Fernando de Almeida Borges2

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Em virtude do intenso quadro de resistência anti-helmíntica em ovinos, pesquisas buscam sua rever-
são fenotípica utilizando substâncias que modulam as glicoproteínas-P, as quais são responsáveis por 
um mecanismo inespecífico de resistência dos nematodas gastrintestinais de ruminantes. O objeti-
vo deste estudo foi avaliar a eficácia terapêutica de ivermectina, associada ao modulador quercetina 
quando administrada via intra-abomasal contra Haemonchus sp. resistente a ivermectina, em ovinos 
naturalmente infectados. Foram utilizados 18 cordeiros mestiços Santa Inês x Dorper, machos (n=17) 
e fêmea (n=1), sete meses de idade, sem histórico de tratamento anti-helmíntico nos últimos 60 dias, 
provenientes de um criatório comercial do município de Campo Grande-MS. O estudo foi delineado 
em blocos casualizados com base na média de OPG nos dias -3,-2,-1 pré tratamento. Foram constituí-
dos três grupos experimentais (n=6) e os seguintes tratamentos designados aleatoriamente: ivermec-
tina (0,184mg/animal), quercetina (120mg/kg) e ivermectina (0,184mg/animal) + quercetina (120mg/
kg). Para todas as preparações, a quercetina foi diluída em uma mistura de óleos (ácido oléico + ácido 
linoléico 6:4). Todos os fármacos foram administrados por via intra-abomasol (punção), por laparoto-
mia paramediana supra-umbilical. Nos dias +3,+5,+7 e +9 pós tratamento, foram realizadas contagens 
de ovos nas fezes (McMaster-1:25). Ao final do experimento (D+10), todos os animais foram euta-
nasiados e os helmintos no abomaso foram coletados, quantificados e classificados. Os tratamentos 
não apresentaram redução do OPG (p>0,05) e na contagem total de helmintos (p=0,78). Haemonchus 
contortus foi o único parasita encontrado em todos os animais. Pode-se concluir que nestas condições, 
a quercetina não apresentou ação moduladora quando associada à ivermectina.   

Palavras-chave: Haemonchus contortus, Glicoproteína-P, Modulação.

1 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária
2 Orientador
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TIPOS DE CORTES, ADITIVOS E TEMPO DE ARMAZENAMENTO NA QUALIDADE DE 
PALMITOS DE GUARIROBA MINIMAMENTE PROCESSADOS

Eva Catarina Siqueira Nantes1 & Dra. Juliana Rodrigues Donadon2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As frutas e hortaliças minimamente processadas são produtos frescos e saudáveis e mais convenientes, 
com maior valor agregado e fáceis de transportar e preparar. Neste trabalho foi avaliado o efeito do 
tipo de corte, da aplicação de aditivos e do tempo de armazenamento na qualidade do palmito de gua-
riroba (Syagrus oleracea) minimamente processado. Os palmitos foram obtidos de plantas sadias de 
guariroba (Syagrus oleracea) de plantação comercial, no estado de Mato Grosso do Sul. Após a coleta, 
foram selecionados, lavados e sanitizados com água fria e clorada (10 ºC, 200mg L-1 de cloro ativo) e 
processados em sala climatizada a 18 ºC. Foram descascados até alcançar o tecido mais macio e fácil 
de cortar. Em seguida os toletes foram processados em palitos e o coração em rodelas (palitos de 15,0 
cm e rodelas de 1,0 cm). Os produtos foram submetidos a diferentes tratamentos (T1 = controle (água 
destilada); T2 = ácido ascórbico a 2%; T3 = ácido ascórbico a 2% + cloreto de cálcio a 2%; T4 = ácido 
cítrico a 1%; T5 = ácido cítrico a 1% + NaCl a 1%).Os produtos foram armazenados a 10ºC e avaliados 
por até 9 dias, a cada 3 dias,  quanto:  perda de massa fresca, resistência da polpa, coloração dos peda-
ços, teores de acidez titulável, sólidos solúveis, pH, de fibras totais, teores de polifenóis extraíveis totais 
e microbiologicamente. Os resultados obtidos permitem concluir que a vida útil dos produtos proces-
sados em palitos foi de até 9 dias para os tratados com ácido cítrico a 1% e de 6 dias para os demais 
produtos. A vida útil dos produtos do tratamento controle foi de 3 dias. O processamento do coração 
do palmito em rodelas levou a produtos com vida útil reduzida, inferior a 3 dias.

Palavras-chave: Syagrus oleracea, processamento mínimo, aditivos.

1 Acadêmica do curso de Alimentos tecnológico
2 Orientadora
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TRATAMENTO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE COM ITRACONAZOL EM 
COMPARAÇÃO COM COTRIMOXAZOL

Suzane Eberhart Ribeiro da Silva1 & Anamaria Mello Miranda Paniago2

Introdução: O itraconazol é o medicamento de primeira escolha conforme o consenso brasileiro de 
paracoccidioidomicose (PCM), no entanto são poucos os estudos comparativos do uso do itracona-
zol e a droga de segunda escolha, a associação sulfametoxazol/trimetoprim (cotrimoxazol - CMX). 
Objetivo: Avaliar a eficácia e a efetividade do itraconazol no tratamento da PCM e comparar o tempo 
para cura clínica e sorológica entre itraconazol e CMX. Metodologia: Pacientes com PCM atendidos 
em um único centro entre 2000 e 2014 foram incluídos; e foram excluídos os que apresentavam outra 
doença infecciosa crônica concomitante ou que fizeram uso de outro antifúngico. Para a comparação 
foram selecionados os pacientes tratados com itraconazol e um grupo controle de pacientes tratados 
com CMX pareado por idade, forma clínica e gravidade da doença. Resultados: De 23 pacientes que 
iniciaram com itraconazol, 13 (56,5%) concluíram o tratamento com sucesso, pois 2 (8,7%) ainda esta-
vam em uso por não apresentarem critérios de cura, 4 (17,4%) abandonaram o seguimento e 4 (17,4%) 
necessitaram troca de medicamento, 3 (13,0%) por falta do itraconazol na rede pública e 1 devido a 
evento adverso. A efetividade foi de 56,5% (13/23).A eficácia foi de 86,7% (13/15). A mediana de tempo 
para cura clínica no grupo itraconazol foi de 51,0 dias vs 119,5 do grupo CMX (p=0,1750) e o tempo 
para cura sorológica de 449,0 dias vs 651,0 (p=0,29). Considerando somente aqueles que finalizaram 
o tratamento, nenhum registro de reação adversa foi observado no grupo itraconazol contra 8 (36,4%) 
do grupo cotrimoxazol. Conclusão: A eficácia foi boa, porém a efetividade foi comprometida pelo 
abandono do seguimento e pela falta do medicamento na rede. Apesar das limitações do estudo, o 
itraconazol mostrou-se mais seguro que o cotrimoxazol, Assim o acesso gratuito ao itraconazol na rede 
pública deve ser garantido.

Palavras-chave: paracoccidioidomicose (PCM), itraconazol, cotrimoxazol.

1 Aluna do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), bolsista de Iniciação Científica 
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Infecciosas e Parasitárias - PPGDIP; e-mail: anapaniago@yahoo.com.br
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Código área: E1

TROCAS GASOSAS EM MILHO SOB EFEITO DE DOSES E MODO DE APLICAÇÃO DE 
Azospirillum brasilense ASSOCIADO OU NÃO À ADUBAÇÃO NITROGENADA

Tábata Raissa de Oliveira1 & Rita de Cassia Félix Alvarez2

Curso de Agronomia 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Há inconsistência de trabalhos de inoculação com Azospirillum brasilense e variações no ambiente, 
solo ou substrato, nas plantas e nos componentes da microflora são consideradas como responsáveis 
por esta variação de respostas à inoculação entre diferentes experimentos. Objetivou-se avaliar a in-
fluência de doses e modo de aplicação de Azospirillum brasilense associado ou não à adubação nitro-
genada nas trocas gasosas no cultivo do milho safrinha. O delineamento experimental utilizado foi em 
blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram: com e sem inoculação de sementes, 
três doses de inoculante aplicados no sulco de semeadura e duas doses de nitrogênio. Foram avalia-
dos os seguintes parâmetros: a taxa de assimilação líquida de CO2, taxa de transpiração, condutância 
estomática, concentração interna de CO2 e o Índice Relativo da Clorofila. Os tratamentos 300 mL ha-1 
de inoculante no sulco + 20 kg ha-1 de N na semeadura + 100 kg ha-1 de N em cobertura e 400 mL ha-1 
de inoculante no sulco + 10 kg ha-1 de N na semeadura + 50 kg ha-1 de N em cobertura,.promoveram 
incremento na taxa de assimilação líquida de CO2 e na concentração interna de CO2. O tratamento 
400 mL ha-1 de inoculante no sulco + 10 kg ha-1 de N na semeadura + 50 kg ha-1 de N em cobertura e 
L3+A1 500 mL ha-1 de inoculante no sulco + 10 kg ha-1 de N na semeadura + 50 kg ha-1 de N em cober-
tura, foram eficazes no amento de teor de clorofila a. Concluiu-se que, a inoculação com Azospirillum 
brasilense promoveu melhorias nos parâmetros de trocas gasosas, independente da forma de aplicação 
e associação com N mineral. A aplicação de Azospirillum brasilense no sulco de semeadura aumentou 
o teor de clorofila a quando associada a baixas doses de N. 

Palavras-chave: Bactéria diazotrófica, fotossíntese, fixação biológica de nitrogênio.
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USO DE SENSOR ÓPTICO ATIVO EM RELAÇÃO A DOSES DE APLICAÇÃO 
NITROGENADA EM COBERTURA NA CULTURA DO MILHO

Eder Eujácio da Silva1 & Fábio Henrique Rojo Baio2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

A cultura do milho apresenta resposta significativa à aplicação nitrogenada de cobertura. Uma das for-
mas de se fazer essas aplicações é com relação à leitura de sensores ópticos que captam a luminosidade 
refletida pela planta nas bandas do vermelho e infravermelho próximo que correspondem à faixa de 
670 a 760 nm, respectivamente, assim é possível estimar a taxa fotossintética desenvolvida pela planta. 
Este trabalho teve como objetivo a avaliação da resposta fenológica da cultura do milho à aplicação 
nitrogenada em cobertura em diferentes doses pelas leituras de índices de vegetação. Foi utilizado 
um híbrido de milho semeado no espaçamento de 0,45 m entrelinhas com população final de 60 mil 
plantas ha-1. O sensor ativo utilizado para a obtenção do Índice de Vegetação (IV) RedEdge foi o Crop 
Circle. Foram aplicadas 4 doses de N em cobertura (0, 80, 160 e 240 kg ha-1). O IV borda do vermelho 
pode auxiliar na estimativa da produtividade do milho, apresentando melhores resultados quando 
mensurado em V10. O IV SAVI apresentou menores correlações do que o IV borda do vermelho na 
avaliação da produtividade. O IV SAVI apresentou maior correlação com a altura das plantas de milho 
quando utilizado no estádio fenológico V6. Em V10, a maior correlação com a altura das plantas foi 
obtida pelo uso do IV borda do vermelho. A produtividade da cultura do milho apresentou resposta 
crescente de acordo com o aumento das doses de N em cobertura até 130 kg ha-1 de N, como também 
dos teores de N foliar.

Palavras-chave: sensor multiespectral, RedEdge, SAVI.

Apoio: CNPq/UFMS
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UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA TRIGGER TOOL PARA DETECÇÃO DE REAÇÕES 
ADVERSAS A MEDICAMENTOS EM HOSPITAL DE ENSINO

Mariana Moura Netto Goulart1 & Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Reação Adversa a Medicamento consiste em qualquer resposta a medicamento que seja prejudicial, 
não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas. Em resposta à necessidade de abor-
dagem mais eficaz e menos laboriosa para avaliar a segurança do paciente, o Institute for Healthcare 
Improvement desenvolveu a ferramenta “Global Trigger Tool”, buscando elevar a frequência de detec-
ção reação adversa a medicamento em relação aos métodos tradicionais. O objetivo deste estudo foi 
rastrear a ocorrência de reação adversa a medicamentoem um hospital de ensino.Foi realizado estudo 
prospectivo, no qual foram coletados dados secundários oriundos de prontuários dos pacientes uti-
lizando os critérios de rastreamento propostos pelo Institute for Healthcare Improvement adaptados 
para o local de estudo. Na presença do “trigger tool”, o prontuário era rigorosamente avaliado para 
identificar possível relação causal entre a manifestação clínica e os medicamentos em uso. Foram co-
letados, no período do estudo, dados de 213 pacientes, sendo que 60 (28,2%) apresentaram gatilhos. 
Dos 26 gatilhos pesquisados, 20 foram identificados neste estudo e, destes, 12 (60,0%) foram conside-
rados rastreadores potenciais. Entre as potencias reações adversas, as mais frequentes foram: diarreia 
(20%;), hipoglicemia (17,5%) e náusea (15%). Os gatilhos “Naloxona”, “Vitamina K”, “Glicose sérica ou 
capilar < 50 mg/dL”, “Dexclorfeniramina” e “Retirada abrupta do medicamento” foram os que mais se 
relacionaram à possibilidade de reações adversas a medicamentos, demonstrando boa aplicabilidade 
neste hospital. A ferramenta de gatilho é uma estratégia eficaz para detecção de reação adversa a medi-
camento, sendo que, neste estudo, possibilitou a associação com a ocorrência de 40 potenciais reações 
adversas no serviço estudado. Este resultado possibilitará a implantação de estratégias para melhorar 
o monitoramento e de metas para minimiza-las. A ferramenta “trigger tool” demonstrou boa sensibili-
dade para detectar possíveis reações adversas a medicamentos.

Palavras-chave: Gatilhos, Reação adversa, Farmacovigilância.

Apoio: UFMS
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Ciências Agrárias – Recursos Florestais e Eng. Florestal

VARIABILIDADE ESPACIAL DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO  
EM ÁREA DE CANA-DE-AÇÚCAR

Luana Alves Fagundes1 & Karina Marie Kamimura2

Departamento de solos 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O conhecimento dos estoques de C e de sua dinâmica no solo em áreas sob o cultivo de cana-de-açú-
car na região dos Cerrados é importante no desenvolvimento de tecnologias para estabelecer sistemas 
sustentáveis. O semivariograma é o principal componente para a validação Geoestatística e também 
a ferramenta mais importante nas aplicações em Ciência dos Solos. Diante disso, o estudo tem como 
objetivo obter o mapa da distribuição da matéria orgânica do solo na cultura de cana-de-açúcar e 
através desses resultados, fazer o monitoramento agrícola das áreas de forma sustentável minimizando 
os impactos ambientais. O estudo foi realizado na Fazenda Santa Luzia no município de Aporé-GO, 
pertencente à Usina Cerradinho, o solo predominante da região é o Latossolo. A coleta de dados da 
área foi numa área de 1560,66 ha, os números de pontos amostrados foram de 336 pontos com uma 
distância média entre os pontos de amostragem de 224 m, sendo os locais georreferenciados. As amos-
tras de solos foram coletadas na camada de 0-25cm, o teor de carbono dessas amostras foi determina-
do empregando o método Walkley-Black (EMBRAPA, 1997). Para a análise estatística descritiva, foi 
realizado um estudo exploratório de dados, com o programa estatístico Sisvar (Ferreira, 2000) e para 
a realização da análise Geoestatística, foi utilizado o programa GS+ 10. A Geoestatística se mostrou 
uma ferramenta importante para a tomada de decisão, a variável estudada apresentou forte estrutura 
de dependência espacial, ajustando-se ao modelo Gaussiano, com alcance de 249 metros.  Nas áreas 
com coloração azul claro (teor de 11,6 a 8,6 g kg-¹de MOS) recomenda-se um manejo com utilização 
de plantas de cobertura.

Palavras-chave: Carbono, Geoestatística, Mapa.

Apoio: UFMS
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VARIABILIDADE ESPACIAL DO pH EM ÁREA CULVIDADA COM CANA-DE-AÇÚCAR

Izabela Cristina de Oliveira1 & Karina Marie Kamimura2

Departamento de solos 
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A acidez do solo ocorre por fatores como a mineralogia do solo, a intensa lixiviação e/ou remoção de 
bases pela cultura, tal como o uso de fertilizantes, preparo do solo e rotação de culturas. A correção da 
acidez torna-se extremamente importante nos sistemas de produção agrícola, já que determinam sua 
produtividade. O mapeamento do pH do solo permite identificar áreas com problemas, subsidiando 
um manejo diferenciado que promova aumento de produtividade, economia e maior eficiência de 
aplicação dos insumo. O objetivo deste trabalho foi obter o mapa da distribuição do pH do solo na 
cultura de cana-de-açúcar e auxiliar o produtor rural a identificar as estratégias a serem adotadas para 
aumentar a eficiência da calagem, minimizando os custos. O estudo foi realizado na Fazenda Santa 
Luzia no município de Aporé-GO, pertencente à Usina Cerradinho, o solo predominante da região é 
o Latossolo. A coleta de dados da área foi numa área de 1560,66 ha, os números de pontos amostrados 
foram de 336 pontos com uma distância média entre os pontos de amostragem de 224 m, sendo os 
locais georreferenciados. A medição do pH do solo foi realizado eletronicamente por meio de eletrodo 
combinado, imerso em suspensão solo:líquido (CaCl2), na concentração 1:2,5. O pH do solo não apre-
sentou estrutura de dependência espacial, portanto a Geoestatística não se aplica. O valor médio do pH 
(4,5) é considerado baixo, nesta situação recomenda-se fazer uma calagem, com o intuito de aumentar 
a produtividade da cana-de-açúcar.

Palavras-chave: Calagem, Geoestatística, Acidez do Solo.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Engenharia Florestal
2 Orientadora
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AFERIÇÃO E MODELAGEM DA CINÉTICA DE CRESCIMENTO DE  
MICROALGAS EM FUNÇÃO DO FORNECIMENTO DA LUZ

Luciane Fernandes de Souza1 & Marc Árpád Boncz2

Resumo: Através desse trabalho, objetivou-se elaborar um modelo cinético que descreva o crescimen-
to de microalgas durante a fase de crescimento exponential em função do fornecimento de luz. Para tal, 
foi utilizada a cinética de primeira ordem aplicando-se os dados de turbidez coletados no início e no 
fim de cada experimento. Para maior compreensão da cinética, foram coletados dados de oxigênio dis-
solvido conforme o passar do tempo, e feitas análises de sólidos suspensos. Concluiu-se que, durante 
a fase de crescimento exponential, as microalgas apresentam crescimento moderado nas intensidades 
de 2000, 4000 e 6000 lux, e crescimento alto seguido de rápido decaimento na intensidade de 8000 lux, 
indicando limitação na taxa de crescimento por excesso de oxigênio produzido.

Palavras-chave: microalgas, produção, taxa.

Abstract: The present work aimed to develop a kinetic model that describes the growth of microalgae 
during the phase of exponential growth as a function of the light supply. For this, we used first-order 
kinetics and turbidity data collected at the beginning and end of each experiment. For better under-
standing of the kinetics, dissolved oxygen data were collected during the experiments, and suspended 
solids were analysed as well. It was concluded that during the exponential growth phase, microalgae 
have a moderate growth rate at 2000, 4000 and 6000 lux light intensities, and rapid growth followed by 
rapid decay when the light intensity is 8000 lux, indicating limitation of the growth rate by the excess 
oxygen produced.

Keywords: microalgae, growth, rate.

1 Aluna do curso de Engenharia Ambiental Bacharelado da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS; e-mail: marc.boncz@ufms.br



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

267
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO SEMISSUPERVISIONADO BASEADO EM 
APRENDIZADO DE DISTÂNCIAS

Victória Serra de Lima Moraes1 & Bruno Magalhães Nogueira2

Faculdade de Computação (FACOM) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Uma tendência na gestão de informação textual é a organização de coleções textuais sob grupos signi-
ficativos por meio de algoritmos de agrupamento. Diversas dessas aplicações exploram o agrupamento 
hierárquico dos tópicos detectados, fornecendo diferentes níveis de abstração. Algoritmos de agrupa-
mento não supervisionado e semissupervisionado são utilizados na obtenção dos grupos hierárquicos. 
Iniciativas semissupervisionadas, foco deste trabalho, são raras na literatura e utilizam informações 
acerca do conhecimento de domínio do usuário, tornando os grupos mais inteligíveis. Em particular, 
neste projeto de pesquisa em nível de Iniciação Científica, explorou-se algoritmos semissupervisiona-
dos baseados em aprendizado de novas métricas de distância. Essas abordagens são mais maleáveis e 
mais adequadas ao contexto incremental, objetivo do projeto temático a que este projeto de Iniciação 
Científica está acoplado, do que as abordagens baseadas em modificação das funções objetivo, que são 
mais comuns na literatura. Dentre os algoritmos semissupervisionados baseados em aprendizado de 
distância, há uma lacuna no que tange à exploração de restrições em nível de cluster, que será foco de 
atuação deste projeto. Os métodos presentes na literatura limitam-se à exploração de restrições em 
nível de instância. Tem-se por hipótese neste projeto que, por carregarem mais informações que res-
trições em nível de instância, as restrições em nível de cluster podem trazer melhoras substanciais aos 
métodos de agrupamento semissupervisionado baseados em aprendizado de distância. Neste trabalho, 
é apresentada uma proposta inicial da junção do algoritmo estado da arte em agrupamento hierárquico 
semissupervisionado (HCAC) e a abordagem Information-Theoretic Metric Learning para aprendiza-
do de distâncias. Resultados preliminares indicam que a derivação de restrições pareadas a partir de 
restrições em nível de cluster podem ser bastante representativos.

Palavras-chave: agrupamento de dados, aprendizado semissupervisionado, aprendizado de métricas.

Apoio: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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AJUSTE DE MODELOS PREDITIVOS EM SÉRIES TEMPORAIS POR MEIO DE 
WEBSENSORS: APLICAÇÕES SOBRE ANÁLISE PREDITIVA DA PRODUÇÃO DE 

CELULOSE NO BRASIL

Julio César Carnevali1 & Ricardo Marconces Marcacini2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

No campo de reconhecimento de padrões, diferentes abordagens têm sido propostas para melhorar os 
modelos de previsão de séries temporais. Neste sentido, o algoritmo k-Nearest-Neighbour (kNN) com a 
distância DTW (Dynamic Time Warping) é um dos métodos mais representativos, devido a sua eficá-
cia, simplicidade e intuitividade. A maior vantagem da distância DTW é a robustez para distorções no 
eixo do tempo, permitindo alongamento e encolhimento (sincronização temporal) da série, enquan-
to medidas tradicionais requerem um alinhamento linear entre cada ponto de dados. Contudo, bem 
como outras medidas tradicionais, a distância DTW têm a limitação de focar somente nos dados da 
série temporal histórica para prever os valores futuros, assim não considerando conhecimento externo 
adicional do domínio do problema. Neste trabalho, nós propomos uma abordagem chamada TSFW 
(Times Serie Forecasting with Websensors) que incorpora Websensors na distância DTW para melhorar 
a previsão das séries temporais com o kNN. Websensors são modelos que representam conhecimento 
extraído de notícias sobre o domínio do problema bem como a evolução temporal do conhecimento. 
Em nossa abordagem TSFW proposta, nós mostramos que Websensors permitem um alinhamento 
não linear mais robusto da série temporal pelo uso de eventos similares (extraídos de notícias) que tem 
ocorrido em ambas séries temporais. Assim, distorções no eixo do tempo entre as séries temporais po-
dem ser corrigidas mais precisamente comparada a técnica tradicional que usa somente os valores ori-
ginais das séries temporais. Para avaliar a abordagem proposta, foi realizada uma análise experimental 
em séries temporais da produtividade de celulose no Brasil. Os resultados indicam que a incorporação 
de Websensors reduz de forma significativa o erro de previsão de valores futuros. 

Palavras-chave: previsão em séries temporais, aprendizado de máquina, celulose.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MODELOS GENERALIZADOS NA CORREÇÃO 
GEOMÉTRICA DE IMAGENS ORBITAIS

Diego Fernando Ramos Coenio1 & José Marcato Junior2

Resumo: O objetivo principal desse trabalho consiste em realizar uma análise comparativa de modelos 
generalizados na correção geométrica de imagens CBERS-4. Para tanto, desenvolveu-se um método 
que usa como referência os limites das propriedades rurais públicas e privadas fornecidas pelo acervo 
fundiário do INCRA.Devido à grande quantidade de imagens CBERS-4 que apresentam erros em seu 
posicionamento geográfico, erros estes capazes de comprometer o andamento e resultados de qualquer 
trabalho que as utilizem como material de estudo/análise, fez-se necessário o desenvolvimento de um 
método para a correção geométrica que utilizasse como referência uma fonte de dados confiável. No 
caso, propõe-se o uso dos limites das propriedades rurais cadastradas no INCRA. As imagens utiliza-
das nesse estudo apresentam deslocamento posicional de aproximadamente 614 metros. Foram reali-
zados experimentos variando a quantidade de pontos de controle e com diferentes modelos generaliza-
dos. A partir dos experimentos, verificou-se que a quantidade mínima de pontos necessários para um 
resultado satisfatório é de 20 pontos distribuídos ao longo da imagem, aliado ao modelo de correção 
polinomial de ordem 2. Destaca-se que o mesmo procedimento pode ser realizado ao longo de todo o 
Brasil, em função da abrangência nacional das propriedades rurais. 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, CBERS-4, INCRA.
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ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DA ÁREA DE RISCO NA PLANÍCIE DE 
INUNDAÇÃO DO RIO AQUIDAUANA NA CIDADE DE AQUIDAUANA-MS

Emerson Pinheiro dos Santos Benites1 & Vicentina Socorro da Anunciação2

Resumo: As transformações sedimentadas no espaço urbano delineiam o meio físico às necessidades, 
sobretudo, da espécie humana uma vez que constitui na maioria que ocupa este ambiente. Contudo, 
tais modificações provocam perturbações no equilíbrio do sistema natural que, em função das caracte-
rísticas intrínsecas ao ecossistema resulta situações de vulnerabilidade do espaço e da população prin-
cipalmente aos desastres naturais. Assim o presente estudo busca mapear a vulnerabilidade da várzea 
de inundação da margem direita do rio Aquidauana no perímetro urbano da cidade de Aquidauana, 
ancorado nas informações contidas em fotos aéreas, imagens de satélite, cartas topográficas e hidro-
gráficas, levantamento de eventos passados, análise de campo para observar características naturais 
e antrópicas que são responsáveis pela caracterização e desenvolvimento dos riscos nessas áreas. Em 
ambiente SIG foram gerados mapas caracterizando e mapeando os condicionantes da vulnerabilida-
de da área de risco. Os resultados deste estudo podem instrumentalizar órgãos e atores sociais direta 
e indiretamente envolvidos na elaboração do plano de contingencia, visando à redução do risco e o 
número de pessoas afetadas. Sugere-se, a desapropriação da área de APP, (Área de Preservação Per-
manente) elaboração de projetos de contenção do desmoronamento das margens do rio Aquidauana, 
reflorestamentodas margens  com foco na função e dinâmica da paisagem. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, Risco, Resiliência.

1 Acadêmico do curso de Geografia Bacharelado –Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus de Aquidauana
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ANÁLISE DE WEBSENSORS PARA SISTEMAS DE  
RECOMENDAÇÃO SENSÍVEIS AO CONTEXTO

Alex da Silva Farias1 & Ricardo Marconces Marcacini2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A maioria dos sistemas de recomendação é baseada apenas no histórico de acesso dos usuários às notí-
cias. Vários estudos têm demonstrado que a acurácia da recomendação aumenta de forma significativa 
quando informações de contexto também são utilizadas durante a construção do modelo de recomen-
dação. A informação contextual é um conceito que pode assumir diferentes definições dependendo 
do tipo de aplicação, por exemplo, a hora do dia que o usuário acessa uma notícia, sua localização 
geográfica e até mesmo a polaridade (positiva ou negativa) da notícia em relação a um tema. Embora 
estes sistemas tenham recebido grande atenção nos últimos anos, ainda existe um desafio recente em 
relação a métodos automáticos para extrair e estruturar a informação contextual. Neste trabalho foi 
explorado dados extraídos de Websensors como informação contextual. Websensors são modelos de 
aprendizado de máquina obtidos a partir de notícias de um determinado domínio de interesse, com o 
diferencial de analisar o quanto este modelo evolui ao longo do tempo. Por exemplo, um Websensor 
pode ser treinado para identificar a polaridade (positiva ou negativa) do impacto de uma notícia para 
um tema a partir de notícias previamente rotuladas. Em seguida, o Websensor monitora diversas no-
tícias do mesmo domínio para analisar a ocorrência de novas notícias em relação às classes positiva e 
negativa. O modelo de Websensor utilizado e avaliado neste trabalho aprende a polaridade a partir de 
um conjunto de milhares de notícias sobre um ativo financeiro e sua relação com a cotação histórica 
(série temporal) do mesmo ativo. Os resultados obtidos em uma avaliação experimental para notícias 
financeiras da Petrobrás são promissores, uma vez que indicam que a informação contextual aumenta 
a taxa de acerto do sistema de recomendação bem como fornece evidências de quais técnicas de extra-
ção de contexto são mais apropriadas. 

Palavras-chave: sistemas de recomendação, notícias financeiras, Petrobrás.

1 Acadêmico do curso de Sistemas de Informação da UFMS-CPTL
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ANÁLISE DO POTENCIAL NATURAL À EROSÃO LAMINAR NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PORTEIRA, AQUIDAUANA/MS

Moniely Duarte Marcondes1 & Elisângela Martins de Carvalho2

Curso de Geografia 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A erosão é um processo natural de degradação do solo que vem aumentando ao longo dos tempos, 
constituindo um grave problema mundial, que atrelado ao mau uso e ocupação da terra ocasiona dese-
quilíbrio nos sistemas ambientais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar e identificar áreas 
de potencial natural à erosão laminar, utilizando o modelo preditivo USLE e técnicas de geoprocessa-
mento, para o levantamento e a espacialização dos dados de Erodibilidade, Erosividade, Declividade 
e Comprimento de Vertente na Bacia Hidrográfica do Córrego Porteira.  A bacia do Córrego Porteira 
abrange uma área de aproximadamente 8.739 ha, que corta a Serra de Maracajú em direção ao Rio 
Aquidauana. Está situada entre as coordenadas geográficas de 20o20’09” e 20º29’01” de latitude S e 
entre 55o 44’42” e 55º36’24” de longitude W, a cerca de 10 Km a leste da cidade Aquidauana – MS. Os 
resultados demonstraram quanto ao potencial natural à erosão que há uma predominância na bacia de 
áreas de baixo potencial natural à erosão. No entanto, o alto curso apresenta valores bastante elevados, 
necessitando assim, de técnicas conservacionistas na prática da pecuária para a redução da perda de 
solo.A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que com a utilização da Equação Universal de 
Perda de Solo (Universal SoilLossEquation) foi possível realizar uma análise integrada dos agentes 
físicos naturais (erosividade, erodibilidade, fator topográfico e o grau de declividade) favoráveis ao 
desenvolvimento de processos erosivos dos solos na bacia do Córrego Porteira, fazendo-se necessário 
repensar os tipos de uso dos solos na bacia, na intenção de se adotar medidas mitigadoras que visem 
à conservação.  

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Erosão Laminar, Geoprocessamento.

1 Acadêmica do curso de Geografia
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ANÁLISE METABOLÔMICA DE AMOSTRAS DE PRÓPOLIS PRODUZIDAS NA REGIÃO 
DO CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE E AVALIAÇÃO DOS SEUS POTENCIAIS 

ANTIOXIDANTE E ANTITUMORAL

Valéria dos Santos Gonçalves1 & Nídia Cristiane Yoshida2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A própolis é uma resina produzida por abelhas da espécie Apis mellifera L. a partir do material coletado 
das plantas, e é popularmente utilizada no combate a enfermidades. A própolis possui uma composi-
ção química variada de acordo com a flora da região, e a de Mato Grosso do Sul, composta pelo Cer-
rado e Pantanal, pode fornecer uma diversidade de própolis. O presente trabalho teve como objetivo 
analisar o perfil químico das amostras de própolis produzidas nas cidades de Camapuã (CA), Rio Ver-
de de Mato Grosso (RV) e Campo Grande (CG) e avaliar seus potenciais antioxidantes e antitumorais. 
Os extratos etanólicos de própolis foram analisados por CLAE-EM e submetidos à determinação de 
fenóis totais utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau, à avaliação da capacidade antioxidante utilizan-
do o radical DPPH e à avaliação da atividade antiproliferativa pelo método da sulforrodamina B em 
linhagens de células de carcinoma de mama, rim e próstata, e células normais. A análise metabolômica 
dos extratos através de CLAE-EM/EM apontou 2 grupos distintos de acordo com a região de origem, 
um formado pelas amostras CA e RV (Cerrado-Pantanal Norte) e o outro por CG (Cerrado Central). 
O resultado da avaliação da capacidade antioxidante apresentou uma correlação esperada com o teor 
de fenóis totais, sendo a amostra de CG com o maior teor de fenólicos e IC50=492,24 µg/mL no ensaio 
antioxidante. Por outro lado, a amostra de CA apresentou os resultados mais expressivos frente ao en-
saio antitumoral, apresentando-se inativa sobre células normais e com GI50=25,18 µg/mL contra célu-
las de carcinoma de mama, indicando seletividade. Os resultados obtidos reforçam a importância dos 
estudos voltados à busca de fontes de compostos antitumorais e antioxidantes e apontam a composição 
química variada da própolis produzida em Mato Grosso do Sul.

Palavras-chave: própolis, antitumoral, antioxidante. 

Apoio: UFMS/Fundect-MS/CNPq.
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ANÁLISES SISMOLÓGICAS DAS ESTAÇÕES CHAPADÃO DO SUL E SONORA (MS), 
NO ANO DE 2015

Camila Benites Iule1 & Edna Maria Facincani2

Facudade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Este trabalho tem como objetivo identificar, analisar, calcular e interpretar os telessismos registrados 
nas Estações de Chapadão do Sul C2SB e Sonora PP1B, posicionadas no estado de Mato Grosso do Sul. 
Foram verificados telessismicos, que ocorreram no ano 2015. Para as etapas de identificação e cálculo 
foram utilizados os programas SAC (Seismic Analysis Code) e Seisgram2K (Seismogram Viewer). Fo-
ram identificados 15 telessismos, cuja suas origens predominantes foram do Chile e secundariamente, 
Peru-Brasil e Argentina. Os valores calculados tiveram como base a magnitude do tipo Mb, se mostra-
ram satisfatórios os resultados. A tectónica regional da costa chilena se dá principalmente pela subduc-
ção da Placa de Nazca apresentando ângulo em torno de 45°, sob a placa continental Sul-Americana e 
hipocentros em torno de 40 km, enquanto o limite Norte das placas de Nazca e Sul-Americana mostra 
um ângulo de inclinação baixo possibilitando o paralelismo entre as crostas Oceânica e Continental e 
hipocentros acima de 600 km (Peru-Brasil).

Palavras-chave: Telessismos, Sismologia, SAC (Seismic Analysis Code).

1 Acadêmica do curso de Geografia
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ANÁLISE SISMOLÓGICAS DAS ESTAÇÕES AQUIDAUANA (AQDB),  
CHAPADÃO DO SUL (C2SB), SONORA (PP1B), NO TRIÊNIO 01/08/2011 - 

01/08/2014 POR MEIO DO SOFTWARE SAC, TAUP E SEISGRAM2K

 Thamyres Lana Gehlen1 & Gustavo Marques e Amorim2

Resumo: O estado de Mato Grosso do Sul conta com três estações sismográficas, Aquidauana (AQDB), 
Sonora (PP1B) e Chapadão do Sul (C2SB), que geram dados continuamente, dos quais, neste trabalho 
se usou os dados coletados no período de 01/08/2011 a 01/08/2014, utilizando o script POET.py.  No 
escopo principal, se buscou verificar a funcionabilidade das estações e a qualidade dos registros feitos, 
por meio dos softwares Seisgram2k e SAC. Nestes se aplicaram filtros, levando em conta a distância 
dos sismos, para classificá-los e tratá-los. Através dos resultados obtidos, notou-se que a captação de 
sismos das estações  é de boa qualidade pois registramos 1872 sismos. No entanto, ao observarmos a 
qualidade dos sismos percebemos que é necessário a utilização de filtros diferentes para cada estação, 
devido ao fato de cada uma ter diferentes ruídos, em especial, devido as suas localizações específicas. 
Notou-se ainda que o Brasil possui atividade sísmica significativa, com áreas de maior sismicidade, 
levando em consideração a formação geológica de cada Estado. A necessidade de utilização da fer-
ramenta SeiSan mostrou-se importante para a relocalização dos sismos devido ao erro apresentado 
no raio do evento, com esta ferramenta a incerteza do raio pode ser minimizada, assim relocalizando 
a distância dos sismos. As magnitudes calculadas dos eventos ocorridos no Brasil indicam pequena 
magnitude, com poucos casos de magnitudes mais elevadas. Deste modo, conclui-se que é necessário 
definir um valor de filtro para as estações, pois desta forma, o registro do evento seria mais dinâmico e 
eficiente, permitindo que o evento captado já fosse armazenado com os ruídos minimizados, facilitan-
do o estudo e análise desses dados. 

Palavras-chave: Estações sismográficas, Sismologia, Filtragem automática.
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ANÁLISE MICROCLIMÁTICA ESTACIONAL NO ENTORNO DE LAGOAS NO 
PANTANAL DA NHECOLÂNDIA: ESTUDO DE CASO DE UMA LAGOA SALITRADA 

Ana Beatriz Brito Balieiro1 & Frederico dos Santos Gradella2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Esse trabalho foi desenvolvido na sub-região do Pantanal da Nhecolândia, tendo como objetivo ana-
lisar os elementos do tempo que interferem nas variações microclimáticas, através de dados meteoro-
lógicos da estação meteorológica automática localizada na área de uma lagoa salitrada, nos períodos 
de maio, julho, setembro e dezembro do ano de 2014, sendo analisados a ultima semana de cada mês. 
Os dados são registrados automaticamente de hora em hora e posteriormente tabulados em laborató-
rio. Após a tabulação dos dados meteorológicos foi realizado uma analise qualitativa para identificar 
as mudanças de um ano para o outro, com ajuda de tabelas e gráficos que cruzam temperatura com 
precipitação e umidade relativa do ar, através da confecção de climogramas associados a perfis ilus-
trativos do conjunto de elementos que compõem a cobertura da superfície e do entorno da lagoa.  Em 
seguida foi realizado analise da atmosfera com o auxilio de cartas sinóticas e sensores remotos do sa-
télite GOES, disponibilizados gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE para 
classificar os sistemas atuantes e identificar se nos períodos analisados estava apresentando alguma 
perturbação na atmosfera. 

Palavras-chave: Nhecolândia, microclima, sistemas atmosféricos.
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APLICAÇÃO DA TEORIA DAS FILAS: MELHORIA DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

Fernando Rocha Passos Júnior1 & Lilian Milena Ramos Carvalho2

Resumo: Este trabalho busca utilizar conceitos da pesquisa operacional com intuito de obter soluções 
viáveis para a melhoria do serviço de atendimento de pacientes do hospital universitária maria apare-
cida pedrossian da cidade de campo grande, mato grosso do sul. O modelo matemático escolhido para 
a execução deste estudo, será o método de teoria das filas, o qual visa estudar formação de filas através 
de analises matemáticas mensuráveis buscando otimizar o desempenho de um sistema e reduzir seus 
custos operacionais. Para que este estudo consiga ser executado, a metodologia será baseada em pes-
quisas de campo, cujo principal intuito é obter variáveis necessárias para que haja a criação de fórmulas 
matemáticas condizentes com o método e softwares específicos para sua resolução.

Palavras-chave: pesquisa operacional, teoria das filas, hospital universitário.

APPLICATION OF THE THEORY OF QUEUES: IMPROVEMENT IN  
THE UNIVERSITY HOSPITAL MARIA APARECIDA PEDROSSIAN SERVICE

Abstract: This academic work seeks to use concepts of operations research in order to obtain viable 
solutions to improve patient care servisse of university hospital maria aparecida pedrossian the city 
of campo grande, mato grosso do sul. The mathematical model chosen for the implementation of this 
study will be the queues theory method, which aims to study queuing through measurable mathema-
tical analysis seeking to optimize the performance of a system and reduce its operating costs. For this 
study can be performed, the methodology will be based on field research, whose main purpose is to get 
variables necessary for there to create mathematical formulas consistent with the method and specific 
software for its resolution.

Keywords: operational research, theory of queue, universitary hospital.
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APLICAÇÃO DE PROCESSOS ELETRO-OXIDATIVOS NA OXIDAÇÃO DE 
MICROPOLUENTE ORGÂNICO

Caruê Gama Cabral1 & Silvio Cesar de Oliveira2

Instituto de Química (INQUI) 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A capacidade de degradação do inseticida Propoxur (PX) e herbicida Metribuzin (MB) em água foi 
avaliada para três diferentes processos eletroquímicos de oxidação avançada (PEOAs): oxidação anó-
dica/eletro oxidação (EO), eletro-Fenton (EF) e foto eletro-Fenton (PEF). Soluções de 0,38mM de 
PX em 0,05M de Na2SO4, e, soluções de 0,52mM de MB foram separadamente degradadas em uma 
cela eletroquímica não dividida, como ânodo utilizou-se um eletrodo de diamante dopado com boro 
(DDB), como cátodo um eletrodo de fibra de carbono PTFE com difusão de ar promovendo a ele-
trogeraçãoin situ de H2O2. Afim de comparar os PEOAs testados, manteve-se para todos os testes 
intensidade de corrente elétrica em 300 mA, pH 3 para EF e PEF, e, pH 5 para EO. Para o composto 
PX destacou-se o processo FEF onde 100% de degradação deste inseticida foi obtida em 60 minutos, 
seguido dos processo EF e EO onde foram obtidos mesmos índices de degradação respectivamente 
em 120 e 300 minutos. Parao herbicida MB, destacam-se os resultados obtido em EF e FEF que juntos 
obtiveram degradação de 100% do composto em 105 minutos de processo, não sendo observado para 
este composto o incremento da degradação do processo EF quando combinado a radiação UV. Para 
mineralização destaca-se o processo FEF aplicado ao inseticida PX onde 100% de mineralização foi 
obtido em 420min, seguidos dos processos EF e FEF onde obteve-se respectivamente 80% e 90% em 
540 minutos. Para metribuzin 98% de mineralização foi obtido em 540 minutos nos processo EF e FEF, 
seguido do processo EO onde obteve-se 80% de mineralização. 

Palavras-chave: Processos Eletroquímicos de Oxidação Avançada, Propoxur, Metribuzin.
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EFICIÊNCIA DAS UNIDADES DE  
CONSERVAÇÃO COMO INSTRUMENTO NA GESTÃO AMBIENTAL NO  

PANTANAL SUL-MATOGROSSENSE

Ludmila Beatriz Gôngora Darzi1, Ciomara de Souza Miranda2, Jaíza Santos Motta3,  
Raquel de Faria Godoi4 & Antonio Conceição Paranhos Filho5

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente trabalho busca avaliar a eficácia de ferramentas de conservação, tais como a cria-
ção de Unidades de Conservação no Pantanal Sul-Matogrossense e do Plano de Manejo das Unidades 
utilizando de ferramentas de geotecnologias. Utiliza da ferramenta NDVI para avaliar de forma indire-
ta os níveis de heterogeneidade e complexidade em diferentes anos no Parque Estadual do Pantanal do 
Rio Negro de forma quantitativa. Os resultados mostraram que houve grande variação nos valores de 
complexidade de vegetação e pouca ou nenhuma variação nos valores de heterogeneidade. Foi possível 
perceber que o uso de geotecnologias se mostrou eficaz para avaliar a eficiência das unidades de con-
servação e que apenas a delimitação da unidade não é capaz de garantir sua a proteção do local, sendo 
de suma importância a implementação do plano de manejo.

Palavras-chave: NDVI, Geotecnologias, Complexidade, Heterogeneidade, Unidade de Conservação, 
Pantanal Sul-Matogrossense.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA CINZA TRATADA PARA FINS DE REÚSO

Cristhian Jaison de Sandre1 & Paula Loureiro Paulo2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A água cinza clara (ACc) é o efluente originário de banheiras, chuveiros, lavatórios e máquinas de la-
var. Ela possui um elevado potencial de reutilização, em consequência da sua disponibilidade e baixo 
teor de poluentes quanto a nutrientes e patógenos, se comparado com a mistura de águas residuárias. 
Entretanto, a ACcsomente poderá ser reutilizada se o seu tratamento atingir uma eficiência de remo-
ção significativa de poluentes patogênicos e surfactantes, não ocorrendo ainda o recrescimento pató-
geno. Para tanto objetivou-se, através deste trabalho, estudar a qualidade da água cinza, gerada por um 
banheiro experimental, com rotina simulada de uma família de 4 pessoas. A ACc foi tratada utilizando 
wetland construído modificado em escala piloto (EvaTAC) e pós-tratada por fotólise solar através de 
dois sistemas distintos, o reator de fluxo contínuo com recirculação em escala piloto, operando em ba-
telada e o SODIS (fotólise em garrafas PET expostas ao sol). Também foi verificada a possibilidade de 
recrescimento de patógenos do efluente gerado pelo EvaTACem situação controlada, com temperatura 
de 30°C e 18,8°C, com ou sem luminosidade e com um tempo de duração de 6 dias. O EvaTAC obteve 
uma eficiência de remoção de 28% de surfactantes aniônicos, passando de 50 mg L-1 para 36 mg L-1. Em 
relação aos patógenos o sistema removeu 2,71 unidades log de coliformes totais (CT) e 3,30 unidades 
log de enterococcus. Além disso, não ocorreu o recrescimento de CT em nenhum ambiente estuda-
do,porém apenas no ambiente de 18,8°C não houve recrescimento de enterococcus. O pós-tratamento 
utilizando o reator piloto teve uma melhor eficiência na remoção de surfactantes (30,6%) em relação ao 
SODIS (7,0%), porém o SODIS mostrou-se como uma boa alternativa para ser utilizado em residências 
de baixa renda, pois conseguiu uma remoção de 17,7% de TOC e 25,0 % de ST.

Palavras-chave: água cinza, wetland construído, desinfecção solar.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental
2 Orientadora
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AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MOLECULARES EM ALVO TERAPÊUTICO VISANDO 
PLANEJAMENTO DE NOVOS BIOFÁRMACOS PARA A DOENÇA DE ALZHEIMER

Anna Paula Costa Sacchq1 & Sergio Leandro Espíndola Preza2

Laboratório de Modelagem Molecular  
Instituto de Física (INFI) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A Doença de Alzheimer (DA) está em foco por ser a maior causa de demências no mundo e ainda não 
existe uma explicação definitiva acerca da sua patologia. A enzima β-secretase (BACE1) é essencial 
para a geração do peptídeo β-amiloide (Aβ) e é a etapa limitante do progresso da doença, sendo um 
alvo primário para o desenvolvimento de terapêuticas para a redução de Aβ para a prevenção e trata-
mento de DA, principalmente por ainda não haver um tratamento eficaz para combatê-la. Objetivando 
o estudo da interação da BACE1 com os inibidores conhecidos, através da análise dos mecanismos 
de ação destes frente a proteína, buscando entender as mudanças conformacionais da enzima e ainda 
analisando o mecanismo de ação da BACE1 na quebra da proteína precursora de amiloide (APP). Por 
meio de estudos e dinâmica molecular pôde-se analisar as conformações, distâncias e movimentações 
da enzima. Utilizando os desvios RMSD e RMSF, entre outras análises, concluímos que é uma enzima 
ativa, possuindo movimentação mesmo fora do seu meio fisiológico e mantendo uma flutuação míni-
ma na ausência de substrato e/ou inibidor. Também analisamos o sinergismo na atuação dos resíduos 
do sítio ativo na clivagem da APP e foi visto que esses aminoácidos tem maior flutuação em relação aos 
outros da enzima. Dentre outros resultados, percebemos que ainda são necessários mais estudos, pois 
a análise da interação com o ligante/inibidor é essencial para o desenvolvimento de novos biofármacos 
para o tratamento da DA. A proteína estudada continua sendo um alvo potencial e vem sendo estuda-
da em todo o mundo. 

Palavras-chave: Dinâmica Molecular, Modelagem Molecular, Beta-secretase.

1 Acadêmica do curso de Medicina
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AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE RISCO NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO 
AQUIDAUANA NA CIDADE DE AQUIDAUANA-MS

Karolaine Santos Deleprani1 & Vicentina Socorro da Anunciação2

Resumo: A cidade de Aquidauana- Ms apresenta um histórico de ocorrência de inundações, que se 
configuram como desastres naturais. Objetivou-se, através deste trabalho mapear a suscetibilidade ao 
risco da várzea de inundação do rio Aquidauana no perímetro urbano da cidade de Aquidauana, pois 
este mapeamento contribuirá para os gestores na elaboração de diretrizes mitigadoras. O trabalho 
foi realizado com o auxilio de fotos aéreas, imagens de satélite, cartas topográficas e hidrográficas, 
levantamento de eventos passados, análise de campo para observar características naturais e antrópi-
cas que são responsáveis pela caracterização e desenvolvimento dos riscos nessas áreas. Em ambiente 
SIG foram gerados mapas das características físicas, que serviram de base para a setorização de riscos 
segundo os critérios de classificação propostos pelo IPT, com hierarquização dos graus de riscos: Bai-
xo (R1), Médio (R2) e Alto (R3). Nossos resultados identificaram áreas de Baixo, Médio e Alto risco. 
Nas áreas mais afetadas se encontram construções que variam entre o padrão proletário e popular, 
econômico simples e médio, residencial e comercial.  Sugere-se a desapropriação das moradias que se 
encontram nas áreas destinadas às APPS (Área de Preservação Permanente), localizadas nas zonas de 
Alto risco, conscientização dos moradores das regiões de Médio e Baixo risco quanto a cultura de risco 
e um planejamento urbano eficaz que atenda as necessidades dos atores sociais que ocupam a margem 
direita do rio Aquidauana na área urbana da cidade, mas que também seja atento às possibilidades de 
alterações deste meio.

Palavras-chave: Inundação, Gestão, Aquidauana.
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AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DOS ESGOTOS (END OF PIPE) E DAS ÁGUAS DOS 
RIOS COXIM E TAQUARI, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE COXIM-MS

Yeda de Lima Sousa1 & Carlos Nobuyoshi Ide2

Resumo: Os testes de toxicidade são importantes ferramentas para avaliar o potencial de risco am-
biental dos contaminantes, uma vez que somente as análises químicas não possibilitam esse tipo de 
avaliação. Seu uso tem sido amplamente empregado para minimizar os efeitos causados pelo despejo 
de efluentes em corpos hídricos. Este estudo tem como objetivo avaliar o grau de toxicidade dos Rios 
Coxim e Taquari, em relação à demanda bioquímica de oxigênio (DQO) e nitrogênio e fósforo total, 
por meio de testes ecotoxicológicos. Os bioindicadores utilizados neste trabalho foram o microcrustá-
ceo planctônico Daphnia similis e o peixe Danio rerio. A partir dos testes realizados, foi possível verifi-
car que ás águas do corpo receptor, à montante e à jusante do lançamento de efluente, não apresentam 
toxicidade para os organismos avaliados. Porém, para o microcrustáceo Daphnia similis, a amostra 
do Córrego Criminoso, que recebe os efluentes domésticos tratados da cidade de Coxim e deságua no 
Rio Taquari, apresentou toxicidade moderada em relação à DQO e ao nitrogênio total, e toxicidade 
extrema em relação ao fósforo total. Portanto, o despejo de efluentes é o principal fator gerador de to-
xicidade no corpo hídrico analisado.

Palavras-chave: Danio rerio, Daphnia similis, toxicidade aguda.
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AVALIAÇÃO DE EXTRATIVOS DE BAMBU NAS  PROPRIEDADES  FÍSICO – 
MECÂNICAS DO CIMENTO PORTLAND CP V

Rerison Flávio Alves Ramos1, Sandra Regina Bertocini2 & 
Sérgio Carvalho de Araújo3

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Segundo a norma ABNT EB-1 - Cimento Portland Comum (1991), define-se cimento Portland 
como um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer. Segundo a norma ABNT EB-1763 – 
Aditivos para concreto de cimento Portland (1992), aditivos são produtos que adicionados em pequena 
quantidade a concretos de cimento Portland modificam algumas de suas propriedades, no sentido de 
melhor adequá-las a determinadas condições. Os aditivos químicos hoje são parte integrante de mistu-
ras cimentícias devido às diversas vantagens que proporcionam às suas propriedades de engenharia nos 
estados fresco e endurecido. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do extrato das folhas, 
galhos e colmo de bambu Bambusa vulgaris var. Vitatta como aditivo na pasta de cimento. Fixando a 
relação a/c (0,38)  foram feitos 4 traços contendo 1000 g de cimento e 380 ml de água de torneira con-
tendo os extratos (0,1% em relação a massa de cimento) do bambu (galho e folha) um para cada tipo 
de extração (extrator soxhlet e infusão), totalizando 5 traços. Os seguintes ensaios foram realizados: 
“Flow Table” (mm), Resistência (MPa),  Absorção água (%), Índice de Vazios (%) e Massa específica. 
Este trabalho indica que o bambu Bambusa vulgaris var. Vitatta possui características satisfatórias para 
ser  utilizado na obtenção de substâncias químicas que podem ser utilizadas como aditivo na pasta de 
cimento com o intuito de melhorar a plasticidade da mistura,  a resistência à compressão e a absorção 
de água.

Palavras-chave: Bambusa, Pasta de cimento, Características Físicas.

Apoio: UFMS
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AVALIAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA COMO SUPORTE  
AO MANEJO DE BACIA HIDROGRÁFICA

Jullian Souza Sone1 & Teodorico Alves Sobrinho2

Resumo: O crescimento populacional desregrado e a má gestão política leva à ocupação territorial 
desordenada e busca insustentável por recursos hídricos. A bacia hidrográfica do Córrego Guariroba 
é importante sistema produtor de água bruta de Campo Grande e vem sofrendo intenso processo de 
degradação. Nesse estudo, realizamos estudo hidrossedimentológico, coletando de dados de turbidez e 
correlacionando-o com sedimento em suspensão. A descarga sólida total foi calculada a partir de dois 
métodos, direto e indireto pelo método de Colby (1957), nas duas seções estudadas. Dois turbidíme-
tros coletaram dados contínuos de turbidez (NTU).O método de Colby apresentou resultados com 
bom ajuste em relação aos valores obtidos pelo método direto. Obtevemos, também, bom ajuste de 
dados para a curva turbidez e concentração de sedimentos (R2 igual a 0,86), demostrando que os tur-
bidímetros são fundamentais para o estudo espaço-temporal do transporte de sedimentos, auxiliando 
para futuras tomadas de decisão na gestão de bacia.

Palavras-chave: Recursos Hídricos, Sedimento, Turbidez.

HYDRO-SEDIMENTOLOGICAL STUDY TO SUPPORT BASIN MANAGEMENT

Abstract: The inordinate population growth and a bad political management lead to unsustainable 
land occupation and search for water resources. The catchment Guariroba is an important producer of 
raw water in Campo Grande, and it has been degraded. This study aimed to carry out a hydrosedimen-
tological study, collecting turbidity data and correlating it with suspended sediment. The total solid 
discharge was calculated from both methods, direct and Colby (1957), in the two sections studied. 
Two turbidimeters collected continuous turbidity data (NTU) .The Colby method presented results 
with good fit to the values obtained by the direct method. Also, the calibration of the turbidimeters 
presented good data fit to curve turbidity/sediment concentration (R2 of 0.86), showing that the turbi-
dimeters are essential for spatio-temporal study, helping to future decision-making in the management 
of basins.

Keywords: Water Resources, Sediment, Turbidity.
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ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

286
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

Código área: C-7 Engenharia Sanitária

CALIBRAÇÃO DE TURBIDÍMETROS PARA ESTIMATIVA DA  
CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO

Thais Caregnatto Thomé1 & Luiz Augusto Araujo do Val2

Curso de Engenharia Ambiental 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A quantificação dos sedimentos presentes nos corpos hídricos é o passo inicial para a prevenção e o 
controle dos problemas causados pelo transporte e deposição desses sedimentos. Como alternativa 
ao monitoramento manual, pode-se fazer uso de equipamentos automáticos como o turbidímetro. O 
objetivo do trabalho foi promover a calibração de um turbidímetro para a estimativa da concentração 
de sedimentos em suspensão (Css) no rio Coxim - MS. A técnica de turbidimetria é eficaz quando se 
trata do monitoramento da Css, além de ser uma alternativa mais barata e prática, pois não necessita 
de um operador sempre presente em comparação com os métodos tradicionais. Entretanto é neces-
sário um cuidado em relação à manutenção do turbidímetro, pois é necessário que sempre seja feita a 
limpeza e calibração do aparelho, caso contrário o resultado poderá ser subestimado. Neste trabalho o 
turbidímetro foi calibrado utilizando as concentrações de 50, 100, 250, 500, 750 e 900 NTU, obtidas a 
partir de uma solução de formazina de 4000 NTU. Utilizando-se amostragens pontuais e integradas de 
sedimento em suspensão no Rio Coxim - MS estabeleceu-se as curvas de ajuste para obtenção da Css a 
partir da leitura do turbidímetro em NTU. As calibrações do turbidímetro foram realizadas a cada 15 
dias onde foram feitas duas calibrações, uma antes e outra após a limpeza da sonda. Comparando os 
resultados da concentração de sedimentos em suspensão das coletas integradas em relação às sondas 
limpas e sujas, percebe-se que os valores de Css oriundos da sonda suja são sempre maiores. Nas co-
letas pontuais, os valores de Css quando a sonda está suja também se sobressaem em relação à sonda 
limpa. Comparando-se as metodologias de coleta integrada e pontual, tem-se valores maiores de Css 
na coleta integrada.

Palavras-chave: Sedimentos em Suspensão, Turbidímetro, Calibração de sensores óticos.
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CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO RELEVO-VEGETAÇÃO DA PORÇÃO LESTE DO 
PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL

Amanda Moreira Braz1 & Frederico dos Santos Gradella2

Laboratório de Sensoriamento Remoto Aplicado (La-SeR) 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

Este trabalho tem como relevância a compreensão das dinâmicas ambientais atuantes no Pantanal da 
Nhecolândia, em especial na porção leste. Apesar de ser uma região de extrema importância com ca-
racterísticas peculiares, há ainda uma escassa disponibilidade de dados e informações forcenidas desta 
área, logo, coube a investigação para o  desenvolvimento deste trabalho. Objetivou-se compreender a 
dinâmica da paisagem do Pantanal da Nhecolândia, em especial na porção leste, correlacionando as 
feições do relevo com o tipo de vegetação existente. Com o uso de softwares, foi possível levantar inda-
gações sobre as áreas, podendo então ser esclarecidas nos trabalhos em campo. Por fim, conclui-se que 
a vegetação arbórea localiza-se não somente nas áreas mais elevadas do relevo, podendo ser encontra-
da também, juntamente com a vegetação arbustiva, dispersas perante o vasto campo limpo. As áreas 
úmidas, presumivelmente identificadas como lagoas, encontram-se nas áreas mais baixas do relevo.

Palavras-chave: Fitogeografia, Paisagem, Nhecolândia.
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CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ELETRODOS NANOPARTICULADOS DE Ti/
TiO2E Ti/TiO2-B PARA DEGRADAÇÃO FOTOELETROCATALÍTICA DE METOPROLOL

Thalita Ferreira Silva1 & Silvio Cesar de Oliveira2

Resumo: A água é fundamental para a vida na terra e sua contaminação tem consequências graves. En-
tre os muitos poluentes, os produtos farmacêuticos são considerados um risco potencial para os orga-
nismos aquáticos e terrestres. A utilização de processos de oxidação avançada (POA) é uma alternativa 
promissora para o tratamento de efluentes. O objetivo deste estudo foi sintetizar eletrodos nanoparti-
culados de Ti/TiO2 e verificar sua eficiência na fotodegradação do contaminante emergente metoprolol 
(MET) sob irradiação UV. Os resultados demonstraram que utilizando como fonte de irradiação uma 
lâmpada de 125W, o eletrodo com cinco camadas do filme fino de TiO2 apresentou eficiência de 81% 
na degradação MET e 31% na remoção de carbono orgânico total após 180 minutos de tratamento em 
comparação com os outros eletrodos. Já nos experimentos com a lâmpada de 80W, o eletrodo mais efi-
ciente é o de 3 camadas, mineralizando 54% e degradando 99%. As técnicas exploradas neste trabalho 
foram a espectroscopia na região do UV-vis, cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC), carbono 
orgânico total (TOC e NPOC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Palavras-chave: TiO2, Processos oxidativos avançados, fotoeletrocatálise heterogênea.
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CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DE 
BAMBUSA VULGARIS

Ana Paula Romanenghi da Silva1, Joaquim Corcino2 &  
Sérgio Carvalho de Araújo3

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente trabalho diz respeito ao estudo químico e de atividade biológica, realizado com o extrato 
etanólico de Bambusa vulgaris. O estudo químico visou ao isolamento e elucidação estrutural de seus 
constituintes químicos. A composição das frações obtidas pelo fracionamento do extrato etanólico de 
Bambusa vulgaris foi investigada usando as técnicas de cromatografia de coluna (CC) e cromatografia 
em camada delgada analítica (CCDA), para separação e purificação, e a técnica de espectroscopia de 
RMN ¹H e ¹³C, para determinação estrutural. O estudo químico sugere como possíveis substâncias 
principalmente açucares na fração 41.5 (Bambusa multiplex).  Na fração MVF 40 (Bambusa vulgaris)  
não foi possível até o momento indicar a possível classe e ou determinação estrutural dessa substância. 
Os extratos etanólicos, de Bambusa vulgaris foram submetidos aos ensaios de atividade biológica, com 
determinação da concentração mínima inibitória (CMI) frente as espécie bacteriana [Staphylococcus 
aureus [(ATCC 25923  – Gram positiva) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853 – Gram-negativa)].

Palavras-chave: Bambusa vulgaris, Identificação de metabólitos, Atividade Biologica. 
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CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS UNIDADES DO RELEVO DA  
PORÇÃO LESTE DO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL

Paola Vicentini Boni1 & Frederico dos Santos Gradella2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

O Pantanal é uma área alagável conhecida no mundo, está localizado na Bacia do Alto Paraguai. A 
planície pantaneira é uma bacia sedimentar, deprimida e plana caracterizada principalmente por pas-
sar por inundações anuais. O objetivo do estudo é realizar análise espacial das características granu-
lométricas nas unidades morfológicas do relevo da porção leste do Pantanal da Nhecolândia. Para 
obter as informações ocorreu o levantamento de campo realizou-se as tradagens com auxílio do trado 
holandês, após ocorreu a descrição de cor, textura e estrutura, em gabinete as amostras passaram por 
a análise granulométrica para avaliar os resultados obtidos elaborando histogramas para verificar a 
quantidade e tamanhos dos grãos. Como resultado, percebeu que existem semelhanças entre cor e 
estrutura em todas as áreas menos em A3, as cores encontradas são as mesmas evidenciando que o 
processo pedogenético ocorre em toda área, leva-se em consideração a presença de raízes, concreções 
e como a umidade influência na cor e estrutura, assim como os diâmetros dos grãos que ao analisar 
todas as áreas é possível agruparem as áreas segundo as caracteristicas encontradas através das análises 
granulómetrica.

Palavras-chave: geomorfologia, sedimentologia, pedoestratigrafia.
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COMPLEXOS LANTANÍDEOS ANCORADOS COVALENTEMENTE EM 
NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA MESOPOROSA

Rayanne Silva Santos1 & Marco Antonio Utrera Martines2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Esse trabalho tem como objetivo a realização da síntese do complexo [Tb(tta-Si)3(lapachol)2] anco-
rado covalentemente nas nanopartículas de sílica mesoporosa visandobiomarcação em células para 
diagnóstico de doenças cancerígenas. Para chegar àsíntese do complexo ligado à sílica foi necessário 
inicialmente realizar a sililação da fenantrolina, em seguida a mesma foi ligada ao complexo formando, 
assim o complexo [Tb(tta-Si)3(lapachol)2] e por fim  realizou-se a síntese da nanopartículamesoporosa. 
Os materiais foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FTIR), espectroscopia ele-
trônica no ultravioleta visível (UV-Vis), espalhamento dinâmico de luz (DLS) e ressonância magnética 
nuclear (RMN). A modificação do ligante sililado e a preparação do complexo foram alcançadas, mas 
ajustes nas condições de síntese serão realizados para obtenção de partículas de sílica mesoporosa com 
dimensões de 50 nm.

Palavras-chave: síntese, sílica mesoporosa, complexo [Tb(tta-Si)3(lapachol)2].

Apoio: CNPq/UFMS
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Código área: A-6

CONTROLE DO MECANISMO DE OXIDAÇÃO DE FORMATO EM NANOPARTÍCULAS 
ORIENTADAS DE PLATINA: INFLUÊNCIA DE ÂNIONS E PH

Thaisa Akemi Yamamuro1, Manuel de Jesus Santiago Farias2 & 
Giuseppe Abíola Câmara da Silva3

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas cúbicas não suportadas de platina com orientação 
preferencial (100). Depois de sintetizadas, as nanopartículas foram usadas como eletrocatalisadores 
para a reação de eletrooxidação de formato em meio ácido (ácido perclórico e sulfúrico) e meio alcali-
no (hidróxido de sódio). O uso de diferentes eletrólitos e pHs objetivou entender qual a influência do 
pH do meio para a catálise da reação de eletrooxidação de formato e também se a presença dos ânions 
ClO4

- e SO4
2- exerce influência no mecanismo da reação. Observou-se que a reação de oxidação de for-

mato é parcialmente inibida na presença do ânion sulfato, o que foi explicado pela adsorção específica 
desta espécie em contraposição à ausência de adsorção de perclorato. Os resultados em diferentes pHs 
mostram que a reação é extremamente sensível à concentração de prótons no meio eletroquímico. Os 
resultados em meio ácido apresentam densidades de corrente muito superiores aos observados em 
meio alcalino. Um último aspecto digno de nota é que os resultados em meio alcalino são diferentes 
daqueles já discutidos na literatura para superfícies de platina policristalina, o que sugere que a reação 
é sensível à estrutura superficial.

Palavras-chave: Pt (100), oxidação de formato, nanopartículas de platina.

Apoio: CNPq/UFMS
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CONTROLE EM TEMPO DISCRETO DE UM SISTEMA DE SUSPENSÃO ATIVA

Viviane Louzada Wisniewski1 & Victor Leonardo Yoshimura2

Faculdade de Computação (FACOM) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A suspensão de um veículo tem o objetivo de absorver a sensação de vibração que é transmitida ao 
passageiro quando se dirige por estradas de superfícies irregulares, sendo também necessária para 
manter o contato dos pneus com o chão. O tipo de suspensão dada como solução para desenvolver 
automóveis mais seguros, que combinam conforto, dirigibilidade e estabilidade é a ativa, porém seu 
alto custo e complexidade ainda justificam seu uso apenas nos casos em que a performance é crítica. 
Tendo em vista esse quadro, muitas instituições e empresas têm investido em pesquisas para torná-la 
mais barata e acessível. O objetivo deste trabalho foi o projeto de controladores SLIT-D (sistema linear, 
invariante no tempo – discreto) para um modelo de suspensão ativa apresentado em uma tese de mes-
trado. Estudou-se discretização de sistemas contínuos e estabilidade através de métodos clássicos, mas 
o maior foco foram os projetos utilizando LMIs (Desigualdades Matriciais Lineares). O uso de LMIs 
facilita a inserção de problemas pertinentes de engenharia no sistema, como controle robusto frente a 
incertezas paramétricas e controle com atuadores sujeitos à saturação. Os resultados estão relaciona-
dos ao desempenho do sistema compensado, especialmente em termos de ultrapassagem e tempo de 
assentamento, que foram simulados com auxílio de ferramentas computacionais. Os controladores de-
senvolvidos poderiam ser estudados mais a fundo e, no futuro, implementados fisicamente. Com isso, 
a busca por um sistema de suspensão ativa mais eficiente e mais acessível seria concretizada.

Palavras-chave: LMI, estabilidade, SLIT-D.
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CONVERSÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMICILIARES  
A PRODUTO DE VALOR AGREGADO

Luiz Claudio Galvão do Valle Júnior1 & Paula Loureiro Paulo2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As atividades domésticas cotidianas produzem diferentes tipos de resíduos, podendo os líquidos se-
rem divididos em águas cinza e negras, e os sólidos em recicláveis e orgânicos. Dentre estes, as águas 
negras e os resíduos sólidos orgânicos possuem uma carga orgânica mais elevada e, com isso, maior 
potencial de biodegradabilidade e geração de produtos de valor agregado. Desta forma, foi realizado 
um experimento de bancada, que objetivou o estudo da viabilidade da digestão e co-digestão anaeróbia 
de resíduos sólidos orgânicos e águas negras, em diferentes concentrações. Foi realizada a caracteriza-
ção dos substratos e a quantificação do biogás gerado (metano), onde foi possível observar um melhor 
rendimento relativo de biogás nas amostras que continham resíduos sólidos diluídos com maiores 
concentrações. Destas condições, a diluição de resíduos sólidos orgânicos em 25%, apresentou o me-
lhor rendimento na geração de biogás, com a produção de aproximadamente 4,9 gramas de metano 
por grama de resíduo. Mesmo com produção de biogás em algumas condições, estas foram abaixo do 
esperado, onde estes resultados podem estar associados aos diferentes fatores como: a relação substra-
to/ inóculo não ser efetiva; a perda de biogás; uma produção acima do esperado para CO2; e uma baixa 
atividade dos microrganismos do inóculo.

Palavras-chave: co-digestão, águas negras, saneamento básico.

Apoio: CNPq/UFMS
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CORREÇÃO DE IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO A PARTIR DE TÉCNICAS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO: MUNICÍPIO DE AMAMBAI (MS)

 Bianca Souza de Oliveira1, Camila Leonardo Mioto2, Waleria Menezes Barros2,  
Cesar Claudio Caceres Encina2, Jaiza Motta2, Antonio Conceição Paranhos Filho3

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Com o desenvolvimento de novas tecnologias, trabalhos que precisavam ser realizados ma-
nualmente passaram a ser feitos por meio de softwares, que acrescentaram maior agilidade e eficiência 
aos projetos. O sensoriamento remoto segundo Paranhos Filho et al. (2008) é a aquisição de imagens 
ou dados de um objeto em uma determinada distância do sensor que coleta a amostra.A obtenção des-
sas imagens está associada a distorções que precisam ser corrigidas, o tratamento e análise de dados co-
letados por meio de satélites podem ser realizados por meio de correção geométrica e ortorretificação. 
O objetivo deste trabalho é a correçãode imagem de alta resoluçãodo Município de Amambai (MS), 
para que posteriormenteesta imagem possa ser utilizadapara verificar a expansão da área urbana. A 
metodologia empregada consiste na obtenção da imagem do município de Amambai, do satélite Wor-
ldView, para que através dacoleta de dados topográficos, pontos de controle, feita com o auxílio de um 
DGPS (Differential Global Positioning System), as técnicas de georreferenciamento e ortorretificação da 
imagem pudessem ser empregadas a fim de corrigi-la. Os resultados obtidos mostram que as técnicas 
de correção, quando bem aplicadas, geram produtos de qualidade que podem ser utilizados para diver-
sos fins, como o cálculo das áreas de propriedades. Conclui-se do trabalho realizado, que as técnicas de 
sensoriamento remoto para correção de imagens de alta resolução foram fundamentais para a geração 
do produto, sem elas não seria possível obter a precisão alcançada.

Palavras-chave: Georreferenciamento, WorldView, pontos de controle, correção geométrica.
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CULTIVO DE MICROALGAS EM EFLUENTE DE DISTILARIAS DE ÁLCOOL VISANDO A 
PRODUÇÃO DE BIODIESEL

Yago Santana Batista1 & Marc Arpád Boncz2

Resumo: A produção de etanol tem como resíduo a vinhaça, efluente rico em nutrientes e com alto 
teor de matéria orgânica. A sua utilização tem se mostrado viável para o cultivo de microalgas, uma vez 
que a vinhaça possui os nutrientes necessários para o seu crescimento. A biomassa produzida  nesses 
sistemas pode ser convertida em biocombustíveis. Nessa pesquisa utilizou-se vinhaça bruta diluída 
como substrato para o crescimento da microalga Chlorella vulgaris em dois reatores HRAP (High Rate 
Algal Pond: Lagoa da Cultivo de Algas em Alta Taxa) de 11,8 L cada, operando em paralelo, sendo o 
segundo dividido em dois reatores em série de 5,7 L. O experimento foi realizado durante 132 dias e 
foi dividido em 5 fases onde variou-se a concentração de bicarbonato e ureia, tamponantes usados 
para estabilizar o pH da vinhaça, mas também materiais capazes de fornecer C e N para o crescimento 
autotrofo das microalgas. Com pH de ≈ 8,6, a remoção de fósforo foi de 70,4 %, a remoção de NH4

+ 
foi de 89,0 %, e a remoção de DQO foi de 90 %. A produtividade da biomassa alcançou taxa de 0,67 
g.m-2.d-1. Dessa forma o uso do HRAP com cultura de microalgas se mostrou uma alternativa viável 
para o tratamento do resíduo e para a geração de biomassa visando a produção de biocombustíveis.

Palavras-chave: Vinhaça, Chlorella vulgaris, HRAP, microalgas.

Microalgae cultivation in distillery effluents (vinasse) for the production of Biodiesel
Abstract: The ethanol production generates vinasse as its main residue. Vinasse is a liquid effluent, 
rich in nutrients and with a high content of organic matter. Using this residue as a source of nutrients 
for microalgae cultivation has shown to be really feasible. The biomass produced can be turned into 
biofuels. In this research raw vinasse was diluted and used as a substrate for Chlorella vulgaris growth 
in two HRAP reactors (High Rate Algal Pond) of 11,8 L each, operating in parallel (the second was 
divided into two reactors in series of 5,7 L each). The experiment ran during 132 days and was divi-
ded in 5 stages, where the bicarbonate and urea concentration varied. At a pH of ≈ 8,6, a phosphorus 
removal of 70,4 %, an NH4

+ removal of 89 % and a COD removal of 90 % was obtained. The biomass 
productivity reached a rate of 0,67 g.m-2.d-1. This shows that the use of a HRAP for microalgae cultiva-
tion in industrial effluents is a viable alternative for wastewater treatment and for biomass production, 
biomass which in turn can be used as a raw material for biofuel production.

Keywords: Vinasse, Chlorella vulgaris, HRAP, microalgae.
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DERIVAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS EM LINHAS DE 
PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Aryslene Santos Bitencourt1 & Maria IstelaCagnin Machado2

Resumo: Modelos de processos de negócio disseminam o funcionamento do negócio a todos os 
stakeholders e facilitam a elicitação de requisitos de software. Apesar desses benefícios, esse tipo de ar-
tefato nem sempre é elaborado devido ao tempo e custos associados. Diante disso, surgiu o conceito de 
Linha de Processos de Negócio (LPN), cujo intuito é propiciar a reutilização sistemática de modelos de 
processos de negócio. O objetivo deste trabalho é estabelecer um conjunto de diretrizes para derivar re-
quisitos funcionais e não funcionais em LPN. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos trabalhos 
que extraem requisitos funcionais e não funcionais de modelos de processos de negócio na notação 
BPMN (Business ProcessModelandNotation), que é a notação padrão para a representação de processos 
de negócio. Observou-se que há poucos trabalhos sobre o tema e que a maioria leva em considera-
ção apenas a extração de requisitos funcionais. Entretanto, foi encontrada uma técnica, denominada 
REMO, que realiza a extração de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio com base 
em um conjunto de heurísticas. As diretrizes dessa técnica foram aplicadas em uma LPN do domínio 
de locação, em que foram identificadas necessidades específicas e foram propostas adaptações nas 
heurísticas existentes e recomendações necessárias para a aplicação consistente da REMO em LPNs. As 
adaptações estão principalmente relacionadas à classificação das tarefas dos processos de negócio e das 
regras de negócio, rastreabilidade entre elemento da LPN e os requisitos ou regras de negócio extraídos 
e também rastreabilidade entre regras de negócio e requisitos afetados por essas regras a fim de facilitar 
o gerenciamento do controle de mudanças. Com isso, este trabalho possibilita a extração de requisitos 
e regras de negócio a partir de LPN, colaborando para o reúso desses durante a instanciação de LPN.    

Palavras-chave: derivação de requisitos, linhas processos de negócios, reutilização, requisitos funcio-
nais, requisitos não-funcionais, regras de negócio.

1 Aluna do curso de Engenharia de Software da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, Faculdade de Computação; email: istela@facom.ufms.br



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

298
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

DESENVOLVIMENTO DE CAMA DE PREGOS PARA JIGA DE TESTES DE LINHA DE 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE FONTES CHAVEADAS

Luiz Fernando Ferrari1 & João Onofre Pereira Pinto2

O controle de  qualidade é essencial em uma linha de produção, identificando erros sistemáticos ou 
ocasionais os equipamentos de teste in line realizam aferições nos componentes produzidos de forma 
a atestar sua tolerância a falhas e sua faixa de operação. Jigas de teste realizam estes ciclos de forma 
rápida e transparente, informando o operador de possíveis anomalias e imperfeições no design, ope-
rando em consonância com o ritmo acelerado de saída da linha de montagem. Com o auxílio da cama 
de agulhas a jiga de teste é capaz de realizar ciclos completos de testes de operação em múltiplas fontes 
chaveadas em segundos, garantindo o funcionamento de todos os exemplares sem impactar o tempo 
de produção médio dos produtos e garantindo maior controle sobre as etapas da linha de produção. 
Com o desenvolvimento da estrutura mecânica o processo foi automatizado de forma a realizar os 
testes de 20 unidades de fontes chaveadas em 25 segundos, ilustrando os resultados em tempo real no 
visor da jiga, auxiliando o operador a identificar peças defeituosas e seus defeitos.

Palavras-chave: jiga de teste, fonte chaveada, linha de produção.
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DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM PARA NUVEM DE PONTOS

Wellington Vieira M. Castro1 & Edson T. Matsubara2

Faculdade de Computação (FACOM) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A representação do ambiente através de nuvem de pontos se tornou comum graças à crescente aces-
sibilidade aos equipamentos RGB-D. Em decorrência dessa popularização surgiu a necessidade de 
desenvolver técnicas para obter informações a partir de nuvem de pontos. O presente trabalho propõe 
a aplicação de uma técnica de subamostragem (Downsampling) para nuvem de pontos, visto que esse 
processo é passo fundamental e intermediário para outros algoritmos da área. Além da qualidade do 
processo, o tempo de execução e baixo poder computacional foram prezados na apresentação da téc-
nica estudada, tornando sua aplicação possível em ambientes com poucos recursos. Para o desenvol-
vimento deste trabalho foi utilizada a Point Cloud Library (PCL) para manipular os dados, além disso, 
a biblioteca possui várias técnicas de subamostragem presentes na literatura. Neste trabalho também 
é proposta uma técnica para mensurar o erro associado ao processo de Downsampling, baseada na 
distância dos pontos da nuvem de pontos original para a superfície descrita pelos pontos selecionados 
pelo processo de subamostragem.A amostragem Reservoir foi a técnica estudada neste trabalho e para 
medir sua eficácia foi comparada com técnicas presentes na biblioteca PCL, como a grade de voxels 
(voxel grid) e a amostragem aleatória (random sampling). A técnica estudada não necessita armazenar 
a nuvem de pontos em disco para que o processo de subamostragem seja executado. O método é ca-
paz de selecionar uma amostragem uniforme do conjunto durante o processo de aquisição dos dados. 
Notou-se que a amostragem Reservoir não produz bons resultados para amostragens muito pequenas, 
mas para um número de amostras mais significativo a técnica apresenta bons resultados. A técnica 
estudada sempre possui tempo de execução menor em relação a grade de voxels.

Palavras-chave: Subamostragem, Amostragem Reservoir, Nuvem de Pontos.
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DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA ATRAVÉS DE  
VARREDURA ESPECTRAL (UV) COXIM-MS

Ingrid Cecilia Walker1 & Keila Roberta Ferreira Oliveira Dassan2

Resumo: A determinação da matéria orgânica presente em águas naturais é frequentemente utilizada 
para indicação de possíveis poluentes na extensão de rios. As análises mais usuais para definir essa 
porção de matéria orgânica, são por exemplo, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Carbono 
Orgânico Total (TOC) e Demanda Química de Oxigênio (DQO). A partir da forte correlação dessas 
análises com a Absorbância no comprimento de onda em comprimento de onda 254 nm, a utilização 
de ferramentas de varredura espectral, oferece vantagens pelo seu baixo custo além de sua precisão 
e pouco tempo de análise. Desta forma, este trabalho visa determinar a matéria orgânica em pontos 
dispostos no Rios Taquari e Coxim por meio de varredura espectral ótica UV. Após as amostras serem 
coletadas em diferentes profundidades, foram levadas ao laboratório. Estas, foram previamente filtra-
das, e então, realizou-se a varredura espectral. Sendo assim, os valores de absorbância correspondente 
ao comprimento de onda 254 nm foram submetidos à equação obtida baseada na curva de correlação 
de UV254 e DQO. Então, pode-se determinar a quantidade de matéria orgânica presente na amostra. O 
ponto mais representativo foi do Rio Coxim, justificada pelas atividades antrópicas à montante. Esta 
técnica apresenta-se confiável e de melhor custo-benefício frente às outras análises realizadas para 
obter os mesmos resultados.

Palavras-chave: espectrofotometria, matéria orgânica, qualidade da água.
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DETERMINAÇÃO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS NO RIO TAQUARI (MS) 
UTILIZANDO AMOSTRADOR TIPO SACA COMPRESSÍVEL

Matheus Robete1 & Fábio Veríssimo Gonçalves2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A erosão do solo e o transporte de sedimentos pelos rios podem provocar impactos econômicos e am-
bientais, sendo fundamental o conhecimento do regime hidrossedimentológico de uma bacia hidro-
gráfica. O objetivo desse trabalho foi determinar a descarga sólida medida em diferentes estações do 
ano nos rios Taquari e Coxim, observando influência do Rio Coxim sobre o Taquari. As vazões foram 
calculadas a partir do produto da velocidade do rio pela área de influência, sendo utilizado para isso, 
o método tradicional por molinete nos dois rios. As amostras de água para análises de sedimentos em 
suspensão foram coletadas ao longo das verticais de medição de velocidade, utilizando-se o método 
do Igual Incremento de Largura (IIL). A descarga sólida foi determinada pelo produto da vazão do rio 
pela média das concentrações medidas, sem considerar a distribuição espacial dos sedimentos ao lon-
go da seção. Os resultados mostraram valores de descarga sólida relativamente alta em alguns períodos 
e baixa em outros, podendo estar associados a períodos chuvosose de estiagem ao longo do ano.

Palavras-chave: Medição de vazão, Transporte de sedimentos.
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DETERMINAÇÃO ELETROANALÍTICA DE ZINCO E CÁDMIO EM  
AMOSTRAS DE SOLO AGRÍCOLA DO CERRADO

Marcos Talvani Pereira de Souza1 & Matildes Blanco2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O zinco é um mineral traço essencial para as plantas e animais, porém é tóxico em quantidades ex-
cessivas. O cádmio também é um mineral traço, porém não essencial e é altamente tóxico às plantas e 
animais. O objetivo deste estudo foi realizar a determinação de Zinco (Zn) e Cádmio (Cd) em níveis de 
traços em amostras de solo experimental agrícola do Câmpus da UFMS, MS. Utilizou-se uma metodo-
logia eletroanalítica, usando como sensor o eletrodo impresso comercial de óxido de bismuto e como 
técnica a voltametria de redissolução anódica. Foram testadas as técnicas de voltametria de pulso di-
ferencial (ASDPV) e a técnica de voltametria de onda quadrada (ASSWV), ambas em conjunto com o 
procedimento de redissolução anódica. Para a técnica de ASDPV foram utilizadas amplitude de pulso 
de 25 mV, tempo de pulso de 25 ms, incremento de potencial de 5 mV. Para a técnica de ASSWV foram 
empregadas como condições iniciais, amplitude de pulso de 25 mV, frequência de 30 Hz e incremento 
de potencial de 10 mV. Ambas as técnicas foram avaliadas com potencial de deposição de -1,4V e in-
tervalo de potencial de -1,40 à -0,4 V, sendo em todas as medidas empregado como eletrólito suporte 
tampão acetato 0,2 mol L-1 e pH 4,5. Atribui-se aos voltamogramas o primeiro pico, em torno de - 1,25 
V, ao processo de oxidação do zinco de Zn0 para Zn (II) e o segundo pico, próximo a -0,85 V, para o 
processo de oxidação do cádmio, de Cd0 para Cd(II). Após todos os parâmetros estudados, buscou-se 
a construção da curva analítica para os metais, da qual objetiva-se extrair os parâmetros de mérito do 
método proposto tal como região linear, limite de detecção, limite de quantificação e sensibilidade. 
Realizou-se a medida de voltametria de onda quadrada das amostras de solo digeridas para determi-
nação dos teores de Zn, e Cd por voltametria de redissolução anódica em amostras de solo sem tampão 
acetato e com adição de tampão acetato (1:1). O perfil do gráfico obtido ficou mais definido somente 
quando se adicionou a amostra de solo à solução tampão, permitindo assim a identificação dos picos, 
os quais se intensificaram por meio da adição de padrão dos metais, mostrando serem potenciais de 
oxidação compatível com os dos metais Zn e Cd, concordando, portanto com os resultados obtidos por 
meio da técnica de espectrofotometria de absorção atômica com chama (F-AAS). Conclui-se, portanto 
que a voltametria de redissolução anódica é bastante apropriada para a determinação de elementos 
metálicos em níveis de partes por bilhão (ppb) em amostras de solo agrícola.
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DETERMINAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE SOLO 
CULTIVADO COM SOJA

Inês Evelin Bertoncello1 & Matildes Blanco2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Chumbo (Pb) é um elemento de ocorrência natural na crosta terrestre e é registrado em todos os com-
partimentos ambientais, sendo também definido como elemento traço, pois pertence ao grupo de ele-
mentos químicos que ocorrem na natureza em pequenas quantidades e está classificado juntamente com 
Cd, As e Hg como um dos maiores poluentes dos ambientes aquáticos e terrestres por não apresentarem 
degradação biológica. O presente trabalho tem como ponto fundamental a determinação de Pb em níveis 
de traços em solo da área experimental agrícola do Câmpus da UFMS, MS. Utilizou-se uma metodologia 
eletroanalítica, usando como sensor o eletrodo impresso comercial de óxido de bismuto e como técnica a 
voltametria de redissolução anódica. Foram testadas as técnicas de voltametria de pulso diferencial (AS-
DPV) e a técnica de voltametria de onda quadrada (ASSWV), ambas em conjunto com o procedimento 
de redissolução anódica. Para a técnica de ASDPV foram utilizadas amplitude de pulso de 25 mV, tempo 
de pulso de 25 ms, incremento de potencial de 5 mV. Para a técnica de ASSWV foram empregadas como 
condições iniciais, amplitude de pulso de 25 mV, frequência de 20 Hz e incremento de potencial de 10 
mV. Ambas as técnicas foram avaliadas com potencial de deposição de -1,0V e intervalo de potencial de 
-1,0 à -0,4 V, sendo em todas as medidas empregado como eletrólito suporte tampão acetato 0,2 mol L-1 
e pH 4,5. Atribui-se ao pico obtido nos voltamograma, em torno de - 0,65 V, ao processo de oxidação do 
Chumbo de Pb0 para Pb (II). Os dados demonstraram que, com o aumento da concentração de chum-
bo, a intensidade de corrente aumentou para o mesmo potencial. Um pico de oxidação bem definido é 
observado no potencial de -0,65 V, não variando praticamente o potencial com o acréscimo de chumbo 
(II). Observa-se ainda que as medidas obtidas no eletrólito suporte sem a adição do padrão de chumbo 
apresentou elevada corrente capacitiva, no entanto foi possível visualizar nos voltamogramas a total au-
sência de picos de redissolução dos metais estudados evidenciando assim a eficiência do procedimento 
de limpeza utilizado neste estudo. Realizou-se a medida de voltametria de onda quadrada das amostras 
de solo digeridas para determinação do teor de Pb por voltametria de redissolução anódica em amostras 
de solo sem tampão acetato e com adição de tampão acetato (1:1). O perfil do gráfico obtido ficou mais 
definido somente quando se adicionou a amostra de solo à solução tampão, permitindo assim a identifi-
cação do pico, o qual se intensificou por meio da adição de padrão do metal, mostrando um potencial de 
oxidação compatível com o do metal Pb, concordando, portanto com os resultados obtidos por meio da 
técnica de espectrofotometria de absorção atômica com chama (F-AAS).
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DINÂMICA DO USO E COBERTURA DA TERRA NA  
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO AQUIDAUANA, MS

Yuri Mendes Pinto1 & Emerson Figueiredo Leite2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A bacia hidrográfica do rio Aquidauana possui uma área equivalente a 21.000 km², drenan-
do parte do território do Estado de Mato Grosso do Sul que envolve cerca de 16 municípios.  O uso 
antrópico na bacia segue a tradição do estado na utilização de suas terras por práticas agropecuárias, 
alterando significativamente a paisagem local, principalmente pela supressão da vegetação primária 
e sua substituição por pastagem plantada e culturas temporárias. A alteração proporcionada pela di-
nâmica do uso agropecuário deixa marcas na superfície da bacia hidrográfica com o passar dos anos, 
acompanhando muitas vezes mudanças na matriz econômica da região em que se inserem os municí-
pios com área na bacia. Na atualidade, com o advento dos sensores imageadores orbitais esta dinâmi-
ca no uso e cobertura da terra é passível de detecção, mensuração e análise. Para isso aplica-se neste 
trabalho técnicas de sensoriamento remoto que incluem a operacionalização do software Spring/INPE 
para processamento digital e interpretação de imagens orbitais e a determinação da dinâmica do uso 
e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Aquidauana. Aproveitando a disponibilidade gratuita 
de imagens de satélite de resolução espacial média desde a década de 1970, analisa-se as alterações na 
bacia até os dias atuais. Como produto do trabalho, apresenta-se o mapeamento desta dinâmica e sua 
análise quali-quantitativa e espaço-temporal.
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DISTRIBUIÇÃO DE ALCALOIDES ERITRÍNICOS EM SEMENTES  
DE Erythrina fusca LOUR

Êmelli Laleska Ferreira de Souza1, Darlene Gris2,  
Carlos Alexandre Carollo3 & Maria Rita Marques3

Resumo: A Erythrina fusca Lour. possui distribuição cosmopolita e apresenta-se como uma formação 
monodominante nas planícies da região norte do Rio Paraguai. Já eram comprovadas as atividades 
espasmolítica, curarizante, antimuscarínica e efeito sedativo associados aos alcaloides do gênero Ery-
thrina, recentemente estudos também demonstram atividade promissora desses alcaloideseritrínicos 
como anticonvulsivantes e ansiolíticos. O trabalho realizado visou definir o perfil de distribuição dos 
alcaloides e isola-los a partir das sementes de Erythrina fusca,visando obter uma fonte mais sustentável 
destes compostos, já que a espécie se caracteriza pela produção de um grande volume de sementes.  
Foram caracterizados oito alcaloides derivado das sementes, sendo glicoerysopina, glicoerysodina,  
erysopina-O-sulfato, triptofano, hipaforina, um derivado da erysopina, erythratina, erythratidina e 
erythralina.O enriquecimento do extrato hidroetanólico a partir da marcha química possibilitou o 
aumento na concentração dos alcaloides simples, como erythratina, erythratidina e erythralina, mas 
houve a perda dos alcaloides glicosilados e sulfonados. Este trabalho servirá de embasamento para 
futuros testes para o gênero e e avaliação de novas atividades farmacológicas desses alcaloides

Palavras-chave: Erythrina, sementes, alcaloides eritrinicos.

1 Aluna do curso de Farmácia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Aluna do Programa de Doutorado em Ecologia e Conservação da UFMS
3 Professores do CCBS, UFMS; e-mail: carlos.carollo@ufms.br, marques.mariarita@gmail.com

mailto:marques.mariarita@gmail.com


ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

306
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

EFEITOS DE MISTURAS DE SOLVENTES EM PROPRIEDADES CONFORMACIONAIS E 
ESPECTROSCÓPICAS DO ANTIBIÓTICO MARBOFLOXACINO

Nayhara Bandeira Duarte Feitosa de Queiroz1 & Marcos Serrou do Amaral2

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de solventes nas conformações e nos espec-
tros do fármaco Marbofloxacino (MRB), utilizando técnicas de modelagem molecular computacional. 
Utilizou-se cálculos quânticos ab initio na otimização de geometria da molécula isolada e nos cálculos 
de energias de transição. A simulação soluto-solvente foi realizada via método de Dinâmica Molecular 
(DM) no ensemble NpT em temperatura fisiológica (310 K) utilizando o software Amber, sendo o equi-
líbrio do sistema comprovado pelo Root meansquaredeviation(RMSD). Da simulação por DM, verifi-
cou-se que a molécula tem aspecto hidrofóbico visto o reduzido número de ligações de hidrogênio e as 
poucas camadas de solvatação. Para análises dos espectros de absorção, utilizou-se o método de micro 
hidratação, o qual envolve o uso de moléculas de água (entre 2 e 8 moléculas) para cálculo das energias 
de absorção.  As análises foram realizadas utilizando otimização de geometria em DFT e calculo das 
energias de transição em TD-DFT com funcional B3LYP e conjunto de bases 6-311G, utilizando em 
conjunto o modelo de solvatação Conductor-likeScreeningModel(COSMO) que avalia o efeito do sol-
vente implícito que apresenta a constante dielétrica do solvente usado na DM. Para todos os sistemas, 
exceto o do MRB isolado, os espectros mantiveram uma média no comprimento de onda que variou 
entre 279 nm e 380 nm, sendo um valor satisfatório visto que resultados experimentais disponíveis na 
literatura indicam absorção no UV-VIS variando de 268 nm a 335 nm (CHANG et. al. 2011). 
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ELETRODEPÓSITOS DE PALÁDIO/RÓDIO 
UM ESTUDO DA ELETROOXIDAÇÃO DE ETANOL

Vinícius de Oliveira Cabreira1 & Marta Janete Giz2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A presente proposta trata da eletrocatálise da oxidação de etanol (CH3CH2OH) a partir de 
estudos fundamentais que visam identificar a atividade catalítica de eletrodepósitos de PdRh frente à 
sua oxidação e correlacionar esta atividade com os produtos e intermediários observados durante o 
processo. Para a estimativa da atividade catalítica foram utilizadas técnicas eletroquímicas convencio-
nais, como voltametria cíclica e cronoamperometria. A partir dos experimentos de voltametria cíclica 
verificou-se uma antecipação no potencial de oxidação de etanol para os materiais contendo maior 
teor de Pd e a partir dos experimentos cronoamperométricos verificou-se a a maior atividade eletro-
catalítica para a eletrooxidação de etanol foi obtida como catalisador PdRh na proporção 85:15 de Pd 
e Rh respectivamente.
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ESTUDO DA AÇÃO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ANTIOXIDANTES 
NO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE AMOSTRAS DE ÓLEO DE NIM 

EM LONGOS PERÍODOS DE ESTOCAGEM POR MEIO DE TÉCNICAS DE 
CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) E TERMOGRAVIMETRIA-

TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA (TG/DTG)

Emerson Amancio de Lima Brito1 & Lincoln Carlos Silva de Oliveira 2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os óleos vegetais são matérias primas amplamente utilizadas pelas indústrias de alimentos, cosméticos 
e fármacos. A necessidade de produzi-los e armazená-los em uma escala industrial faz com sua possí-
vel degradação seja uma constante preocupação para o setor de controle de qualidade. Dentre os óleos 
empregados nestas indústrias destaca-se o óleo de Nim que possui múltiplas aplicações, com potencial 
dirigido para a solução de problemas relacionados à saúde pública, agropecuária, meio ambiente e fa-
bricação de produtos de uso doméstico. Justamente durante a estocagem é encontrado um dos grandes 
problemas relacionados à manutenção da qualidade do óleo. Trata-se de processos de degradação que 
podem ser acelerados pela exposição ao ar, umidade, metais, luz e calor ou mesmo a ambientes conta-
minados por microrganismos. A viabilidade do uso dos antioxidantes como Hidróxi-tolueno butilado 
(BHT) e terc-butil-hidroquinona (TBHQ) na estabilidade oxidativa de amostras de óleo de Neem foi 
estudada neste trabalho através de técnicas termoanalíticas. A viabilidade do uso dos antioxidantes 
foi estudada através da adição de diferentes concentrações de antioxidantes em amostras de óleo de 
nim. O óleo fortificado com diferentes concentrações de antioxidantes poderá apresentou um com-
portamento térmico mais adequado do que o óleo não fortificado. A decomposição térmica desse óleo 
acrescido de antioxidantes ocorreu em temperaturas mais altas quando comparadas com as análises do 
óleo puro. Na avaliação do tempo de estocagem quatro amostras demonstraram-se sensíveis à adição 
dos antioxidantes, controlando os processos oxidativos no decorrer de noventa dias.
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ESTUDO DA FICOFLORA DE UMA BAÍA DA ÁREA DA FAZENDA FIRME, DO 
PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS, BRASIL

Ednan Aparecido da Silva Theodoro1 & Frederico dos Santos Gradella2

Laboratório de Estudos Ambientais (Laboram) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Pantanal sul-mato-grossense, esta localizado na porção central da América do Sul, é reconhecido 
como uma das maiores áreas úmidas do mundo, É também considerado como uma das maiores planí-
cies de sedimentação ocupa boa parte da região oeste do Brasil, mas se estende pela Bolívia, Paraguai 
e Argentina. Tem seus limites marcados por elevações formados por chapadas e depressões rasas e é 
cortada por uma grande quantidade de rios. A Nhecolândia é a que mais se diferencia das outras sub
-regiões, apresentando diverso lagos com características espaciais, físicas, químicas e biológicas muito 
variadas. Estes lagos, quando de água doce, com plantas aquáticas e de pH variável, são denominados 
localmente de baías. A realização desse trabalho tem como objetivo, identificar os gêneros de algas e 
cianobactérias de uma “baía” e diagnosticar a importância ecológica nesses ambientes e suas relações 
com as características físico-químicas da água. As coletas em campo foram realizadas na lagoa “baia” 
na cede da Fazenda Firme, onde o procedimento da coleta consiste em passar um frasco com boca lar-
ga em meio à massa de algas ou em água aparentemente sem algas, coletando um pouco do substrato. 
A fixação e conservação da amostra foram adicionadas uma solução de iodo a 10% logo após a coleta 
da água (para cada frasco contendo 1L são adicionados 10mL de iodo), com a finalidade de conservar 
a estrutura da célula e sua coloração, em seguida foram armazenadas em um lugar escuro e refrigera-
do. Devida a mudanças ocorridas nas características físico-químicas na lagoa, foi possível encontrar o 
maior numero de cianobactérias que são normalmente encontradas em uma lagoa “salina”.
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ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DE POLUENTES NA ÁGUA USANDO ZnO 
DECORADO COM NANOPARTÍCULAS DE OURO

Eder Luiz Menezes da Silva Junior1 & Além-Mar Bernardes Gonçalves2

Laboratório de Nanomateriais e Nanotecnologia Aplicada  
Instituto de Física (INFI) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O foco deste trabalho se dá à pesquisa de novos materiais para a degradação do principal contaminante 
das indústrias têxteis, o corante. Este, quando lançado indevidamente nos rios, por exemplo, além de 
afetar a estética, afetam também sua biota aquática, devido a possíveis problemas com a toxicidade dos 
produtos. À medida que a legislação ambiental fica mais rígida, a eficiência e redução dos custos dos 
processos de tratamento são priorizadas. Processos oxidativos avançados, são uma proposta promisso-
ra para o tratamento de resíduos industriais. Esse processo consiste basicamente, na geração de radicais 
hidroxilas livres pela aplicação de radiação UV no agente oxidante para a mineralização do composto 
orgânico. A pesquisa de novos materiais se mostra necessária para a aprimoração desses processos 
oxidativos, empregando materiais de baixa toxicidade e de baixo custo. Objetivou-se neste trabalho, 
produzir nanoestruturas de ZnO suportado em placa de aço inoxidável e dopadas com nanopartículas 
de ouro, variando parâmetros de produção e aplicando-as no estudo de fotodegradação de poluente 
na água, sendo o material de estudo, o corante azul de metileno. O composto foi obtido por meio de 
eletrodeposição e seguido de uma oxidação via forno elétrico, a 400°C durante 4 horas.Após obtido as 
nanoestruturas de ZnO, levou-se as amostras para a deposição de ouro via sputtering, fazendo uma 
camada de ZnO/Aunanoestruturados. Para determinar a eficiência do ZnO/Auem fotodegradação, o 
experimento foi realizado sob luz UV, provida pela radiação de uma lâmpada de mercúrio (400W) du-
rante 180 minutos e comparados com a fotodegradação utilizando apenas ZnO. Foi observado, através 
das medições realizadas, que o óxido de zinco dopado com ouro catalisou o processo da degradação do 
corante em água, porém não é tão eficiente quanto o ZnO puro, diminuindo a atividade fotocatalítica 
do ZnO conforme aumenta-se a concentração de ouro dopado.
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ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DO SOLO-CIMENTO AUTO ADENSÁVEL PARA 
FABRICAÇÃO DE PAREDES MONOLÍTICAS IN LOCO

Bruna Ramos de Souza1 & Ana Paula da Silva Milani2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul   

O aprimoramento da tecnologia no processo construtivo com o solo-cimento fluido ou solo-cimento 
auto adensável (SCAA) vem ao encontro da busca da produção de edificações modulares e em série. 
Para contribuir com este cenário a pesquisa tem como objetivo estudar a viabilidade técnica do uso do 
produto SCAA para a fabricação de paredes monolíticas in loco. Para tal, foi necessário o estudo das 
características físico-mecânicas de misturas de SCAA e confecção de mini-painéis de paredes mono-
líticas de SCAA aplicando variabilidade de tipos de mecanização para preparação, homogeneização 
e lançamento da mistura SCAA em fôrmas metálicas; e, posteriormente, quantificado e analisado a 
viabilidade dessas técnicas, materiais e equipamentos adotados no processo construtivo. A dosagem do 
SCAA na proporção 1:5 (cimento:solo, em massa) mostrou viabilidade técnica de uso para fabricação 
de paredes monolíticas moldadas in loco, sendo que o processo de preparação da mistura em betoneira 
estacionária e lançamento manual sem adensamento foi considerado eficaz, já que o SCAA no estado 
fresco apresentou-se fluido, homogêneo, sem segregação; e no estado endurecido alcançou resistências 
mecânicas compatíveis para construção de paredes monolíticas. 

Palavras-chave: Viabilidade técnica, Resistência mecânica, Produtividade.
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ESTUDO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES 

Flávia Gaspar Rangel Dias1 & Ana Paula da Silva Milani2

Departamento de Engenharia Civil  
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Devido à falta de especificações técnico-científico sobre as argamassas de solo-cimento, o presente 
trabalho tem o objetivo de estudar e caracterizar esse compósito alternativo. Argamassas compostas de 
solo, cimento, aditivo químico incorporador de ar, cal hidratada e microfibra de polipropileno foram 
caracterizadas a partir de ensaios de consistência, resistência a tração na flexão e à compressão, reten-
ção de água no estado fresco, resistência de aderência à tração, retração por secagem e fissuração. Foi 
possível concluir que o teor ótimo de microfibras de polipropileno para reduzir a retração e a fissura-
ção sem comprometer a resistência mecânica da argamassa de solo-cimento é de 0,3% da massa de ci-
mento. Argamassas não-convencionais de solo-cimento com cal hidratada devem conter a quantidade 
máxima de cal de 0,6 vezes a massa de cimento e necessitam da adição de microfibras de polipropileno 
para alcançar um melhor desempenho frente a fissuração e retração. Argamassas de solo-cimento com 
aditivo incorporador de ar nas proporções 1:4 e 1:6 (cimento:solo) com 0,4% de aditivo atendem os 
requisitos normativos para serem utilizadas como revestimento.

Palavras-chave: Material não-convencional, Microfibras de polipropileno, Terra.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Engenharia Civil da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS 2015/16.
2 Orientadora professora Doutora da UFMS, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia. 



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

313
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

ESTUDO DE NOVAS ALTERNATIVAS DE LIGAÇÃO PARA PONTES MISTAS DE 
MADEIRA E CONCRETO

Leonardo Lopes Coelho1 & Andrés Batista Cheung2

Departamento de Estruturas e Construção Civil  
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As pontes de madeira em estradas vicinais são de suma importância para o desenvolvimento econô-
mico e social do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, pois asseguram a entrada de insumos nas 
propriedades agrícolas, o escoamento da produção e o livre deslocamento das populações do meio 
rural. Entretanto, processos incorretos de execução e manutenção dessas pontes trazem a necessidade 
de implantação de soluções técnicas para a melhoria das condições de serviço tanto das estruturas 
existentes como das que serão construídas. O uso de estruturas mistas de madeira e concreto mostra-se 
uma alternativa economicamente viável e com alta melhora no desempenho estrutural. Este trabalho 
visa avaliar o desempenho de conectores de chapa de aço perfurada como elemento de ligação entre 
madeira e concreto, sendo para isso realizados ensaios do tipo “push-out” para avaliar o módulo de 
deslizamento e a resistência última da conexão. Foram extraídas também as propriedades físicas da 
madeira e mecânicas do concreto (fck e módulo de elasticidade). Os resultados dos ensaios mostraram 
que o conector apresenta excelente ductilidade e uma boa rigidez, apresentando o valor de 35,05 kN/m 
para o primeiro corpo de prova e 24,05 kN/m para o segundo corpo de prova, valores similares às de-
mais rigidezes de conectores disponíveis na bibliografia.

Palavras-chave: estruturas mistas, ligações, pontes de madeira.
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ESTUDO DE SISTEMA FÍSICO COM FORÇA DE RESTAURAÇÃO LINEAR ATRAVÉS 
DE EQUAÇÃO DIFERENCIAL FRACIONÁRIA

Pedro do Valle de Almeida1 & João Vitor Batista Ferreira2

Instituto de Física (INFI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Um dos fenômenos físicos mais estudados é o sistema massa-mola, também conhecido como movi-
mento harmônico. Esse sistema é usado em diversas áreas do conhecimento: em circuitos elétricos 
indutivos, em resistência dos materiais (tração, compressão, torção), etc. A resolução matemática desse 
sistema, usando a relação entre a segunda lei de Newton e a lei de Hooke, resulta numa equação dife-
rencial de ordem inteira, basada em parâmetros como: a massa do corpo, a constante elástica da mola 
e o coeficiente de viscosidade do fluido. Nos primórdios do Cálculo como conhecemos, Gottfried W. 
Leibniz, um dos fundadores do mesmo, recebeu uma carta de Guillaume de l’Hôpital questionando a 
possibilidade de uma derivada de ordem fracionária (e.g. 0,7).  Leibniz apenas pôde especular sobre o 
assunto, contudo, no início do século XIX, Joseph Liouville trouxe, ao chamado “Cálculo Fracionário”, 
formalismo matemático. Quando analisado o movimento harmônico, a existência da força de atrito 
torna necessário o surgimento de um termo extra na equação diferencial. Nota-se que o comporta-
mento apresentado pela solução da equação com a viscosidade do fluido na mesma é similar ao dela 
sem tal termo, porém com redução na derivada de segunda ordem para uma fracionária. Não foi pos-
sível encontrar uma relação analítica para tal relação, mas isso se mostrou correto pois, por meio do 
programa de regressão criado durante o trabalho, observou-se que não existe relação direta entre tais 
grandezas estudadas. Ainda que não direta, existe essa relação e isso é mostrado a partir do cálculo do 
erro entre as medidas. Isso indica que o cálculo fracionário é uma ferramenta a ser estudada.

Palavras-chave: Sistema Massa-Mola, Cálculo fracionário, Oscilador fracionário.
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ESTUDO QUÍMICO DA RAIZ DE AESCHYNOMENE FILOSA LEGUMINOSAE – II

Taynara Nogueira Martins1, Rodrigo Cesar da Silva Costa2,  
Luzinátia Ramos Soares3 & Walmir Silva Garcez4

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As plantas aquáticas apresentam aplicação em diversas áreas, tais como ornamental, alimentícia e me-
dicinal. Diversos produtos de interesse, como taninos, saponinas e alcaloides, foram detectados em 
macrófitas aquáticas. No presente trabalho visamos contribuir para os estudos fitoquímicos, incluindo 
a busca por produtos bioativos, e genéticos de espécies do gênero Ludwigia coletadas em veredas de 
Mato Grosso do Sul. Para tanto, foi realizado o extrato metanólico dos órgãos, caule e folha, de três 
espécies, L. lagunae, L. leptocarpa e L. elegans. O extrato obtido foi ressuspendido em uma solução 
hidrometanólica (9:1, v/v) e particionado com n-hexano, acetato de etila e n-butanol, para obtenção 
das fases n-hexânica, acetato de etila, n-butanólica e hidrometanólica. A fase acetato de etila da espécie 
L. lagunae, folha, foi submetido a análise por CLAE-DAD-EM/EM em modo negativo e positivo. No 
modo positivo foi observado um íon com m/z = 487,0858, com uma carga positiva, coerente com a fór-
mula molecular C21H20O12 (diferença de 2,3 ppm). Por meio de uma busca no SciFinder, combinando a 
fórmula molecular com dados para o gênero Ludwigia, foi obtido duas possibilidades: 3-O-β-D-Galac-
topiranosil quercetina (01) e 3-O-β-D-Glucopiranosil quercetina (02). No modo negativo foi observa-
do um íon com m/z = 487,3445, com uma carga negativa, coerente com a fórmula molecular C30H48O5 
(diferença de 3,2 ppm). A aplicação da mesma metodologia levou à identificação do triterpeno ácido 
tormêntico (03). Para se certificar que as estruturas propostas estão corretas são necessárias mais aná-
lises. Com o intuito de contribuir com trabalhos futuros do grupo de pesquisa do laboratório LP1 do 
Instituto de Química da UFMS, o DNA das três espécies mencionadas foram extraídos e o controle de 
qualidade foi realizado por meio de dados de absorbância de UV.

Palavras-chave: Macrófitas aquáticas, Ludwigia, Fitoquímica.
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ESTUDO QUÍMICO DAS PARTES AÉREAS DE Psychotria tenerior

Maria de Los Angeles Echague1 & Patrícia de Oliveira Figueiredo2

Resumo: O gênero Psychotria é o maior gênero na família Rubiaceae, com mais de 1800 espécies 
conhecidas. Tendo em vista o amplo uso na medicina tradicional e a variedade de classes metabólitos 
encontradas no gênero, o presente estudo teve por objetivo a caracterização química do extrato etanólico 
dos galhos (PTG) e folhas (PTF) da espécie até então nunca quimicamente estudada, Psychotria tenerior, 
por meio de estudos químicos clássicos e por desrreplicação dos extratos a partir dos dados obtidos por 
cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector por arranjo de diodos e espectrômetro de 
massas de alta resolução e modo sequencial, com interface por electrospray (CLAE-DAD-IES-EM/EM). 
Objetivou-se também, avaliar a atividade citotóxica das fases do extrato PTG e o extrato PTF frente a li-
nhagens de células tumorais. No estudo, o extrato etanólico dos galhos (PTG) foi submetido a uma parti-
ção líquido-líquido utilizando solventes de diferentes polaridades, obtendo-se as fases hexânica (PTGH), 
clorofórmica (PTGC), acetato de etila (PTGA) e hidrometanólica (PTGHM). O estudo químico clássico 
da fase clorofórmica (PTGC) resultou no isolamento e identificação de cinco compostos:  ácido ursólico 
(1), ácido oleanólico (2), triglicerídeo (3), 3-O-β-D-glucopiranosil-β-sitosterol (4) e um cerebrosídeo 
(5). Do estudo químico da fase hexânica (PTGH) foram identificados os esteroides estigmasterol (6), β-
sitosterol (7) e campesterol (8). A análise da fase PTGC por CLAE-IES-EM/EM permitiu a identificação 
de treze compostos, cujos dados de EM e EM/EM são sugestivos da classe dos triterpenos pentacíclicos 
ácidos. Destes, confirmou-se a identificação dos ácidos ursólico (1) e oleanólico (2), isolados e identi-
ficados na fase clorofórmica PTGC. A análise por CLAE-IES-EM/EM da fase acetato de etila (PTGA) 
resultou na identificação de cinco compostos, sendo eles: quercetina-O-ramnosídeo-O-hexosídeo (9), 
dois trímeros de flavonóis, sendo compostos por duas unidades de (epi)afzelequina e uma unidade de 
(epi)catequina (11 e 12), e dois tetrâmeros de flavonóis, formados por três unidades de (epi)afzelequina e 
uma unidade de (epi)catequina (10 e 13). A presença de monômeros, dímeros, trímeros e tetrâmeros de 
flavonóis corrobora com a suspeita da presença de taninos condensados em PTGA, haja vista a coloração 
bastante escurecida da amostra, bem como a fácil degradação das frações. Da fase PTGHM foram iden-
tificados por  CLAE-IES-EM/EM seis compostos, quatro deles já identificados na fase PTGA (9, 10, 12 
e 13) e os compostos ácido deacetilaperulosídico (14) e ácido asperulosídico (15). Do extrato das folhas 
de P. tenerior (PTF) foram identificados, por análise dos dados de CLAE-IES-EM/EM, cinco compostos: 
quercetina-3-O-( diramnosil-glucosídeo) (16), quercetina-3-O-(ramnosil-xilosil-glucosídeo) (17),  quer-
cetina-O-ramnosídeo-O-hexosídeo (18), kaempferol-3-O-(ramnosil-xilosil-glucosídeo) (19) e kaemp-
ferol-3-O-rutinosídeo (20). O ensaio de citotoxicidade da fração PTGC frente às células da linhagem 
786-0 apresentou IC50= 26,36 µg/mL , caracterizando sua potencial atividade antitumoral, a qual pode 
estar relacionada com a presença dos triterpenos pentacíclicos ácidos. As outras frações (PTGH, PTGA 
e PTGHM) e o extrato PTF não apresentaram atividade citotóxica significativa nas linhagens testadas. É 
importante destacar que não foi constatada a presença de alcaloides indólicos nesta espécie, cuja presença 
é característica no gênero, estando, entretanto, de acordo com achados obtidos em outras psicótrias, tais 
como P. carthagenensis, P. spectabilis, P. gitingensis e P. yunnanensis, os quais, assim como P. tenerior, acu-
mulam principalmente metabólitos secundários sintetizados pela rota do ácido chíquimico e terpenos.

Palavras-chave: Psychotria tenerior, CLAE-IES-EM/EM, desrreplicação, triterpenos.
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ESTUDO QUÍMICO DAS RAÍZES DE CONYZA BONARIENSIS (ASTERACEAE) 

Murilo Augusto Soleira Grassi1 & Joaquim Corsino2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A espécie Conyza bonariensis (Asteraceae) é uma planta encontrada no estado de Mato Gros-
so do Sul, Brasil, especialmente na região do Cerrado e, amplamente utilizada na medicina popular. O 
extrato etanólico de Conyza bonariensis, também conhecida como margaridinha do campo ou buva, e 
o seu óleo essencial possui efeitos citotóxicos em duas linhas de células de tumores humanos: a linha-
gem de células de carcinoma da mama (MCF7) e linhagem de células de carcinoma cervical (HELA). 
Este projeto visa o estudo fitoquímico biomonitorado do extrato etanólico das raízes de Conyza bona-
riensis. O trabalho foi desenvolvido em três etapas: 1) continuação do estudo das frações obtidas do 
extrato bruto, da primeira coleta do material vegetal, submetido a procedimentos de fracionamentos 
cromatográficos, 2) análise dos extratos brutos das raízes, caules e folhas, da segunda coleta do material 
vegetal, por espectrometria de massa, 3) novos ensaios de citotoxicidade do extrato etanólico das raízes 
da espécie Conyza bonariensis em diferentes células tumorais. Foram realizados coluna de Sephadex 
LH 20, cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), e CLAE-DAD-IES-Q-TOF-EM/EM. As aná-
lises via CLAE-DAD-IES-Q-TOF-EM/EM revelou a presença de 9 compostos de diferentes classes, o 
que mostra o perfil amplo e variado de substâncias da espécie Conyza bonariensis. A análise via cro-
matografia líquida de alta eficiência (CLAE) das frações: CBRM-(74-83)-(26-28) originou um único 
pico majoritário indicando a pureza da fração, e a CBRM-(74-83)-(29-32) indicou a possibilidade de 
separação de outras substâncias de interesse. Os novos ensaios de citotoxicidade revelaram os mesmos 
efeitos antiproliferativos nas linhagens de células de interesse, o que reforça a necessidade de pesquisas, 
a fim de isolar e identificar as substâncias responsáveis por esse efeito biológico.
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ESTUDO QUÍMICO DO CAULE DE Diplokelebafloribunda N.E.Br. (SAPINDACEAE)

Bianca Carolina de Jesus Nunes1, Alex Fonseca Souza2 & Walmir Silva Garcez3

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

A família Sapindaceae é amplamente encontrada no território brasileiro. A espécie em estudo, Di-
plokelebafloribunda, pertence a um gênero de apenas duas espécies e mostrou-se de interesse químico 
pela presença de compostos inéditos descobertos na investigação fitoquímica de suas folhas. Devido a 
isso e à falta de relatos na literatura sobre a composiçãodo caule desta espécie, realizou-se o estudo do 
caule da D. floribunda visandoo conhecimento de sua composição química através do isolamento e ca-
racterização de seus compostos na fase acetato de etila. Deste modo, partindo-se da fase acetato de eti-
la, proveniente do extratoetanólico do caule deD. floribunda, a qual foi submetida a cromatografiaem 
coluna de sílica de fase reversa C-18 como fase estacionária e como eluenteinicial metanol/água 2:8 
e gradiente decrescente de polaridade até metanol 100%. As frações obtidas foram então analisadas e 
separadas por semelhança observada em Cromatografia em Camada Fina. Algumas das frações foram 
sujeitas a novos processos cromatográficos, gerando sub-frações de maior interesse exploratório, as 
quais foram analisadas por RMN de1H e 13C e também por HPLC e HPLC/MSn.As substâncias identi-
ficadas até o momento por HPLC/MSnforam: 11-oxo-β-amirina, 24-hidróxi-11-oxo-β-amirina, Ácido 
11-oxo-oleanoico, Oleiferosídeo-N e por RMN foram identificadas uma cumarina, a isoescopoletina 
e um derivado do ácido benzilacético. Estas substâncias não haviam sido caracterizadas nesta planta e 
em plantas do gênero Diplokeleba.
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ESTUDO QUÍMICO DOS GALHOS DE COMBRETUM MELLIFLUUM 
EICHLER(COMBRETACEAE): BUSCA DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS COM 

POTENCIAL ANTICÂNCER

Patrick da Silva Mirowski1 & Fernanda Rodrigues Garcez2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Espécies do gênero Combretum (família Combretaceae) são conhecidas por fornecerem 
substâncias com potencial anticâncer. Dentro da linha de pesquisa desenvolvida no PRONABio/IN-
QUI/UFMS que visa à busca de substâncias bioativas em plantas de MS, foi realizado o estudo quí-
mico do extrato etanólico dos galhos de CombretummellifluumEichler, o qual apresentou atividade 
antiproliferativa in vitro frente a linhagens de células neoplásicas. Após partições sucessivas do extrato 
etanólico, a atividade antiproliferativa ficou concentrada principalmente na fase clorofórmica (valores 
de GI50 na faixa de 3,0 a 28,0 µg/mL frente a todas as cinco linhagens celulares testadas), sendo menos 
ativas as fases hexânica e acetato de etila. Diversos procedimentos cromatográficos realizados com 
estas fases resultaram, até o momento, no isolamento e caracterização de 13 substâncias. Da fase cloro-
fórmica foram obtidos os triterpenos ácido betulínico, ácido arjunólico, arjungenina e combregenina, 
as lignanasanolignana C, (-)-larreatricina (descrita pela primeira vez em Combretaceae), 4,4’-di-hi-
dróxi-7,9’-epóxi-8,8’-lignana (inédita).Da fase acetato de etila foram obtidos o triterpenoarjungluco-
sídeo I, o flavonol quercetina e p-hidróxi-acetofenona (descrita pela primeira vez em Combretaceae). 
Da fase hexânica foram obtidos o triterpenolupenona e dois fitoesteroides (β-sitosterol e estigmaste-
rol). A determinação estrutural das substâncias foi feita principalmente com base em dados espectrais 
de RMN 1H e 13Cuni-e bidimensionais. Com base nas atividades citotóxicas apresentadas pelas fases, 
pode-se sugerir que o ácido betulínico, arjunglucosídeo I e quercetina sejam alguns dos responsáveis 
pelo potencial antitumoral das mesmas e, consequentemente, do extrato etanólico de C. mellifluum, 
visto que estes compostos apresentaram atividades citotóxicas frente a diversas linhagens de células 
neoplásicas em trabalhos anteriores, com destaque para o ácido betulínico. Os resultados obtidos até o 
momento são promissores e apontam para futuros ensaios a serem realizados com as substâncias e/ou 
fases da partição do extrato dos galhos de C. mellifluum visando ao desenvolvimento de novos agentes 
anticâncer.
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ESTUDOS SINTÉTICOS PARA A OBTENÇÃO DE DIARILSSELENETOS, 
DIARILDISSULFETOS E DIARILTIOSSULFONATOS COM POTENCIAIS ATIVIDADES 

BIOLÓGICAS

Omar Dias Lacerda1, Ingrid Duarte Pereira2,  
Rejane Gonçalves Diniz Khodyuk3, Edson dos Anjos dos Santos4

Laboratório de Bioquímica Geral e de Microrganismos 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Com os casos de câncer cada vez mais frequentes, a resistência aos fármacos atuais pode ser um grande 
desafio, no entanto, a síntese de novos compostos com estrutura semelhante à substâncias com poder 
anticancerígeno pode auxiliar neste problema, visando preservar os grupos farmacofóricos e adicionar 
outros grupos químicos na molécula com o intuito de aumentar a potência da droga. Este trabalho 
visou a realização de estudos para a síntese do 1,2,3-trimetoxi-5-[(4-metoxi-3-nitrofenil)seleno]benze-
no, uma molécula com estrutura química análoga a Combretastatina-A4 (CA-4). A CA-4, um produto 
natural isolado da árvore africana Combretumcaffrum (Combretaceae), já foi descrita como um poten-
te agente anticancerígeno atuando sobre a despolimerização da tubulina, mecanismo essencial para o 
crescimento celular. Foram realizadas duas tentativas para a obtenção do análogo, partindo de Reações 
de Grignard para a síntese do intermediário diarildisseleneto, além de uma reação para a incorporação 
de um grupo NO2meta-substituído em um dos materiais de partida. Entretanto, as tentativas realizadas 
para a obtenção do diarildisseleneto não foram alcançadas com êxito. No entanto, foi obtido um dos 
intermediários-chave para a síntese do composto almejado, o 3-nitro-4-metoxilanilina, obtido com 
um rendimento de 17 %. Esse produto foi isolado a partir de cromatografia de placa preparativa de 
sílica gel (eluente 7:3 Hex/AcOEt) e identificado a partir da análise espectroscópica de RMN 1H e 13C 
e por espectrometria de massas de alta resolução, e será utilizado em estudos para a obtenção de com-
postos da classe dos diarildissulfonatos e diarildissulfetos,potenciais classes de compostos com ativi-
dade antitubulínica que serão preparados futuramente. Nesse sentido, foram obtidos inicialmente dois 
derivados da classe destes compostos utilizando como metodologia como catalizador Al(H2PO4)3 de 
em meio ácido, obtendo os compostos bis(4-metoxifenil) dissulfeto (17) e S-(4-metoxifenil) 4-metoxi-
benzenossulfonotioato  (18) com rendimentos de 67,14 % e 28,57 %, respectivamente, estes compostos 
serão submetidos a ensaios antitubulínico e citotóxico.

Palavras-chave: Combretastatina-A4, Tubulina, Câncer .
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ESTUDOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Isabela Sampaio Carvalho1, Waleria Barros2,  
Luciana Escalante Pereira3, Antonio Conceição Paranhos Filho4

Laboratório de Geoprocessamento para Aplicações Ambientais 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Município de Ladário está localizado na planície do Pantanal, próximo ao Município de Corumbá, 
na região oeste do Estado de Mato Grosso do Sul e a 435km de Campo Grande. Em toda sua extensão, 
encontram-se nascentes e córregos sem, contudo, uma base cartográfica que permita diferenciá-los nas 
drenagens na malha urbana; desencadeando problemas quanto ao uso da água e ocupação antrópica 
do ambiente. Desta forma, o Projeto de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Ladário e 
a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul visa a análise integrada de aspectos ambientais da cida-
de, identificando os principais cursos d´água, além da determinação de parâmetros físicos e químicos 
dos córregos de maior relevância, elaboração de cartas de cobertura vegetal e geração de um banco de 
dados em SIG (Sistemas de Informação Geográfica); propiciando documentos referenciais para plane-
jamento e gestão ambiental do município. O estudo utilizou imagens de satélite WorldView e pontos 
coletados com um DGPS RTK em campo para elaboração de um Modelo Digital de Elevação da área 
urbana e ortorretificação das imagens adquiridas, além do traçado dos cursos d´água identificados. 
Foram utilizados softwares gratuitos e livres (QGis e SAGA) e os resultados obtidos serão repassados 
à Prefeitura de Ladário.

Palavras-chave: Modelo Digital de Elevação, Córregos, SIG.

1 Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental
2 Professora Voluntária - UFMS
3 Técnica de Geoprocessamento - UFMS
4 Orientador
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FLUORESCÊNCIA APLICADA NO ESTUDO DA  
DEGRADAÇÃO TÉRMICA DE BIODIESEL

Gustavo C. S. de Oliveira1, Juliete R. de Lima2 & Samuel L. Oliveira3

Resumo: Com o contínuo crescimento do uso de energia, e com o esgotamento das fontes de petróleo, 
vários pesquisadores vem buscando novas fontes para a produção de energia renovável e que causem 
menos danos ao meio ambiente. O biodiesel aparece como forte substituto do diesel, por sua produção 
facilitada e também por seu baixo nível de compostos sulfurosos e seu baixo índice de poluentes. Se-
gundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) o biodiesel é a mistura 
de ésteres alquílicos de ácidos graxos, e pode ser obtido através de óleos vegetais e gorduras animais. 
Esse trabalho tem como intento de produzir o biodiesel através da reação de transesterificação e anali-
sar os espectros de FT-IR dos óleos vegetais (soja e canola) para verificar se houve a conversão do óleo 
em biodiesel. Também teve como objetivo estudar a degradação térmica do biodiesel e seu óleo base. 
Confirmamos a conversão óleo-biodiesel tanto para o óleo de soja como canola através da espectros-
copia de absorção no infravermelho. Foi ainda confirmada a ausência de compostos contaminantes nas 
amostras de biodiesel. As medidas foram realizadas através da fluorescência na região UV-Vis, tanto 
para medidas concentradas quanto para medidas diluídas em hexano, onde estudamos duas bandas 
principais, uma relacionada aos tetraenos conjugados e a outra relacionada à clorofila. Observamos 
que a fluorescência do óleo é maior que a do biodiesel, tanto para as amostras concentradas como nas 
diluídas. Os resultados propõem que a temperatura influencia na intensidade de fluorescência.

Palavras-chave: Biodiesel; Temperatura; Fluorescência UV-Vis.

1 Aluno do curso de Física Licenciatura, UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq
2 Doutoranda em Química, Instituto de Química, UFMS
3 Professor da UFMS, Instituto de Física; e-mail: samuel.oliveira@ufms.br



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

323
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

GEOTECNOLOGIAS APLICADA NA IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS RIPARIAS EM 
APPs DE NASCENTES CULTIVADAS COM EUCALIPTO NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO CÓRREGO TABOCA (MS) 2015

Karen Cristina Pereira Costa1 & Patrícia Helena Mirandola Garcia2

Resumo: O presente trabalho tem como área de estudo a Bacia Hidrográfica do Córrego Taboca no 
Estado de Mato Grosso do Sul, localizada entre as coordenadas geográficas 20°21’60”S e 20°30’00”S 
referente a latitude e a 52° 02’ 12” W e 52° 14’ 60” W referente a longitude. O Córrego Taboca é um 
corpo d’água situado no município de Três Lagoas e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Sucuriú, 
com uma área aproximadamente de 10.206 km². A metodologia é baseada em oito atividades que en-
volvem: trabalhos de gabinete, processamento de dados das imagens, elaboração dos mapas temáticos 
e quantificação de dados, gerando informações. Foram elaborados mapas de uso e cobertura da Terra 
de APP e da BHCT, o que possibilitou compreender quais eram os tipos de uso nas mesmas, e verificar 
o cumprimento da Lei de Nº 12.651 do Novo Código Florestal de 2012. Posteriormente foram elabora-
dos buffers com a metragem das faixas de zona riparia para identificação das mesmas nas nascentes e 
nas APPs da BHCT. Com os mapeamentos, considera-se que não há o cumprimento da legislação, nas 
nascentes principais do córrego, mas que a delimitação da APP existe, mas sua cobertura ainda há a 
utilização de outras classes diferentes de mata ciliar. Consideramos que, utilização da metodologia da 
zona riparia não seria viável aos produtores da silvicultura de eucalipto, pela diminuição de metragens 
de produção que a mesma acarretaria.

Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanentes, Geotecnologias e Bacias Hidrográficas.
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GRAFOS E SUAS APLICAÇÕES

Marcos Vinicius Ayala Acosta1 & Elen Viviani Pereira Spreafico2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 

No estado de Mato Grosso do Sul o setor da agropecuária é de fundamental importância para a econo-
mia, pois instiga o setor industrial e de serviços. Sabendo que o  estado é um dos maiores produtores 
de soja do país, temos o objetivo de diminuir o custo do pequeno agricultor a partir do estudo da teoria 
dos grafos juntamente com tecnologias e apresentar sugestões para o mesmo. Inicialmente temos que 
saber que o cultivo da soja é feito através da preparação da terra, o plantio da soja, a pulverização da 
plantação (que tem como objetivo auxiliar agricultores no combate às plantas daninhas, insetos, entre 
outros) e enfim a colheita da mesma. Suponha uma plantação de soja de pequeno porte atingida por 
uma praga em uma pequena área. A partir disso, é necessário utilizar um drone para fazer um mapea-
mento fotográfico da plantação. Na área da plantação é feito um empacotamento reticulado com raio 
igual ao alcance fotográfico do drone. O caminho feito pelo drone será gravado em sua memória para 
que ele faça o mesmo percurso de acordo com visitas feitas no local. O caminho percorrido pelo drone 
pode ser esquematizado por vértices que representam o local em que foi tirada a foto e a circunferên-
cia que envolve o vértice representa a área de alcance de cada foto. O custo seria do mapeamento da 
plantação, e conforme desejo do interessado, e para que de certo esta aplicação serão necessárias visitas 
constantes semanalmente ou mensalmente para novos mapeamentos com intuito de identificar possí-
veis problemas, não só apenas envolvendo pragas, mas também aqueles gerados pelo clima. Os drones 
ajudam com a “agricultura de precisão”, uma prática crescente, onde os agricultores aplicam pesticidas 
e fertilizantes de forma mais oportuna para pequenas porções de uma cultura, em vez de um campo 
inteiro.

Palavras-chave: Agricultura, Grafos, Drone.
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IDENTIFICAÇÃO DE LEVEDURAS EM IMAGENS MICROSCÓPICAS UTILIZANDO 
VISÃO COMPUTACIONAL

Reinaldo Felipe Soares Araujo1 & Wesley Nunes Gonçalves2

Câmpus de Ponta Porã (CPPP) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Devido a grande demanda, o avanço tecnológico deve se estender a toda linha produção que vai desde 
o plantio até a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é a principal responsável pela produção 
do etanol. No processo de fermentação, as leveduras viáveis se alimentam do açúcar e quebram as 
moléculas de glicose para produzir o etanol. Quando o número de leveduras está baixo deve-se acres-
centar mais para que a fermentação não seja prejudicada. Para isso deve haver um controle e contagem 
do número de leveduras, contagem que é realizada por um especialista que faz a coleta do mosto. 
Atualmente é uma atividade manual, repetitiva e cansativa que podem ocorrer erros. Para resolver 
esse problema esse artigo propõe o método de casamento de modelos com multi escalas para realizar 
a contagem de leveduras em imagens microscópicas. Resultados obtidos através de experimentos em 
um banco de imagens mostram uma alta taxa de correlação as marcações feitas pelo o especialista e as 
marcações feitas pelo método proposto. Os resultados do método proposto foram comparados com o 
método de casamento de modelos utilizando correlação cruzada normalizada e máximos locais e com 
o casamento de modelos utilizando correlação cruzada normalizada com supressão de não máximos 
sem a multi escala e o método proposto se mostrou mais eficiente para identificar leveduras em ima-
gens microscópicas.

Palavras-chave:  Visão Computacional, Análise de textura, Detecção de Pragas.
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IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DE GERADOR SÍNCRONO 
TRIFÁSICO DE POLOS SALIENTES

João Paulo Poloni Nuñez1 & Valmir Machado Pereira2

Faculdade de Engenharias, Arquiteturas e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

A máquina síncrona trifásica de polos salientes operando como gerador síncrono (GS) possui vanta-
gens operacionais e de custo que favorecem sua implantação em geração de energia elétrica em peque-
nas ou grandes escalas, assim sendo responsável por quase toda geração mundial de energia elétrica. 
Possuindo grande uso, faz necessário estudos e pesquisas para se tornar maior a eficiência da sua ope-
ração, a partir do controle dos seus parâmetros varáveis.  Este estudo objetivou a análise de um gerador 
síncrono de polos salientes, acionado por uma máquina primária, que em usinas hidroelétricas por 
exemplo, são representadas pelas turbinas. Concentrou-se o interesse em obter os parâmetros elétricos 
por intermédio de ensaios. Foram investigadas metodologias para a parametrização das variáveis que 
compõem a máquina, e a partir de pesquisas e da literatura foram definidos alguns ensaios laborato-
riais controlados, como simular o comportamento do gerador síncrono em casos de curto circuito em 
seus terminais. Para isso, iniciou-se com aproximações do GS de polos salientes para o GS de polos 
lisos, e assim foram efetuados ensaios preliminares como de Funcionamento do Gerador a Vazio e 
Funcionamento do Gerador em Curto Circuito. Após tal abordagem foi possível executar ensaios mais 
complexos para determinação das reatâncias de eixo direto (XD) e de eixo de quadratura (XQ), e tam-
bém simular o comportamento das correntes e tensões durante um curto circuito brusco (ou similar 
ao desligamento abrupto da carga em seus terminais). A partir do levantamento destes parâmetros 
nos ensaios, foi possível analisar e comparar com dados de fabricação a veracidade dos mesmos. Após 
a conclusão desta etapa foram realizadas simulações dinâmicas usando o software Matlab/Simulink. 
Os valores dos parâmetros elétricos encontrados se mostram satisfatórios bem como a simulação se 
aproximou do ensaio de bancada. Posterior a simulação os resultados foram confrontados e ocorreu a 
validação dos resultados obtidos.

Palavras-chave: Gerador Síncrono, Parâmetros Elétricos, Simulação Computacional.
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IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE GEODÉSICA NA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Lucas Yuri Dutra de Oliveira1 & Daniel Anijar de Mattos2

Resumo: Os mapas são de fundamental importância em diversas áreas do conhecimento, incluindo a 
Engenharia Civil. O mapeamento deve estar referenciado a um sistema de referência. No Brasil, atual-
mente, adota-se o referencial SIRGAS-2000, que é compatível com o referencial adotado pelo GPS 
(Global Positioning System). Nos levantamentos topográficos, além do GPS, são usados outros equipa-
mentos como estação total, teodolito digital, dentre outros. O uso desses equipamentos, em geral, exige 
pontos de apoio, com coordenadas conhecidas, denominados de marcos geodésicos. Nesse sentido, o 
objetivo principal desse trabalho consiste em estabelecer uma rede geodésica na UFMS (Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul) Câmpus de Campo Grande/MS para dar subsídio aos levantamentos 
topográficos. Foram implantados 15 marcos com boa distribuição ao longo do Câmpus. Esses marcos 
foram levantados usando receptores GPS. No processamento dos dados GPS foram usadas as técnicas 
de posicionamento PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) e RTK (Real Time Kinematic). Como 
resultado obteve-se coordenadas com nível de acurácia centimétrica. 

Palavras-chave: geodésia, topografia, GPS.
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IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM REPOSITÓRIO ORIENTADO A SERVIÇOS 
DE ATIVOS DE SOFTWARE

Mateus Gabi Moreira1 & Maria Istela Cagnin2

Resumo: A descoberta e a modelagem de processos de negócio permitem que as organizações co-
nheçam melhor o seu próprio negócio; facilitam o gerenciamento do conhecimento, pois dissemina 
o funcionamento do negócio a todos os stakeholders, e provê informações úteis para a elicitação de 
requisitos de software. Apesar dos seus benefícios, essas atividades nem sempre são realizadas devido 
ao tempo e custos associados. Diante desse cenário, surgiu o conceito de Linha de Processos de Negó-
cio (LPN), cujo intuito é propiciar a reutilização sistemática de modelos de processos de negócio. Para 
alcançar os principais benefícios do reúso, é imprescindível o uso de apoio computacional provido 
pelos repositórios. Essa necessidade também ocorre no contexto de ativos de LPNs. Diante disso, este 
trabalho tem como principal objetivo implementar os principais serviços especificados em uma arqui-
tetura de referência de repositórios orientados a serviços de ativos de software, denominada Cambuci. 
Adicionalmente, neste trabalho é feito um estudo para averiguar a flexibilidade da especificação de 
ativos reutilizáveis da Object Management Group(OMG) para representar ativos LPN, com o intuito de 
propiciar o armazenamento e a busca eficiente desse tipo de ativo em repositórios.

Palavras-chave: repositório orientado a serviços, linha de processos de negócio, especificação de ati-
vos.
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ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA - IQAcetesb DO RIO TAQUARI,  
NO MUNICÍPIO DE COXIM - MS

Danielle Amorim Freitas de Souza1 & Maria Lúcia Ribeiro2

Resumo: No Brasil, um dos índices mais utilizados para avaliar a qualidade da água de corpos hídricos 
é o IQAcetesb. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) adaptou e desenvolveu o 
IQA a partir de um estudo realizado em 1970 pela “NationalSanitation Foundation” dos Estados Uni-
dos. O IQACETESB incorpora nove parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade 
das águas, tendo, como determinante principal, a utilização das mesmas para abastecimento público. 
Portanto, a falta de uma gestão eficiente nas bacias hidrográficas, pode comprometer a qualidade e a 
disponibilidade da água e até mesmo comprometer todo o ecossistema dependente dessa água. Dessa 
forma, tendo em vista a necessidade de um monitoramento na região, o presente trabalho teve por 
objetivo determinar o Índice de Qualidade da Água – IQACETESB, através do monitoramento das águas 
superficiais do Rio Taquari a jusante da região urbana de Coxim-MS. Apesar da qualidade da água es-
tar boa, os resultados da análises mostraram que o rio atende a padrões de qualidade correspondentes 
à classe 4 da Resolução CONAMA n° 357/05, o que é incompatível com os usos atuais do corpo d´’agua 
(preservação de comunidades aquáticas, abastecimento doméstico e industrial, irrigação de culturas).

Palavras-chave: qualidade de água, índice, Rio Taquari.
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INFERÊNCIA BAYESIANA PARA MODELOS DE MISTURA

Rogério Carvalho Andrade1 & Erlandson Ferreira Saraiva2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Apresentamos os dois principais métodos de estimação dos parâmetros de modelos de mistura. Sob a 
abordagem clássica apresentamos o algoritmo EM (ExpectationMaximization). Descrevemos em de-
talhes como desenvolver o algoritmo EM para modelos de distribuições normais. Sob a abordagem 
Bayesiana apresentamos o procedimento de estimação considerando distribuições a priori conjugadas. 
Descrevemos o procedimento de estimação via algoritmo Gibbssampling. Para comparar a desempe-
nho destes dois algoritmos, desenvolvemos um estudo de simulação considerando diferentes modelos 
de distribuições normais.  A comparação foi desenvolvida usando simulação Monte Carlo. O critério 
utilizado para comparar os métodos foi à raiz quadrada do erro quadrático médio (REQM). Os re-
sultados do estudo de simulação mostram que as estimativas obtidas via algoritmo Gibbssampling 
apresentam menor valor REQM.

Palavras-chave: Modelo de Mistura, Inferência Bayesiana, MCMC.
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INFERÊNCIA BAYESIANA PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS

Rodrigo Carvalho Andrade1 & Erlandson Ferreira Saraiva2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Desenvolvemos uma abordagem Bayesiana para o processamento e segmentação de imagens.  Mode-
lamos uma imagem através de uma grade regular retangular e assumimos que esta grade é dividida em 
múltiplas regiões disjuntas de pixels. Associamos a cada pixel uma variável indicadora não observável 
que indica a componente à qual o pixel pertence. O procedimento de estimação é baseado em métodos 
de Monte Carlo em Cadeias de Makov (MCMC), em que, os parâmetros das componentes são atuali-
zados utilizando os algoritmos Gibbssampling, Metropolis-Hastings e Swendsen-Wang. Apresentamos 
um estudo de simulação no qual aplicamos o método proposto na segmentação de imagens simuladas.

Palavras-chave: Segmentação de imagens, Inferência Bayesiana, MCMC.
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INTERFERÊNCIAS DO PULSO DE INUNDAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE 
DA BARRA DO SÃO LOURENÇO

Maxwell da Rosa Oliveira1 & Beatriz Lima de Paula Silva2

Câmpus do Pantanal (CPAN) Corumbá-MS 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O Pantanal é a maior planície alagável do mundo tendo aproximadamente 160.000 km2 de extensão. 
Como principal fator ecológico está região possui o pulso de inundação, que é um ciclo anual de cheias 
e secas. Dentro deste bioma podemos encontrar diversas comunidades ribeirinhas, que além de resi-
direm neste local, exercem atividades econômicas como a coleta de isca viva. Deste modo o objetivo 
deste estudo foi avaliar as interferências geradas pelo pulso de inundação na Comunidade da Barra 
do São Lourenço. Para isto foram selecionados os anos mais representativos para cada época (cheia e 
seca), e as imagens com melhor qualidade, assim definindo as imagens do ano de 2005 como represen-
tante dá época de seca e a imagem do ano de 1988 para representar a época da cheia. As imagens foram 
adquiridas por meio do catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O 
processamento dos dados foi realizado em softwares livres de Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
sendo usados o Qgis versão 2.10 e Spring versão 5.2. Foram analisados doze (12) pontos sendo dez (10) 
referentes a atividades econômicas, um da localização da comunidade e um do “Aterro do Socorro”, 
local usado pelos moradores como abrigo em cheias intensas. Na região da comunidade foi verificado 
um aumento de 17 km2 para 46 km2. O aterro do socorro no ano de 1988, onde o Rio Paraguai apresen-
tou 6,64 m de altura na régua da cidade de Ladário, foi completamente inundado. Contudo as ativida-
des econômicas de coleta de isca viva e extrativismo de arroz selvagem (Oryza latifólia) apresenta uma 
relação positiva com o ciclo de inundação. Apesar do pulso de inundação trazer alguns transtornos a 
comunidade, está também é essencial para a manutenção de outras atividades.  

Palavras-chave: sensoriamento remoto, Pantanal, comunidades ribeirinhas.

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)- Processo 448923/2014-9
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE DITERPENOS COM POTENCIAL ATIVIDADE 
ANTIÚLCERA DA FASE ACETATO DE ETILA DA CASCA DE CROTON URUCURANA

Caroline Fortes Dornelles1 & Fernanda Rodrigues Garcez2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Crotonurucurana, pertencente à familiaEuphorbiaceae,é uma planta conhecida como sangra 
d’água, muito utilizada na medicina popular na forma de chá da sua casca para o tratamento de úlcera 
gástrica. Membros do nosso grupo de pesquisa comprovaram a ação antiulcerogênica em ratos do 
extrato metanólico da casca desta espécie. Após partição do extrato bruto, verificou-se que a atividade 
ficou concentrada na fase acetato de etila e análises espectroscópicas realizadas indicaram que esta 
fase é composta por terpenoides, particularmente diterpenos. Tendo em vista que propriedades gas-
troprotetoras têm sido relatadas para diterpenos, alguns deles obtidos de outras espécies de Croton, o 
presente plano de trabalho teve como objetivos realizar o estudo químico da fase acetato de etilabioa-
tiva, visando ao isolamento e elucidação estrutural de seus constituintes majoritários, particularmente 
diterpenos com potencial atividade antiúlcera. Para obtenção dos diterpenos, o extrato metanólico 
da casca foi submetido inicialmente a uma partição líquido-líquido para a obtenção da fase acetato 
de etilabioativa. Sucessivos fracionamentos cromatográficos foram então realizados com esta fase, in-
cluindo cromatografia em coluna de silica gel e de Sephadex LH-20, os quais resultaram no isolamento 
e caracterização de três diterpenosclerodânicos, 12-epi-barbascoato de metila, ácido hardwíckiico e 
3-oxo-12-epi-barbascoato de metila. A determinação estrutural das substâncias foi feita principalmen-
te com base em dados espectrais de RMN 1H e de 13C. Os diterpenos foram isolados em quantidades 
significativas, sendo encaminhados para avaliações de suas propriedades gastroprotetoras através de 
ensaios de atividade antiulcerogênica, empregando-se modelos de indução de úlcera gástrica em roe-
dores, e também para a realização de estudos de seus mecanismos de ação e toxicidade. 

Palavras-chave: Atividade antiulcerogênica, Sangra d’água, Diterpenos.

Apoio: Fundect-MS/CNPq

1 Acadêmica do curso de Química, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
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Código área: A-3

METODOLOGIA PARA CONTROLE DE ROBÔ JOGADOR DOTADO DE SENSOR DE 
POSIÇÃO ANGULAR

Larissa Fernandes Marães1 & Fábio Iaione2

Faculdade de Computação (FACOM) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O futebol de robôs é uma competição que incentiva a pesquisa mundial em diversas áreas, buscando 
desenvolver e evoluir os campos de estudo em programação, inteligência artificial, robótica e arqui-
tetura de hardware. Pode-se citar a categoria IEEE Very Small Size Soccer, onde cada time é composto 
por três robôs, cada um com marcadores de cores diferentes, a fim de separar os times e sua função 
no campo. Com uma câmera de vídeo conectada a um computador, e posicionada acima do campo, 
é possível captar imagens que são processadas e fornecem informações de localização dos robôs e da 
bola. A partir dessas informações, o computador de controle transmite periodicamente, a cada frame, 
a velocidade angular e o sentido de rotação para cada um dos dois motores de cada robô. Essa abor-
dagem exige que o computador e a câmera tenham um alto desempenho. Com base nessa situação, o 
objetivo dessa proposta foi desenvolver um mecanismo de controle no firmware do robô para que o 
mesmo controle sua trajetória. Para isso, utilizou-se um controlador PID discreto com o objetivo de 
fazer o robô realizar trajetórias circulares para arremessar a bola em direção ao gol adversário e girar 
no próprio eixo, reduzindo a demanda de operações do computador de controle. Os resultados obtidos 
nos deslocamentos circulares e nos giros foram aceitáveis, mostrando que a metodologia proposta é 
viável para ser utilizada no futebol de robôs. Acredita-se que o presente trabalho tenha contribuído 
para a evolução da categoria IEEE VSSS.

Palavras-chave: sistemas embarcados, robótica, futebol de robôs.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Engenharia de Computação
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

335
Ciências Exatas e Suas Tecnologias
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MIRCO-INVERSOR FOTOVOLTAICO DE ELEVADA EFICIÊNCIA PARA ATENDIMENTO 
DE CARGAS LOCAIS E CONECTIVIDADE COM A REDE ELÉTRICA

Caio Guilherme da Silva Moraes1 & Ruben Barros Godoy2

Faculdade das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Considerando o uso crescente de formas alternativas de geração de energia aliado às necessidades de 
demanda de energia elétrica por parte das concessionárias, este trabalho propõe o desenvolvimento de 
um micro-inversor fotovoltaico de elevada eficiência e de baixo custo para injeção de potência ativa 
à rede elétrica de distribuição. Dentre as vantagens do projeto desenvolvido destaca-se a capacidade 
de conexão com a rede elétrica eliminando a necessidade do uso de baterias para acúmulo de energia, 
e consequentemente transformando o consumidor em gerador e distribuidor de energia. O sistema 
de controle foi baseado num micro-controlador que executa rotinas essenciais para a operação nos 
modos de sincronismo e de transferência de potência, como também funções de proteção e alarmes. 
Como técnica de controle para sincronismo do conversor com a rede elétrica utilizou-se o PhaseLocked 
Loop (PLL). Para transferência de potência para a rede elétrica utilizou-se o método Droop. O método 
Droop se mostrou propício dada a sua simplicidade de implementação e robustez mediante ruídos e 
erros de leitura no controlador. Inicialmente o desempenho das técnicas propostas foi avaliado através 
de simulações no softwareSimulink/MATALAB®. Posteriormente, o conversor foi implementado para 
validações experimentais. Os testes práticos permitiram avaliar tanto o firmware desenvolvido para 
controlequanto o conjunto de componentes de potência, confirmando os limites de operação do sis-
tema. Dentre os testes de desempenho aos quais o conversor foi submetido, destaca-se a confirmação 
da sua capacidade de potência, estável em até 500Wp, e o rendimento do conjunto em torno de 85%. 
Aliando-se a capacidade e a simplicidade do micro-inversor proposto, o mesmo torna-se bastante atra-
tivo comercialmente e recomendado para o uso em residências de média e baixa renda, uma vez que se 
baseia numa metodologia de operação Plugand Play, cujo principal apelo é a facilidade de  instalação. 

Palavras-chave: Micro-inversores, Sincronismo, Micro-controlador.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica
2 Orientador
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MINERAÇÃO DE DADOS EM ABIENTES EDUCACIONAIS UTILIZANDO ALGORITMOS 
DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Doglas Wendll Sorgatto1 & Bruno Magalhães Nogueira2

Faculdade de Computação (FACOM) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A descoberta de conhecimento potencialmente útil em ambientes educacionais tem sido amplamente 
investigada com o objetivo de auxiliar professores e pesquisadores a realizarem uma melhor gestão 
destes ambientes e, consequentemente, promover melhorias no processo educacional. De modo geral, 
converter dados brutos em conhecimento não é uma atividade trivial. No contexto educacional, essa 
tarefa pode ser ainda mais complexa devido à natureza heterogênea dos dados, ou seja, dados de di-
ferentes atores, fontes de dados e níveis de granularidade. Uma linha de pesquisa que vem sendo cada 
vez mais investigada no contexto educacional refere-se à Mineração de Dados Educacionais, uma área 
de pesquisa que busca adaptar e utilizar métodos de Mineração de Dados para explorar e obter co-
nhecimento a partir de um conjunto de dados provenientes de ambientes educacionais. Para auxiliar a 
descoberta de conhecimento, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de oferecer 
ferramentas e técnicas de apoio à análise dos dados educacionais. Neste projeto de Iniciação Científica, 
o objetivo é a exploração dos diferentes níveis de granularidade e informações disponíveis em am-
bientes educacionais, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina. Tem-se interesse em obter 
padrões que descrevam o comportamento de alunos e disciplinas, com perfis bem delimitados. Neste 
projeto, destacam-se os resultados interessantes obtidos analisando disciplinas da FACOM / UFMS, 
com modelos que destacam a correlação entre notas de disciplinas e modelos preditivos de aprovação 
de alunos.

Palavras-chave: mineração de dados educacionais, aprendizado de máquina, learninganalytics.

1 Acadêmico do curso de Engenharia de Computação da UFMS
2 Orientador. Professor da UFMS, Faculdade de Computação
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Código área: C – 7

MODELAGEM DA DINÂMICA ESPACIAL DA COBERTURA DO SOLO DO  
MIRANDA-ABOBRAL, SUB-REGIÃO DO PANTANAL

Jaíza Santos Motta1, Ciomara Miranda Souza2, Raquel de Faria Godoi¹,  
Ludmila Beatriz Gongora Darzi¹ &Antonio Conceição Paranhos Filho3

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Ferramentas que possibilitam a avaliação e monitoramento das alterações na cobertura do 
solo são necessárias para a preservação dos ecossistemas. O Objetivo desse trabalho é gerar cartas 
temáticas multitemporais de cobertura do solo da sub-região do Pantanal, conhecida como Miran-
da-Abobral, por meio de fatiamento do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) uti-
lizando o softwareQGis v. 2.14.3. As cartas foram comparadas para estudar as mudanças ocorridas 
durante os anos de 1987 a 2016, em intervalos de 10 em 10 anos. Estas foram utilizadas para gerar a 
matriz de transição no software Dinâmica EGO v. 3.03 para o período de 1996 a 2006. Extrapolaram-se 
as taxas obtidas para o ano de 2016, ao comparar com o cenário real, aferiu-se a correlação em mais 
de 90%, validando a projeção de vegetação. Então, estimou-se um cenário para o ano de 2026, o qual 
supõe o aumento da vegetação campestre na região.

Palavras-chave: Pantanal, Cobertura do solo, NDVI, Matriz de transição.

Apoio: CNPq/UFMS
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2 Co-orientadora.
3 Orientador.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

338
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

MODELAMENTO TEÓRICO DO PARADOXO FRANCÊS APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE 
QUÍMICA QUÂNTICA DINÂMICA MOLECULAR E SEQUENCIAL MONTE CARLO NA 

INTERAÇÃO ENTRE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES E COLESTEROL

Andrielli Rodrigues dos Santos1 & Sheila Cristina dos Santos Costa2

Resumo: A utilização de metodologias teóricas para descrever sistemas biológicos, como qualquer 
outra, é baseada em critérios minuciosos de investigação. As soluções são obtidas utilizando-se mé-
todos aproximativos que têm como referencial a qualidade da aproximação do método variacional. 
Na sequência listamos os métodos baseados em mecânica quântica utilizados neste trabalho para a 
análise nas moléculas de oxazóis (5-oxazol-carboxaldeído, 5-ácido-oxazol-carboxílico, 4-oxazol-car-
boxaldeído e 4-ácido-oxazol-carboxílico): cálculos de otimização a partir dos híbridos DFT e fun-
cionais B3LYP, BP86, CAM-B3LYP e PBE-PBE com os conjuntos de bases 6-31*G+, 6-31*G+ (d, p), 
6-311*G+ e 6-311*G+ (d, p) para descrevermos as estruturas eletrônicasdos compostos. Verificou-se 
que o funcional BP86 com o conjunto de base 6-311*G+ (d, p) foi o que demonstrou ser o melhor 
descritor para as moléculas de oxazóis estudadas. Analise de energias entre as transições eletrônicas e 
entre as moléculas de oxazóis foi realizada pelo estudo Homo (H)Lumo (L), sendo a molécula 5-ácido
-oxazol-carboxílico a que apresentou a maior probabilidade de ocorrência (47%) e a única com uma 
transição direta nor orbitais Homo-Lumo. Devido a isso, utilizamos essa molécula para o estudo de 
Dinâmica Molecular (DM) e simulação sequencial Monte Carlo (MC), estas simulações são do tipo so-
luto-solvente com moléculas explicitas, para uma analise mais realística do ambiente provido de água 
do organismo humano, a molécula estudada pode apresenta indicativos positivos como antioxidantes, 
como o Resveratrol, um antioxidante comercial, cujo efeito bioativo está relacionado com a presença 
de hidroxila (OH) em sua composição química, que são grupos que podem eliminar os radicais livres 
produzidos in vivo.

Palavras-chave: Oxazol, antioxidante, DFT.

1 Aluna do curso de Ciências Biológicas da UFMS, bolsista da Iniciação Cientifica CNPq - PIBIC 2015/16.
2 Instituto de Física - INFI; e-mail: scsantc@gmail.com.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

339
Ciências Exatas e Suas Tecnologias

Código área: A-6 

NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA MESOPOROSA CONTENDO COMPLEXOS 
LANTANÍDEOS

Milena Lima Brito1 & Marco Antônio Utrera Martines2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A pesquisa e o desenvolvimento de complexos formados de lantanídeos (Gd, Tb, Eu, etc.) e até mes-
mo metais mais abundantes, como o ouro, que coordenam moléculas orgânicas funcionalizadas para 
aplicação em fotoluminescência e diagnósticos por imagem é vigente e muito exequível . Os lantaní-
deos são elementos apropriados para tais finalidades, além de apresentarem interação com campos 
magnéticos externos (como os gerados nos procedimentos de tomografia e ressonância magnética) 
eles possibilitam luminescência considerável, a partir da emissão de fótons de energia provenientes 
do retorno de elétrons (excitados por radiação eletromagnética) ao estado fundamental. Para alcançar 
luminescência intensa, trabalha-se com a “potencialização” gerada ao combinar (sequenciar) as faixas 
de emissão e absorção de radiação do metal, grupo que coordena, às dos ligantes; de forma que a inten-
sidade de radiação emitida por um deles seja somada à do outro. Este trabalho consistiu em sintetizar 
nanopartículas de sílica mesoporosa contendo complexo [Gd(DTPA-Si)] (íon Gd3+ coordenando o áci-
do dietilenotriaminopentaacético) para aplicação em exames de diagnóstico por imagem (ressonância 
magnética nuclear, “raio X” e tomografia computadorizada). A escolha da sílica mesoporosa para com-
por a nanopartícula deve-se às importantes características que ela apresenta, dentre elas:resistênciaà 
diversas condições de temperatura (altas temperaturas), estabilidade em água, possibilidade de fun-
cionalização e biocompatibilidade. Composta, basicamente, de dióxido de silício, a sílica mesoporosa 
apresenta poros (com diâmetro no intervalo de 2 a 50 nm) em suas estrutura superficial, possibilitando 
a inserção do complexo [Gd(DTPA-Si)] (grupo ativo, núcleo da nanopartícula) e também o isolando 
do meio externo (no caso, os fluidos, células e tecidos do corpo humano). O precursor para a síntese 
da sílica foi o (TEOS), a sililação do DTPA foi realizada com cloropropiltrietoxissilano e os íons de 
Gd3+ foram obtidos de Gd(NO3)3.Ao final das sínteses obteve-se uma nanopartícula com tamanho de 
aproximadamente 410nm.

Palavras-chave: ComplexoGd, Luminescência, Nanopartícula.

Apoio: CNPq/UFMS
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O EMPREGO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS:  
A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Karine Bezerra Viana1 & Nádia Cristina Guimarães Errobidar2

Resumo: O trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada em oito periódicos 
da área de ensino e educação fazendo o emprego de combinações de cinco palavras chaves, para ma-
pear as pesquisas relacionadas ao uso de histórias em quadrinhos no ensino de física. Especificamente 
buscamos verificar a existência, no contexto nacional, de investigações pautadas no uso de HQs para 
o estudo do calor, conceito de termologia. Os resultados sinalizaram a inexistência de estudos sobre a 
temática: apenas dois trabalhos, um abordando conceitos de física moderna e outro de ótica. Esses e os 
outros dois trabalhos que fizeram uso de quadrinhos no ensino de ciências pontuaram a necessidade 
de novas investigações sobre o uso de tirinhas e HQs no ensino, salientando o aspecto da linguagem 
verbal e visual. Isso demonstra a relevância do projeto ao qual esse trabalho de iniciação científica está 
vinculado e que na continuação tem como proposta desenvolver uma HQ explorando concepções 
espontâneas de calor e usando a História da ciência para promover a aproximação com o conceito 
científico.

Palavras-chave: histórias em quadrinhos, ensino de física, estudo do calor, novas tecnologias. 
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O USO DE GEOTECNOLOGIA DA IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE 
AMBIENTAL DO MIRANDA-ABOBRAL, SUB-REGIÃO DO PANTANAL – SUBSÍDIO 

AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Raquel de Faria Godoi1, Ciomara Miranda Souza2, Jaíza Santos Motta¹,  
Ludmila Beatriz Gongora Darzi¹ & Antonio Conceição Paranhos Filho3

Resumo: A análise espacial da vulnerabilidade do meio pode servir como subsídio para o planeja-
mento ambiental, norteando a ocupação antrópica de forma racional. A álgebra de mapas com os 
planos de informação ambientais da região como geologia, geomorfologia, solos, vegetação, clima, 
além dos polígonos de intervenção antrópica em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica), 
como adaptado da metodologia proposta por Crepaniet al. (2001), permitiu a elaboração da carta de 
vulnerabilidade ambiental da sub-região do Pantanal Miranda-Abobral. Os dados utilizados foram 
adquiridos de fontes gratuitas de informação geográfica e o software utilizado foi o QGIS 2.8.3, o qual 
também é livre e aberto. Os resultados obtidos demonstraram um predomínio de áreas medianamente 
estável/vulnerável e moderadamente vulnerável. As áreas de maior vulnerabilidade são aquelas onde a 
antropização é mais intensa, devido ao uso do solo para agricultura e pastagem. Também se concluiu 
na eficiência e aplicabilidade do método utilizado.

Palavras-chave: Pantanal, Vulnerabilidade ambiental, Planejamento ambiental.
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Código área: C7

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA COMBINADO DE 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO E WETLANDS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZA

Lucas Cerzosimo Caetano Alves1 & Jhonatan Barbosa da Silva2

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Existe uma grande tendência mundial para o reuso de águas cinza, seja por escassez hídrica ou cons-
ciência ambiental. O objetivo deste trabalho, foi operar e monitorar uma tecnologia baseada em sis-
temas naturais, para o reaproveitamento local da água cinza clara (ACc) produzida em uma unidade 
residencial. Para esse fim foram realizados ensaios de:  traçador inerte para determinar a hidrodinâmi-
ca dos reatores, evapotranspiração horária das plantas e a avaliação quantitativa e qualitativa da água 
cinza em dia típico de uso de banhos. Para a quantificação da ACc foram realizadas medições in loco 
das vazões dos aparelhos sanitários, correspondendo a vazão de entrada e medidas as vazões de saída 
do sistema de tratamento. Para caracterização qualitativa, foram feitas coletas da ACc de entrada do 
sistema, na CDig, na saída da CEvat e na saída do CW-FHS. A ACc proveniente dos usos na residência 
apresenta alta variabilidade, e em um dia de monitoramento pontual a CEvat, o CW-FHS e o siste-
ma EvatAC (CEvat+ CW-FHS) apresentaram respectivamente as seguintes eficiências de remoção: 
59%,43% e 76% para DQOtotal, 44%,35% e 64% para DQOdissolvida, 56%, 92% e 96% para turbidez.  Esses 
resultados mostraram que a CEvat apresenta remoção de matéria orgânica e o CW-FHS atua como 
polimento, removendo turbidez. O sistema EvatAC em mais de 4 anos de funcionamento teve aceita-
ção pelos moradores, não apresentando problemas de operação e manutenção, sem alterar a rotina da 
família.

Palavras-chave: Caracterização, Água cinza clara, Plantas ornamentais.
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PREPARAÇÃO DE ELETRODEPÓSITOS DE IRÍDIO E CARACTERIZAÇÃO 
ELETROQUÍMICA FRENTE A REAÇÃO DE ELETROOXIDAÇÃO DE ETANOL

Gabriel Franco Vieira1 & Martha Janete de Giz2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Nos dias de hoje, as principais fontes de energia para diversas aplicações são os combustíveis 
fósseis. Assim, existe grande interesse em se pesquisar sistemas de geração de energia mais eficientes, 
menos poluentes e menos nocivos à saúde do homem. Dessa forma a tecnologia de células a combus-
tível que utilizam álcoois diretamente como combustíveis vem despertando bastante interesse, sendo o 
objetivo deste trabalho o desenvolvimento de eletrocatalisadores a base de irídio e seu comportamento 
na eletrooxidação do etanol. Foram confeccionados catalisadores de irídio sobre substrato de ouro, e 
a atividade eletrocatalítica desses materiais foi investigada para a eletrooxidação de etanol em meio 
ácido, utilizando a técnica de voltametria cíclica. Os resultados obtidos mostraram o comportamento 
do irídio frente à análise por voltametria cíclica, resumindo uma maior atividade catalítica para um 
tempo maior de eletrodeposição. Além disso, para a eletrooxidação do etanol se obteve uma densidade 
de corrente sutilmente maior para a eletrodeposição de maior tempo, além de um adiantamento nos 
potenciais dos picos. Sendo assim, isso demonstra que houve uma melhora no comportamento do ele-
trocatalisador para tempos de 60 minutos, em comparação aos de 30 minutos, sendo escasso o material 
de comparação direta em experimentos similares com o uso apenas do irídio como metal. 

Palavras-chave: Irídio, oxidação etanol, eletrocatálise. 
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PRODUÇÃO DE CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS USANDO  
NANOESTRUTURAS DE CuO E ZnO

Camila Barbosa Leal de Oliveira1 & Além-Mar Bernardes Gonçalves2

As nanoestruturas de óxido de zinco foram sintetizadas em placas de vidro. As quais após passar pelo 
processo de evaporação térmica, para deposição do zinco, segue para o crescimento das nanoestru-
turas. Estas crescem ao decorrer do processo de oxidação do metal usando um forno simples e sem 
necessidade de controle de atmosfera. Para o crescimento são necessárias altas temperaturas, a qual 
depende do tipo de metal utilizado, e estar em contato com oxigênio, sendo este fornecido pelo ar am-
biente. Para a segunda camada composta de óxido de cobre segue-se praticamente o mesmo processo, 
diferindo no material e a quantidade de cobre que é evaporado. Para a caracterização dos resultados 
estes foram analisados por MEV (Microscopia eletrônica de varredura) e Espectroscopia Raman. Após 
o estudo e análise de todos os dados obtidos dos diversos experimentos realizados durante as etapas 
da pesquisa variando parâmetros, metodologias e técnicas objetivando uma otimização dos processos 
e resultados. Concluiu-se que o modelo de sistema desenvolvido adotado para crescimento apresenta 
o padrão de reprodutibilidade das propriedades físicas e morfológica eficiente e satisfatório. Obtendo 
disto uma camada dupla de filme de óxido de zinco e óxido de cobre para ser utilizada futuramente 
como a junção p-n em célula fotovoltaica.

Palavras-chave: Nanoestruturas, óxido e crescimento.

1 Aluna do curso de Bacharelado em Química Tecnológica da UFMS, Voluntaria de Iniciação Científica CNPq 2015/16.
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PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO AMBIENTAL FUNDAMENTADO NO CICLO 
PDCA PARA AS ÁREAS DAS LAGOAS DA FAZENDA FIRME, PANTANAL DA 

NHECOLÂNDIA, MS

Thaís Lozano Olivério1 & Frederico dos Santos Gradella2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A importância desse trabalho está na preocupação com a manutenção sustentável e fundamentação 
de ações de gestão ambiental para impulsionar a conservação das áreas das lagoas da Nhecolândia. 
Contudo tem-se a importância do fornecimento de informações para propiciar o conhecimento sobre 
gestão ambiental incorporados na utilização dessas áreas. Este trabalho tem o objetivo propor uma sis-
tematização de procedimentos, fundamentando uma proposta de modelo de gestão ambiental, adap-
tado às áreas das lagoas permitindo que os usuários da fazenda controlarem os impactos ambientais 
A base da proposta é um levantamento de boas práticas de sustentabilidade ambiental para conservar 
essas áreas. O modelo está fundamentado no ciclo PDCA. O resultado da elaboração do modelo foi 
efetivo, mas ressalta-se que a inexistência de leis específicas para o Pantanal dificultaram na estrutura-
ção da proposta do modelo de gestão, com isso, impossibilitando controle mais efetivo do processo de 
preservação e gestão ambiental dessas áreas.

Palavras-chave: lagoas, conservação ambiental, modelo de gestão.
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RECONHECIMENTO DE PRAGAS EM FOLHAGENS DE SOJA  
USANDO ANÁLISE DE TEXTURA

Lucas Abreu da Silva1 & Wesley Nunes Gonçalves2

Câmpus de Ponta Porã (CPPP) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A soja é um dos elementos mais importantes para a economia brasileira, mas as doenças e pragas 
dificultam e atrasam a produção. O reconhecimento da doença é feito atualmente por técnicos que 
analisam a folhagem em busca de doenças, não tendo a ajuda de um software que suporta o reconhe-
cimento. A análise de textura tem métodos eficazes para reconhecer doenças na folhagem de soja. Este 
artigo analisou as técnicas de análise de textura e classificadores para reconhecimento de doenças em 
folhas de soja. Para isso foram utilizados cinco métodos: três variações de padrões binários locais, 
matrizes de co-ocorrência e filtros Gabor. Nos experimentos, duas bases de imagens foram utilizadas 
contendo quatro doenças cada: scannere microscópio. A diferença das duas bases consiste na forma em 
que as imagens foram capturadas, isto é, por um scanner ou por um microscópio. Para as duas bases de 
imagens, foram obtidos os melhores resultados utilizando o método CLBP(CompletedLocal BinaryPa-
ttern) com 99% de acerto para a base scanner e 97.97% para a base Microscópiousando o classificador 
de máquina de vetores de suporte (SVM).

Palavras-chave: Visão Computacional, Análise de textura, Detecção de Pragas.
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REDE NEURAL ARTMAP NEBULOSA NO DIAGNÓSTICO DE FALHAS DE 
PROCESSOS PRODUTIVOS

Lilian Caetano Arévalo1 & Sandra Cristina Marchiori de Brito2

Curso de Engenharia de Produção 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A qualidade de bens manufaturados e serviços, considerando a crescente concorrência no mercado 
consumidor atual, é um item de extrema importância que conduz uma empresa, ou fornecedor, ao 
crescimento e sucesso. Assim, na produção, a qualidade deve ser constantemente monitorada. O obje-
tivo deste trabalho foi investigar o uso de uma rede neural artificial, denominada ARTMAP Nebulosa, 
como ferramenta no diagnóstico de falhas/descontroles, no monitoramento da qualidade, em proces-
sos produtivos de indústrias manufatureiras. A identificação correta de anormalidades está diretamen-
te relacionada à melhoria do processo, uma vez que permite a determinação e correção das causas do 
problema. Para a fase de treinamento e teste da rede neural, foram utilizados dados de um processo 
simulado considerando descontroles do tipo aumentos na média e/ou variância, com os parâmetros 
definidos considerando os gráficos de controle da média e da amplitude de Shewhart. O desempenho 
da rede neural foi medido pela taxa de acerto, tendo como referência as cartas de Shewhart conside-
radas. Os resultados mostram que o uso da inteligência artificial, em especial a rede neural ARTMAP 
Nebulosa, em alternativa aos gráficos tradicionais utilizados no controle estatístico de processos é sa-
tisfatório, e ainda, apresenta-se como uma poderosa ferramenta na classificação de padrões anormais 
típicos em processos de produção. 

Palavras-chave: Rede Neural ARTMAP Nebulosa, Gráficos de Controle, Controle Estatístico da Qua-
lidade.
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SILÍCIO E IRRIGAÇÃO NA PRODUTIVIDADE DA SOJA

Carlos Roberto Wassoloski1 & Ricardo Gava2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O silício é elemento benéfico que vem sendo utilizado em algumas culturas, pois demonstrou efeitos 
positivos quanto a proteção e maior eficiência fotossintética, na soja, conhecidamente não acumula-
dora, seus efeitos ainda não foram totalmente elucidados. Além disso é conhecido que alguns efeitos 
são dependentes de cultivar, além de condições de estresse biótico e abiótico. A variabilidade genética 
pode conferir a um cultivar características que o tornam sensíveis ao silício. Nesta pesquisa foram 
estudados os efeitos da aplicação exógena foliar de elemento benéfico silício (Si) em seis cultivares de 
soja. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em parcelas subdivididas constituído por 12 
tratamentos e 4 repetições. Para análise de variância utilizou-se o programa estatístico Sisvar. Foram 
avaliadas massa seca, altura de planta, altura de inserção de 1ª vagem, numero de vagens, grãos por 
vagem, população final, peso de 100 sementes e produtividade. Houve interação entre os tratamentos 
para a variável altura de planta e numero de grãos por vagem. Houve diferença entre as cultivares o que 
era esperado em função de  características morfológicas e fisiológicas distintas, e não ocorreu diferen-
ça quando da aplicação de silício exceto para altura de planta para as cultivares DESAFIO, NA5909 E 
ST620 que obtiveram maior altura na ausência de silício. Não houve efeito nas variáveis avaliadas que 
pudesse resultar em aumento de produtividade em soja com irrigação complementar. As cultivares 
mais produtivas foram DESAFO, P98Y30 E NA5909.

Palavras-chave: Elemento benéfico, Irrigação, Glycine max L.
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SÍNTESE DE FERROCENOS ISOXAZÓLICOS COM POTENCIAL ATIVIDADE 
CONTRA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

Marcus Vinícius Miyassato1 & Luiz Henrique Viana2

Resumo: Os compostos ferrocênicos são citados em diversos artigos com atividade biológica contra 
doenças como leishmaniose, câncer de mama, Chagas entre outras. Adicionalmente, os heterociclos 
do tipo isoxazóis tem sido amplamente estudados em Química Medicinal em virtude potencial ativi-
dade anti-inflamatória, antimicrobiana e anti-câncer. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo 
sintetizar compostos ferrocênicos isoxazólicos a partir de moléculas como o ferroceno, apresentando 
uma rota sintética baseada na produção de building blocks, seguida de uma metodologia de hibridi-
zação. Para realização da síntese de parte dos compostos, foram utilizados os conceitos da quimíca 
verde caracterizada como menos agressiva ao meio ambiente, usando solvente menos tóxico e propor-
cionando maior segurança para quem está dentro do laboratório. Inicialmente, houve dificuldades na 
síntese dos materiais de partida e, portanto, os compostos ferrocênicos isoxazólicos não foram obtidos. 
Entretanto, a síntese de um intermediário da rota sintética por uma via alternativa, em condições mais 
brandas e com excelente rendimento, permite a continuidade dos experimentos visando a obtenção 
dos produtos finais.

Palavras-chave: Ferrocenos, Isoxazóis, Doenças negligenciadas.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PORFIRÍNICAS-GLICEROL-
CARDANOL COM POTENCIAL PARA APLICAÇÃO COMO MARCADORES DE 

COMBUSTÍVEL

Bruno Ximenes Prates1 & Adilson Beatriz2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As porfirinas são substâncias químicas normalmente caracterizadas por conter um macrociclo tetra-
pirrólico ligados entre si por ligações do tipo (-CH-), que geram um espaço no centro da molécula 
capaz de acomodar um íon metálico, possuindo grande aplicação biológica e tecnológica. Este trabalho 
teve por objetivo a síntese e caracterização de porfirinas derivadas do cardanol. O processo teve início 
com a obtenção do cardanol a partir da destilação do LCC técnico e depois por algumas reações, tanto 
com o cardanol, quanto com o grupo ligante (4-hidroxibenzaldeído). Realizou-se a epoxidação dos 
cardanóis, tanto do cardanol hidrogenado (saturado), quanto da mistura de cardanóis insaturados, 
formando assim o denominado epicard, saturado e insaturado, a fim de reagi-lo com o 4-hidroxi-
benzaldeído. As reações se mostraram pouco eficientes e com baixo rendimento para formação dos 
produtos de interesse. As análises por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono indicam 
a formação do precursor da porfirina desejada. A próxima etapa experimental trata-se da síntese da 
porfirina final e avaliação de seu potencial tecnológico.

Palavras-chave: Cardanol, LCC, Porfirinas.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE Au@Pt E Ni@Pt

Rafael Gonçalves Padilha1, Ana Paula Menegassi Mangini2 &  
Giuseppe Abíola Câmara da Silva3

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas na forma core-shell, que consiste em recobrir a ca-
mada de um metal com outro, a partir de níquel (Ni), ouro (Au) e platina (Pt), na tentativa de obter 
nanopartículas Au@Pt e Ni@Pt e caracterizá-las eletroquimicamente e fisicamente, pois o uso dessa 
técnica permite a modulação da estrutura eletrônica dos átomos na monocamada, o que é alcançado 
por meio de dois efeitos principais, eletrônico e geométrico. Como consequência, esse tipo de estru-
tura permite a alteração da força de adsorção de adsorbatos na superfície do metal na monocamada e 
uma redução substancial da massa de metais nobres na nanopartícula. O entendimento deste processo 
poderá levar ao desenvolvimento de eletrocatalisadores que podem ser empregados nas reações de 
eletrooxidação de moléculas orgânicas de importante potencial energético, como etanol. As nanopartí-
culas obtidas foram caracterizadas a partir de voltametria cíclica, técnicas de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva de raios x (EDX) e microscopia eletrônica de 
transição (MET). Observou-se que as nanopartículas de Au@Pt foram muito promissoras, pois houve 
a comprovação de que elas foram devidamente formadas, enquanto que a caracterização física não 
permitiu afirmar que nanopartículas de Ni@Pt foram formadas na forma core-shell.

Palavras-chave: Platina, Nanopartículas, Core-shell. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE SILÍCA MESOPOROSA 
USANDO CARACTERÍSTICAS FRET 

Elis Regina da Silva Gonçalves1 & Marco Antonio Utrera Martines2

Resumo: A compreensão de processos celulares complexas passa pela elucidação de mecanismos nos 
quais dois ou mais grupos irão associar ou dissociar. Nesta ótica, as medidas de FRET (FörsterReson-
nance Energy Transfer) constituem uma técnica de primeira ordem, pois permite detectar as intera-
ções moleculares entre grupos distintos menores de 10nm um do outro. Este projeto visa sintetizar, 
bio-funcionalizar novas nanopartículas luminescentes biocompatíveis a partir de nanopartículas de 
sílica e de corantes orgânicos luminescentes visando características FRET. A substância Rodamina 
B foi modificada com N-Hidroxisuccinimida (NHS), a síntese ocorreu em 20 horas de agitação em 
temperatura ambiente, depois de filtrada foi deixado evaporar o solvente. Após a síntese foram usados 
equipamentos para exibir as propriedades espectroscópicas (UV-Vis, Infravermelho) da Rodamina B 
e Rodamina Modificada. No espectro UV-Vis ao comparar a Rodamina B e a Rodamina Modificada é 
possível visualizar um deslocamento, ou seja, a Rodamina B emitindo em 555nm e a Rodamina Mo-
dificada emitindo em 563nm. A partir dos resultados de Espectroscopia de UV-Vis e Espectroscopia 
Infravermelho, é possível afirmar que ocorreu a modificação da Rodamina B e que é necessária uma 
busca na literatura para uma futura aplicação de características FRET.

Palavras-chave: Rodamina B, FRET, Rodamina Modificada.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPORTÍCULAS MULTIFUNCIONAIS

Natália Canhete de Moraes1 & Marco Antonio Utrera Martines2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Nanocristais dopados com lantanídeos possuem excelentes propriedades ópticas e podem emitir raios 
UV e luz visível através de um processo conhecido como upconversion de fóton e são altamente ade-
quados como agentes de contraste para imagiologia biológica em que a autofluorescência a fundo não 
é uma preocupação. Em particular, Gd3+ paramagnético dopado mostra um enorme potencial como 
agente de contraste para ressonância magnética por imagem (MRI), onde a MRI é uma ferramenta de 
diagnóstico médico poderosa, no qual o relaxamento de prótons da água exposto a um campo magné-
tico externo é usado para obter informações morfológicas e anatômicas com ilimitada penetração nos 
tecidos e com alta resolução. Assim, é apresentado os resultados alcançados na síntese e caracteriza-
ção do complexo NaGdF4:Yb/Er@NaGdF4:Nd. As sínteses foram realizadas em agitadores magnéticos 
através do controle de altas temperaturas a partir da adição de reagentes contendo as substâncias re-
queridas e solventes orgânicos. Após a síntese foram utilizados equipamentos para exibir o tamanho e 
o tipo de fase da amostra (DLS e raio-X, respectivamente). No DLS a nanopartícula, quando dispersa 
em água, apresenta 33,7% de partículas a 63,83 nm, e quando dispersa em ciclo-hexano, apresenta 95% 
delas a 22,20 nm; a nanopartícula dopada e dispersa em ciclo-hexano apresenta 92,8% de sua quantida-
de a 13,28 nm e ela recoberta, dispersa no mesmo solvente, resulta em 91,7% a 18,99 nm. Pelos dados, 
observa-se que a dispersão em ciclo-hexano é muito mais efetiva que em água. Através do raio-X é pos-
sível identificar que a nanopartícula e a mesma dopada apresentam a fase beta requerida, mas quanto à 
ela recoberta, não pode-se afirmar o mesmo. Apesar do sucesso na obtenção da nanopartícula, é neces-
sário alguma técnica para que não haja agregação dessas, para assim, aplicá-las à atividades biológicas.
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SÍNTESE ENANTIOSSELETIVA DA CITOSPORONA E & ANÁLOGOS

Alisson Richard Teixeira Novais1 & Adilson Beatriz2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As citosporonas caracterizam uma classe de compostos fenólicos a qual foi inicialmente isolada como 
metabólitos secundários provenientes de fungos. Uma vez que as citosporonas D e E apresentaram 
um potencial para atividade bactericida e fungicida, tornaram-se alvo de vários estudos e propostas 
de síntese, entretanto, a maioria se mostrou onerosa. O trabalho teve como objetivo a síntese da citos-
porona E a partir de um material de partida simples e barato, o ácido 3,4,5-triidroxibenzoico ou ácido 
gálico. Durante o processo, houve tentativas de rearranjos de Fries, com resultados insatisfatórios, e de 
proteção das hidroxilas fenólicas do material de partida com o grupo metoximetila para que em um 
próximo passo fosse realizada a orto-metalação dirigida, porém, devido a um provável impedimento 
estérico e à baixa nucleofilicidade das hidroxilas fenólicas, não houve a completa proteção destes gru-
pos. Diante do insucesso do uso do cloreto de metoximetila para proteção, e ainda visando à orto-me-
talação dirigida, decidiu-se alterar o grupo protetor para metila. A execução da nova proposta partiu 
do 3,4,5-trimetoxibenzoato de metila que estava disponível no laboratório. Como a metila é um fraco 
orto-diretor, optou-se adicionalmente pela formação de um grupo amida terciária, resultado da união 
entre uma amina secundária e o grupo ácido do material de partida. Essa alteração foi proposta con-
siderando o fato que as amidas são bons orto-diretores. Aparentemente, o produto foi formando e está 
em processo de purificação e análise.

Palavras-chave: Citosporonas, Lipídios fenólicos, orto metalação dirigida.

Apoio: CNPq/Fundect/UFMS

1 Acadêmico do curso de Farmácia
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SUSCETIBILIDADE À EROSÃO LAMINAR NO MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS

Vanessa Aline Wagner Leite1 & Emerson Figueiredo Leite2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A erosão é um fenômeno que influencia significativamente na vida humana e em suas ati-
vidades. A erosão laminar é um dos tipos de erosão responsável pelo empobrecimento do solo e pela 
perca de sua fertilidade. Nesse sentido esse trabalho teve como intuito determinar a suscetibilidade à 
erosão laminar no município de Miranda – MS com base em uma abordagem qualitativa das variáveis 
naturais da Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) proposta por Salomão (2007) empregando 
um modelo preditivo e utilizando técnicas de geoprocessamento para a realização do cruzamento ma-
tricial na Linguagem de Geoprocessamento Algébrico - LEGAL do Spring. As variáveis utilizadas para 
o a determinação da suscetibilidade a erosão laminar foram erodibilidade dos solos, declividade do 
terreno, erosividade das chuvas e comprimento das encostas.  O município de Miranda-MS encontra-
se numa área de transição do planalto para a planície tendo 44% de seu território inserido no Pantanal 
e parte de sua área constituída pelos planaltos da Serra da Bodoquena. Entre os resultados obtidos 
chegou-se a três classes suscetibilidade a erosão laminar: Extremamente Suscetível, Muito Suscetível e 
Moderadamente Suscetível, representadas por 2,13%, 81,42% e 16,45% respectivamente. No geral estas 
classes apresentam problemas complexos de conservação em face pouca profundidade dos solos e a 
declividade superior a 12% sendo indicadas para culturas de pastagens e/ou reflorestamento.

Palavras-chave: erosão laminar, erodibilidade dos solos, Pantanal.

Apoio: CNPq/UFMS.
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TELESSISMOS REGISTRADOS NA ESTAÇÃO SISMOGRÁFICA DE 
AQUIDAUANA-MS -BRASIL NO ANO DE 2015

Danilo Cesar Silva Corrêa1 & Edna Maria Facincani2

¹Instituto de Matemática (INMA) 
²Facudade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O trabalho tem por objetivo identificar, analisar e calcular os telessismos registrados pela estação sis-
mográfica de Aquidauana (AQDB), no ano de 2015. Para determinação dos cálculos foi utilizado o 
programa SAC (Seismic Analysis Code). Foram identificados 47 eventos, oriundos principalmente 
da região andina, possibilitando uma compreensão do comportamento das atividades sísmicas, prin-
cipalmente da região oeste da América do Sul (placas de Nazca e Sul Americana). Apenas os eventos 
provenientes do Chile puderam ser calculados. Os valores obtidos pela Mb se mostraram satisfatorios 
e a confiabilidade da estação sismografica (AQDB), se mostrou apropriada para telessismos.

Palavras-chave: Estação AQDB, Sismologia, SAC (Seismic Analysis Code).

1 Acadêmico do curso de Matemática (Licenciatura)
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Código área: E-1

TEMPO DISPONÍVEL PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA TRATORIZADA NA REGIÃO 
DO BOLSÃO SULMATOGROSSENSE

Igor Mendes Scarpin1 & Fábio Henrique Rojo Baio2

Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O dimensionamento e planejamento da mecanização agrícola é uma tarefa complexa, onde é neces-
sário estimar o tempo disponível medido em horas que a máquina pode trabalhar, em função das 
condições edafoclimáticas, cultura e do regime de trabalho adotado. Desta forma, este trabalho tem 
como objetivo, determinar o tempo disponível durante o ano para a pulverização agrícola tratorizada 
na região do Bolsão, segundo as condições meteorológicas desfavoráveis e a umidade do solo nos últi-
mos nove anos. Os dados avaliados foram fornecidos pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorolo-
gia), localizado no município de Chapadão do Sul.. A partir desses dados, foram programados macros 
em planilhas eletrônicas no Excel®. Assim, foi possível calcular, a probabilidade de ocorrer momentos 
mais e menos favoráveis para a pulverização agrícola mecanizada, em função das restrições impostas 
à pulverização agrícola. Também foi feito uma planilha para calcular o balanço hídrico, no qual serviu 
para aferir a condição restritiva da umidade do solo em 90% da capacidade de campo. As condições 
de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento, não interferiram na probabilidade de 
ocorrer horas desfavoráveis, porém a umidade do solo foi o fator mais limitante a pulverização agríco-
la. A probabilidade de ocorrer horas desfavoráveis a pulverização durante os meses de maior exigência 
(Dezembro a Abril), foi acima de 50% e em 14 decêndios do ano agrícola há a uma probabilidade de 
90%, em ocorrer zero horas durante o ano agrícola.

Palavras-chave: Pulverização mecanizada, Cumidade do solo, Horas favoráveis.

Apoio: CNPq/UFMS
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TEORIA DAS FILAS: VIABILIDADE DE APLICAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE 
ATENDIMENTO EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA

Rafael Estrada da Costa1 & Lilian Milena Ramos Carvalho2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: O presente artigo teve como objetivo mostrar um estudo de caso com base na teoria das filas 
para avaliar a capacidade de atendimento nos caixas eletrônicos de autoatendimento de uma agência 
do Banco do Brasil localizada dentro do Câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na ci-
dade de Campo Grande. A demanda pelos serviços da agência, especialmente de pagamentos de conta, 
saques e depósito, é considerável grande, ocasionando a criação de fila para o atendimento. Problemas 
de fila de espera por atendimento ocorrem pelas variações de chegada de clientes e de tempo de aten-
dimento de difícil previsão, mostrando-se modelos probabilísticos de capacidade do sistema. Logo, 
através do estudo aplicado de teoria das filas, com levantamento das taxas de chegada e atendimento 
médias, foi possível simular e analisar a situação real além de situações adversas que podem ocorrer, 
propondo ao final uma medida preventiva que otimizasse o processo de atendimento.

Palavras-chave: Teoria das filas; Atendimento; Capacidade.

QUEUING THEORY: APPLICATION FEASIBILITY FOR  
SERVICE CAPACITY IMPROVEMENT AT A BANK BRANCH

Abstract: This article aims to show a case study based on queuing theory to evaluate the ATMs atten-
dance capacity in a Banco do Brasil’s branch located at Mato Grosso do Sul Federal University campus 
on Campo Grande. The demand for the bank branch services, especially of bill payment, withdrawal 
and deposit, is quite big, which causes queues. Queues problems occurs by the clients arrival and servi-
ce attendance time variations that are hard to predict, as probabilistic models of system capacity. Whe-
refore, through the applied queuing theory study, with data collection of arrival and service capacity 
rates, it was possible to simulate and analyze the real situation besides unfavorable situations that may 
occur, offering a preventive measure that optimizes the attending process by the end.

Keywords: Queuing theory; Service; Capacity.

1 Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da UFMS, voluntário de Iniciação Científica
2 Orientadora.
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USO DO SENSORIAMENTO REMOTO NA ANÁLISE DE MUDANÇAS 
MORFOLÓGICAS NO RIO CORRENTES

Edson Rodrigo dos Santos da Silva1 & Aguinaldo Silva2

Curso de Geografia 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Os rios meandrantes apresentam um conjunto de características que os diferenciam de outros tipos de 
canais fluviais (retilíneos, anastomosados, etc.) como, por exemplo, a possibilidade de rápidas mudan-
ças de seu curso, resultado de ajustes contínuos dos fatores hidrossedimentológicos. O estudo dessas 
mudanças oportuniza, dentre outros resultados, conceber conhecimentos sobre possíveis mudanças 
que podem ver a ocorrer no futuro, gerando informações para o planejamento e ordenamento territo-
rial regional. Neste sentido, o presente trabalho objetiva identificar as mudanças morfológicas ocorri-
das no baixo curso do rio Correntes entre os anos de 1984 e 2016 (32 anos), bem como gerar informa-
ções sobre sua bacia hidrográfica, atualmente escassas. Para tanto, fora utilizado sensoriamento remoto 
para análise temporal da migração dos meandros, pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. Neste 
período, o canal fluvial apresentou alta mobilidade, através da migração lateral e a jusante, exibindo 
uma tendência ao retilineamento de seu curso, constatada pela diminuição da sinuosidade entre os 
anos estudados. Essa tendência reflete o ajuste do canal em relação aos fatores hidrossedimentológicos 
que o condiciona, visto que a instalação de barramento para aproveitamento hidrelétrico a montante 
da região estuda, reteve sedimentos e potencializou a velocidade do fluxo d’água, aumentando a erosão 
e, consequentemente, a migração de meandros. 

Palavras-chave: geotecnologias, dinâmica fluvial, Pantanal.

Apoio: UFMS pela concessão da bolsa de IC, Fundect, (TO: 083/2016)ao Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (processo 447402/2014-5) e também pela bolsa de 
pesquisador (PQ2) para AS (312.386/2014-1).

1 Acadêmico do curso de Geografia
2 Orientador
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A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CÂMARA DE VILA REAL DO CUIABÁ E OS 
POBRES E LIVRES: PERSPECTIVAS PLURICONTINENTAIS NO SÉCULO XVIII

Bruno C. Bio Augusto1 & Maria Celma Borges2

Resumo: Este trabalho buscou compreender as questões do cotidiano de sujeitos que habitavam o ex-
tremo-oeste da América portuguesa, mais especificamente a Vila Real de Nosso Senhor Bom Jesus do 
Cuiabá no século XVIII. Na discussão utilizando fontes e referenciais bibliográficos narramos histórias 
de pessoas que tinham em comum a vivência em uma região afastada dos polos coloniais – São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador – e que buscavam em seus conhecimentos tácitos as maneiras de sobreviver 
nas regiões auríferas. Analisar as mulheres desta localidade é também realizar um trabalho de escavar 
os arquivos em busca de uma história do “não-dito”. Com os documentos de autoridades cuiabanas, 
podemos apreender como as personagens femininas, abastadas e pobres, sobreviviam no cenário de ri-
queza, mas também de miséria, que permeava o rio Cuiabá. Esta pesquisa buscou analisar as mulheres 
pobres e livres, mas ainda as abastadas, em vista de sua religiosidade; das práticas de cura das doenças 
e do seu envolvimento com o comércio. Este estudo se torna importante para pensarmos outros ho-
rizontes além de uma sociedade padronizada na virilidade masculina, mesmo que seja um trabalho 
árduo de buscar a presença das mulheres em meio às fontes.

Palavras-chave: Mulheres, colônia, doenças, religiosidade.

1 Aluno do curso de História da UFMS CPTL, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 20015/16
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A CONCEPÇÃO DE REALIDADE EM FREUD E O QUE ISSO  
IMPLICA EM DIFERENTES CONCEPÇÕES DE PSIQUISMO

Raquel Kurtz Wahl1, Lariane Marques Pereira2 & Tiago Ravanello3

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Em psicanálise hádiferentes abordagens do conceito de realidade, implicando em diferentes modos 
de constituição do psiquismo, logo em diferentes formas de intervenção. O objetivo deste trabalho foi 
pesquisar e delimitar a concepção da realidade em Freud e no campo psicanalítico, e na interface entre 
psicanálise e categorias filosóficas. Foi abordado o conceito de realidade na obra freudiana, e em dife-
rentes momentos o autor coloca em questão o estatuto da realidade material. Posteriormente por meio 
da adaptação de uma ferramenta de revisão sistemática, foi possível conhecer o quadro de produção 
acadêmica no Brasil a respeito da temática: psicanálise, realidade e categorias filosóficas. Sobre psica-
nálise e realidade 169 textos apareceram, mas foram filtradas apenas as produções dos últimos 6 anos, 
o que resultou em 75 produções, e todos artigos/trabalhos acadêmicos se referiram ao termo realidade, 
mas como parte da explicação de outros elementos, não o conceituando propriamente. Sobre psica-
nálise e categorias filosóficas, 64 produções foram encontradas em psicanálise e estruturalismo, 13 em 
psicanálise e empirismo e 22 em psicanálise e realismo. Ao utilizar o mesmo critério de filtragem, dos 
últimos 6 anos, foram obtidas 22 produções em psicanálise e estruturalismo, 4 em psicanálise e em-
pirismo, e 11 relacionando psicanálise e realismo. Essas produções acerca de psicanálise e categorias 
filosóficas foram utilizadas para discutir a concepção de realidade no campo psicanalítico. Dadas as 
discussões relacionais de conceitos feitas no campo psicanalítico, a concepção de realidade em psica-
nálise, nesse sentido, não deve ser atrelada ao material, ao biológico, e, portanto deve ter como base a 
concepção do sujeito psicanalítico, que não é da ordem do natural, mas tem um estatuto lógico. Sendo 
assim, propomos uma concepção de realidade relacional, que não se define pelo caráter material, mas 
sim por relações encadeadas de diferentes conceitos relativos à teoria pós-freudiana na qual se insere.

Palavras-chave: Realidade, Psicanálise, Categorias Filosóficas.

1 Aluna do curso de Psicologia da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq PIBIC 2015/16
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL:  
SUA IMPLEMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Ikaro Eduardo Seolin1 & Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A presente pesquisa tem como objetivo a Educação Ambiental como um direito fundamental, bem 
como a sua atuação na rede pública de ensino no qual o Projeto de Extensão Cidadania Ambiental 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – CPTL atua. O método utilizado na pesquisa foi o 
hipotético-dedutivo visando avaliar a implementação da Educação Ambiental em conformidade com 
a Política Nacional de Educação Ambiental – Lei Federal n. 9.795/1999 e demais legislações vigentes 
no plano nacional, bem como a utilização da doutrina jurídica que aborda a temática. Demonstrou-
se a necessidade de trabalhar a Educação Ambiental no ambiente escolar como forma de incentivar a 
formação de cidadãos proativos com a questão ambiental, bem como a inserção de valores éticos no 
período de formação do indivíduo como meio de transformação da realidade social. Também se ob-
servou a dificuldade de exercício do Projeto de Extensão Cidadania Ambiental nas escolas estaduais 
situadas no município de Três Lagoas/MS, obstaculizando a avaliação do que vem sendo empreendido 
em sala de aula pelos educadores. Conclui-se que apenas com a participação das escolas, instituições 
de ensino superior e sociedade civil é que se poderá viabilizar a efetivação da Educação Ambiental de 
acordo com o ideal democrático, garantindo a cooperação entre as instituições de ensino com a popu-
lação, visando a transformação do indivíduo na atuação em prol do desenvolvimento equilibrado do 
meio ambiente. 

Palavras-chave: Meio ambiente, Educação ambiental, Proatividade.

Apoio: CNPq/UFMS
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A EDUCAÇÃO ESPARTANA POR INTERMÉDIO DAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS 
“OS 300 DE ESPARTA” E “300”*

Caio Alexandre Toledo de Faria1

Resumo: O material aqui apresentado é resultado de um trabalho de Iniciação Científica, ligado ao 
projeto de pesquisa do Prof. Dr. Leandro Hecko intitulado “Grécia Antiga e Usos do Passado”, de-
senvolvido entre os anos de 2015 e 2016. A proposta era a de buscar observar como elementos da 
sociedade grega antiga aparecem em obras cinematográficas, mostrando fatos históricos, temas his-
tóricos e ideias históricas antigas em uma linguagem contemporânea, possibilitando alterações acerca 
da compreensão de elementos do passado. Neste caminho, a títulos de resultados, este texto objetiva 
apresentar diversos fatores relacionados à Educação Grega (com especificidade na educação de Espar-
ta) que podem ser encontrados em duas obras cinematográficas, “300” de 2006 e “300 de Esparta” de 
1962. Ambas são produções “hollywoodianas” filmadas e produzidas em períodos distintos e, sendo 
assim, há necessidade de análises distintas e particulares em cada obra. Indo além, abordaremos fatos e 
singularidades sobre sexualidade, cotidiano e guerra da sociedade espartana na Grécia Antiga.

Palavras-chave: Educação, Grécia Antiga, Usos do Passado, Cinema.

Abstract: The material presented here is the result of a work of Scientific Initiation on the research 
project of Prof. Dr. Leandro Hecko, entitled “Ancient Greece and Uses of the Past”, developed between 
the years 2015 and 2016. The proposal was to seek to observe how elements of ancient Greek society 
appear in films, showing historical facts, historical themes and ancient historical ideas in a contem-
porary language, allowing changes on the understanding of elements of the past. Following that path, 
by way of results, this text aims to present various factors related to the Greek Education (specifically 
in Sparta education) that can be found in two films, “300 “ 2006 and “ 300 Spartans” in 1962. Both 
“hollywoodians” productions filmed and produced at different times, thus, requiring different and spe-
cific analysis in each work. Going forward, we will cover facts and oddities about sexuality, and daily 
war of Spartan society in Ancient Greece.

Keywords: Education, Ancient Greece, Uses of the Past, Cinema.

* Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa “Grécia Antiga e Usos do Passado”, do Prof. Dr. Leandro Hecko.
1 Aluno do 5° semestre do curso de Licenciatura em História do Câmpus de Três Lagoas-MS, orientado pelo Prof. Dr. 
Leandro Hecko, do curso de História do mesmo câmpus.
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A EVOLUÇÃO DOGMÁTICA DO CONCEITO DE AÇÃO EM DIREITO PENAL: 
UMA ANÁLISE DA CONDUTA DO CAUSALISMO AO FUNCIONALISMO

Leonardo Martins Régis1 & Luiz Renato Telles Otaviano2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Por meio do presente trabalho, pretendeu-se investigar, historicamente, os fundamentos das 
principais correntes jurídico-penais que se debruçaram sobre o controvertido conceito de ação em 
Direito Penal, objetivando uma reconstrução de sua evolução. Trata-se de tema, em sua expressão 
dogmática, atinente à teoria do delito e diretamente conectado à categoria da tipicidade, mas que lança 
efeitos em toda a construção do Sistema Penal. O conceito de ação, desde uma perspectiva lastreada 
na doutrina majoritária, assume três funções principais: uma função de classificação, uma função de 
união e uma função de delimitação. Quanto à evolução dogmática, a análise foi realizada sobre as 
premissas de cada modelo, por meio da pesquisa bibliográfica, estabelecendo-se como marco inicial 
o advento das Teorias Causais, marcadas pela influência do naturalismo que dominava o cenário da 
época (final do século XIX e início do século XX), cujo principal expoente é Franz von Liszt, passando 
pela Escola finalista, estruturada sobre uma matriz ontológica, formulado por Hans Welzel, pelos con-
ceitos de índole Funcionalista, nas concepções de Claus Roxin (teoria personalista) e Günther Jakobs 
(teoria da evitabilidade individual) e culminando com a Concepção Signficativa, fundada na filosofia 
da linguagem, concebida por Vives Antón. Ao cabo, concluiu-se que a problemática, pese a um certo 
movimento doutrinário que não assiste substancial relevância em um conceito de conduta, ainda guar-
da sua importância na discussão das categorias dogmáticas da teoria do delito, notadamente dentro do 
posicionamento finalista.

Palavras-chave: teoria do delito, tipicidade, dogmática.

1 Acadêmico do curso de Direito. 
2 Orientador.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

366
Ciências Humanas e Sociais

Código área: H2

A FORTUNA CRÍTICA DA COLETÂNEA TREMOR DE TERRA, DE LUIZ VILELA

Igor Iuri Dimitri Nakamura1 & Kelcilene Grácia Rodrigues2

Curso de Letras 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Luiz Vilela nasceu em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, em 31 de dezembro de 1942. Estreou, aos 
24 anos, na literatura com a coletânea de contos Tremor de terra (1967), como o qual conquistou, no 
mesmo ano do lançamento do livro, o Prêmio Nacional de Ficção, em Brasília  A partir daí, publicou 
inúmeras obras e ganhou vários prêmios, como o Prêmio Jabuti de Literatura, em 1974, com o livro 
de contos O fim de tudo (1973). Tamanho sucesso rendeu a Luiz Vilela, não só o reconhecimento no 
cenário da literatura nacional, como também uma ampla produção crítica sobre sua obra no âmbito 
acadêmico. O objetivo deste trabalho é a elaboração da fortuna crítica da coletânea de contos Tremor 
de terra, de Luiz Vilela, tendo como fundamentação teórica os modelos de estudos bibliográficos de 
literatura brasileira, realizou-se um estudo bibliográfico da recepção crítica ao livro Tremor de terra, de 
sua primeira publicação, em 1967, aos dias atuais, visando à elaboração da fortuna crítica sistematiza-
da de tal obra, com ênfase nas pesquisas efetuadas no âmbito acadêmico-científico. Para tanto, fez-se 
necessário a realização de um levantamento de itens bibliográficos, sucedido pela catalogação de um 
banco de dados sistematizado. Deste modo, encontraram-se, ao todo, 42 itens bibliográficos de teor 
crítico do âmbito acadêmico-científico que versam sobre a coletânea e asseguram a divulgação científi-
ca e cultural da contística do autor. Conclui-se que o livro Tremor de terra é a obra inicial que delineia 
o fio condutor do projeto estético de Luiz Vilela e o lança à carreira de escritor, figurando-o entre os 
maiores contistas da contemporaneidade.

Palavras-chave: Recepção, Crítica literária, Literatura Brasileira.

Apoio: CNPq

1 Acadêmico do curso de Letras
2 Orientadora
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Código área: H2

A FORTUNA CRÍTICA DO ROMANCE OS NOVOS, DE LUIZ VILELA

Mateus Antenor Gomes1 & Kelcilene Grácia Rodrigues2

Curso de Letras 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O mapeamento sistemático da produção crítica sobre determinada obra ou autor é uma necessidade 
evidente para os estudos literários no Brasil. No entanto catalogações deste tipo são extremamente 
raras e as poucas encontradas, muitas vezes, apresentam-se desatualizadas. Assim, o processo de in-
vestigação científica na área de estudos literários fica fortemente comprometido, pois toda vez que 
um estudioso inicia uma nova pesquisa é necessário percorrer um longo processo de mapeamento e 
organização do material bibliográfico produzido acerca do mesmo objeto de estudo. A partir destas 
observações, é evidente a necessidade de catalogar a recepção crítica de obras e autores e sistematizar 
fortuna crítica para facilitar futuros estudos. A fortuna crítica evita que todo estudo de obra literária 
tenha que percorrer um percurso desgastante de busca em banco de dados de trabalhos que versaram 
a mesma temática. Ou seja: elimina-se um eterno recomeçar que sempre permeou os estudos literá-
rios. O objetivo do presente trabalho consistiu em catalogar toda a produção bibliográfica referente 
ao romance Os novos, de Luiz Vilela, e sistematizar um banco de dados de acordo com os padrões de 
elaboração de fortuna crítica.  Para tanto, dirigiu-se uma pesquisa minuciosa em diversos buscadores 
de textos em compatibilidade com os critérios desta pesquisa e se classificou este material bibliográfico 
em categorias. Assim, fez-se um comentário crítico para cada um dos itens que compõem o material 
bibliográfico. Constatou-se que esta sistematização do material bibliográfico facilitará o trabalho de 
futuros pesquisadores por se tratar de um agrupamento de estudos sobre o mesmo tema. Concluiu-
se, portanto, que a catalogação do material possui funcionalidade de alicerçar futuros estudos sobre o 
primeiro romance de Luiz Vilela.

Palavras-chave: Recepção, Crítica literária, Literatura Brasileira.

Apoio: CNPq

1 Acadêmico do curso de Letras
2 Orientadora
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A GESTÃO AMBIENTAL NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM PARANAÍBA-MS

Milene Oliveira Lopes1 & Wesley Ricardo Souza Freitas2

Resumo: O setor de hoteleiro, de forma geral, não está aliado ao quadro de poluição e degradação 
ambiental, no entanto, os impactos causados decorrentes do manuseio de água, energia, resíduos e pro-
dutos químicos, relacionados ao seu crescimento nos últimos anos têm exposto estes fatores de forma 
preocupante. Martins (2016) ressalta que a maioria das atividades econômicas causa impactos nega-
tivos no ambiente, até mesmo instalações turísticas. Cabe aos gestores de empresas, turística ou não, 
amortecer este impacto ambiental, tornando o local sadio. Esta preocupação com o ambiente saudável 
está ligada ao modo como as empresas causam degradação ao ambiente onde estão sendo inseridas. 
Logo,este trabalho tem como objetivo compreender de qual maneira a hotelaria de Paranaíba-MS está 
incluindo a variável ambiental nos negócios e identificar as principais práticas adotadas e os resultados 
obtidos pelos empreendimentos hoteleiros na sua implantação, partir de uma abordagem qualitativa 
e com a técnica de estudo de caso. Além de mostrar os benefícios econômicos e estratégicos da im-
plantação de um sistema de gestão ambiental (SGA), que podem refletir tanto em ganhos de mercado 
como em redução de custos. Entretanto o estudo realizado aponta um envolvimento limitado com a 
questão ambiental por parte do hotel estudado, porém existem melhorias a serem adotadas por este 
empreendimento, no sentido de minimizar os impactos no meio ambiente e melhorar os ganhos por 
parte de empresa.

Palavras-chave: Conscientização Ambiental, Impactos Ambientais, Indústria Hoteleira, Turismo Sus-
tentável.

1 Aluna do curso de Administração da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Câmpus de Paranaíba; e-mail: weslei.freitas@ufms.br
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Código área: G7

A HISTÓRIA DA LOUCURA E A QUESTÃO SOCIAL

Helen da Costa Toledo Piza1 & Bruno Peixoto Carvalho2

Curso de Psicologia 
Câmpus de Paranaíba (CPAR) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Esta pesquisa teve como objetivo reinterpretar a “História da loucura”, de Michel Foucault – obra que 
versa sobre a gênese da loucura como doença mental, das instituições psiquiátricas e da psiquiatria – 
a partir da teoria social de Marx. Motivou a realização desta pesquisa a ausência de trabalhos desde 
a perspectiva do marxismo sobre o objeto de investigação tomado por Foucault. Os resultados da 
pesquisa em tela estão organizados em quatro momentos: a) inicialmente, analisa-se a concepção fou-
caultiana de história, indispensável ao entendimento dos períodos históricos analisados por Foucault; 
b) posteriormente, são destacados os períodos nomeados por Foucault como “A grande internação” 
(século XVII) e “O nascimento do asilo” (século XVIII); c) num terceiro momento, as considerações 
de Robert Castel sobre a história do alienismo à luz da problemática da “questão social” são tomadas 
em conta como um avanço em relação à análise foucaultiana; d) por fim, a leitura marxiana a respei-
to da “assim chamada acumulação primitiva” é tomada como chave interpretativa para colocar em 
perspectiva os fundamentos históricos e econômicos que se encontram na base das transformações 
apresentadas por Foucault e da própria “questão social”, expressão que surge como resposta burguesa 
ao pauperismo e tomada por Castel como chave explicativa do alienismo.

Palavras-chave: História da loucura, Materialismo histórico-dialético, Questão social.

Apoio: PIBIC/UFMS

1 Acadêmica do curso de Psicologia. 
2 Orientador.
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A IMAGEM E A ESCRITA: UMA BUSCA DA CRIATIVIDADE NA LINGUAGEM

Yasmin Oliveira Cabral1 & Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandoli2

Câmpus do Pantanal (CPAN) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A presença cada vez maior das tecnologias na contemporaneidade acelerou o ritmo de informações e 
da vida, principalmente no público jovem, que é constantemente exposto a vários conteúdos em lin-
guagens diversificadas. Entretanto, as escolas não acompanharam tal movimento, dando preferência ao 
discurso sistematizado e, via de regra, fragmentado. Consequentemente, entre os alunos ocorre uma 
tendência de desvalorizar os conteúdos escolares, em especial a redação, ou seja, da capacidade de ex-
pressar-se pela escrita, que é uma das principais exigências feitas não só pela escola como também pela 
sociedade. Isto posto, buscou-se apreender nesta pesquisa, no decorrer de 8 meses, a articulação entre a 
escrita criativa no ambiente escolar e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Por meio  
da utilização de recursos audiovisuais, como apresentação de vídeos e de atividades desenvolvidas 
com objetivo de estimular conteúdos para a produção textual como, passeios fotográficos e rodas de 
discussão procurou-se promover a capacidade criativa dos alunos do nono ano da Escola Municipal de 
Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues, em Corumbá/MS. Além de trazer aos estudantes uma nova 
perspectiva sobre a linguagem em suas diversas formas, que por ser tão presente na vida cotidiana é 
banalizada. No decorrer das atividades se observou a forte relutância em relação a produção literária 
em geral. Dessa forma, realizou-se um processo de desconstrução de tal resistência, no qual foi possível 
verificar o desenvolvimento da expressão verbal e escrita. O presente artigo ilustra os diversos fatores 
que resultam na dificuldade da escrita e o impacto que as utilizações de atividades orientadas e recur-
sos audiovisuais podem ter na superação dessa dificuldade. 

Palavras-chave: Escola, Recursos audiovisuais, Escrita.

1 Acadêmica do curso de psicologia UFMS-CPAN
2 Orientadora. Professora Adjunta UFMS CPAN nos cursos de Psicologia e Mestrado em Educaçao Social. 



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

371
Ciências Humanas e Sociais

A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL NO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL: O PACTO PELA VALORIZAÇÃO DOCENTE

Beatriz Hiromi Miura1 & Maria Dilnéia Espíndola Fernandes2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivou-se, através deste trabalho, analisar a implantação do Piso Salarial Nacional Profissional 
(PSPN) no estado de Mato Grosso do Sul para os professores da educação básica e acompanhar os 
termos do “Pacto de Valorização dos Trabalhadores em Educação e Modernização do Estatuto dos 
Profissionais da Educação Pública de MS” que foi assinado pelo governo estadual e a Federação dos 
Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), com vistas a desvelar, se de fato está 
promovendo seus objetivos e finalidades. O Fundeb criou as condições jurídico-legias para que fosse 
aprovada em 2008 a Lei 11.738 que instituiu o PSPN. Assim, a Lei Federal 11.738/2008 ao tempo que 
regulamentou os salários docentes por indução da União, colocou para estados e municípios a obriga-
toriedade do pagamento do PSPN, dado que o modelo tributário para este processo ocorre às expensas 
de cada ente federativo. Concluiu-se que tal processo continua em andamento, em razão de que os 
termos acordados no Pacto se referem principalmente aos salários docentes cujo reajuste é anual e 
obedece ao mesmo índice de correção de valores que o valor do custo/aluno/ano do Fundeb.

Palavras-chave: Piso Salarial Profissional Nacional, Salário docente do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Pacto pela valorização do magistério.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Pedagogia
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A MONOGAMIA E AS MUDANÇAS NO DIREITO DE FAMÍLIA E NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA ATUAL

Anna Carolina Aguero Mazzo1 & Cleber Affonso Angeluci2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Devido às modificações socioculturais e aos avanços tecnológicos, o modelo uno e conven-
cional de família, protegido pela Constituição Federal de 1891 e pelas que a sucederam, bem como pelo 
Código Civil de 1916, foi, paulatinamente, cedendo espaço a arranjos familiares plurais e arrojados, 
mormente após o advento da Constituição Federal de 1988, em face da incidência dos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade individual, da pluralidade familiar, e, ainda, 
em atenção aos deveres de solidariedade e responsabilidade. Entretanto, a fim de prestigiar o princí-
pio da monogamia, relações não-monogâmicas continuam caminhando à margem do Direito, muito 
embora este possua, atualmente, um caráter mais inclusivo. Pensando nisso, o propósito deste estudo 
é enfrentar as intempéries jurídico-sociais que estigmatizam essas relações, excluindo-as da esfera de 
proteção do Direito de Família. Para a consecução deste fim, realizou-se um estudo qualitativo, de ca-
ráter exploratório, através de uma pesquisa estritamente bibliográfica e documental. Considerando-se 
que as uniões paralelas e plúrimas são uma realidade inconteste no Brasil, os resultados da pesquisa 
indicam que não cabe ao Estado analisar a oportunidade e conveniência de sua atuação, pois se trata 
da tutela de direitos indisponíveis e fundamentais. A família, seja ela monogâmica ou não, é a base da 
sociedade e merece especial proteção do Estado.

Palavras-chave: Direito de Família, Família Contemporânea, Princípio da Monogamia.

1 Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas/MS. Integrante do 
Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contemporâneo” e Voluntária no Projeto de Iniciação Científica 2014/2015 e 
2015/2016. E-mail: mazzocarol@gmail.com.
2 Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas/MS. Coordenador 
do Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contemporâneo” e Orientador do trabalho. E-mail: cleber.angeluci@ufms.br.
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A OBRA “TOOLS FOR TEXT AND IMAGE ANALYSIS” É O DESVELAMENTO DE UMA 
“CAIXA PRETA” DEIXADA POR GREIMAS?

Gustavo Pinheiro Queiroz1 & Valdenildo dos Santos 2

Resumo: Em caráter de hipótese, afirma-se que a obra Tools for Text and Image Analysis do professor 
Louis Hébert, embora traga contribuições preciosas no sentido de divulgar a semiótica de Greimas não 
constitui o desvelamento de uma possível “caixa preta” deixada pelo semioticista lituano em sua semió-
tica. Ela apresenta um acréscimo quanto a exploração das modalidades tímicas que eram restritas à 
identificação do que é eufórico ou disfórico dentro do texto. Neste sentido, a contribuição de Hébert é 
valiosa, posto que propõe uma escala de intensidade quanto ao nível da euforia e disforia no percurso 
do sujeito rumo ao objeto. Para se confirmar esta hipótese, este plano de trabalho pretende nos levar à 
leitura desta obra completa, publicada em Língua Inglesa, sua tradução para o Português, momento em 
que verificaremos o conceito de “caixa preta” e se desvela ou apenas aplica e divulga a referida teoria e 
a proposta de gradação do nível dos contrários euforia x disforia. A base de leitura está em Christine 
Nuttal, que a define como uma constante interrogação do texto. Esta pesquisa, portanto, tem mais um 
caráter teórico, posto que seu objetivo é encontrar respostas que sustentem nossa tese inicial de que 
embora de grande valia, tal obra não apresenta o desvelamento de uma caixa preta.

Palavras-chave: Caixas Pretas, Semiótica, Greimas.

IS THE WORK “ TOOLS FOR TEXT AND IMAGE ANALYSIS”  
THE UNVEILING OF A “BLACK BOX “ LEFT BY GREIMAS?

Abstract:  As an hypothesis it is stated that the work “Tools for Text and Image Analysis” by Professor 
Louis Hébert, although providing valuable contributions to disseminate the Greimas semiotics is not 
the unveiling of a possible “black box” left by the Lithuanian semiotician in his semiotics. It has increa-
sed the exploitation of thymic modalities that were restricted to the identification of what is euphoric 
or dysphoric within the text. In this sense, Hébert contribution is valuable since it offers an intensity 
scale on the level of dysphoria/euphoria and the route of the subject towards the object. To confirm this 
hypothesis, this work plan aimed to take us to read this complete work, published in English language, 
its translation into Portuguese, at which shall find the concept of “black box” and is revealed or just 
applies and disseminates this theory and the proposed gradation level of opposites euphoria x dyspho-
ria. The reading is based on Christine Nuttall, which defines it as a constant interrogation of the text. 
This research therefore has more of a theoretical nature, since its goal is to find answers to support our 
initial thesis that although of great value, such work does not have the unveiling of a black box. 

Keywords: Black Boxes, Semiotics, Greimas.

1 Aluno do curso de Letras da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015
2 Professor da UFMS, Departamento de Educação, Letras; e-mail: lavsotnas@hotmail.com
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Código área: G-8 Educação

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO SEGUNDO FERNANDO DE AZEVEDO 
(1930-1970)

Rosely Gonçalves de Oliveira1 & Silvia Helena Andrade de Brito2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objeto deste trabalho é a organização do trabalho didático, considerando em particular o instru-
mento de trabalho utilizado pelo professor, o texto escolar, tal como foi proposto por Fernando de 
Azevedo (1894-1974), um dos educadores mais importantes do movimento escolanovista. O objetivo 
deste estudo é discutir os instrumentos de trabalho dentro da organização do trabalho didático, tendo 
como base as ideias azevedianas. Foram utilizados como fonte de pesquisa duas obras de Fernando 
de Azevedo, “A educação e seus problemas”,tomos I e II, além de fontes secundárias que tratavam de 
trabalho didático ou do legado azevediano. A partir da leitura e análise dessas obras percebe-se que, 
para Azevedo, livro escolar e livro texto, na educação nova, possuem diferentes definições. O primeiro 
é posto com aquele que liberta o pensamento, e é valorizado como instrumento de trabalho do profes-
sor, enquanto o segundo é aquele que faz exatamente o contrário, aprisionando quem dele faz uso, o 
que típico de uma educação “tradicional”. Observa-se que, quando usava o termo instrumento de tra-
balho, o escolanovista se referia à literatura infantil, aos laboratórios, ao livro escolar, museus e a rádio 
escola, acreditando que, com a utilização de todos eles, o indivíduo seria integralmente formado para a 
sociedade da qual ele fazia parte. Para isso, seria necessário também um novo professor, com formação 
ampla, que lhe permitisse utilizar todos estes instrumentos. Os resultados da pesquisa indicam, con-
tudo, que os livros de texto, longe de serem substituídos pelo livro escolar, ainda continuam presentes 
de forma hegemônica na escola, exercendo o mesmo papel autoritário, assim como o novo professor 
também não se tornou presente, nas condições presumidas pelo educador escolanovista. Conclui-se, 
portanto, que as propostas de Fernando de Azevedo para a nova organização do trabalho didático não 
se efetivaram, apesar da sua crítica incisiva sobre a escola “tradicional”. 

Palavras-chave: Fernando de Azevedo, Trabalho didático, Escola Nova.

Apoio: CNPq/UFMS
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A PLURALIDADE DE ARRANJOS FAMILIARES NO ORDENAMENTO JURÍDICO E A 
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Ana Laura Vidal Quadra1 & Cleber Affonso Angeluci2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: objetiva-se, por meio deste trabalho, com fulcro na afetividade, nas famílias homoafetivas e 
reconstituídas, compreender um fenômeno que encontra cada vez mais destaque no cenário brasileiro 
atual: a multiparentalidade, que reconhece a possibilidade de múltipla paternidade, ou maternidade, 
seus desdobramentos no que tange ao direito ao nome e seus efeitos jurídicos. Para tanto, foi realizado 
uma pesquisa bibliográfica sobre o material jurídico existente e documental sobre as decisões dos tri-
bunais brasileiros acerca do tema. Constata-se que a Lei de Registros Públicos só consegue assegurar o 
direito de registro aos filhos pertencentes às famílias reconstituídas, mas não preceitua nada a respeito 
do direito registral dos pais homoafetivos em relação a seus filhos, quando há a utilização de técnicas 
de reprodução assistida, questão que principia a ser solucionada com o a promulgação do Provimento 
nº 52/2016. Os resultados demonstram que a garantia efetiva do direito de registro, ou seja, do direito 
ao nome, assegura o acesso aos demais direitos inerentes a este. Conclui-se pela necessidade de refor-
ma da Lei de Registro Públicos, bem como pela igualdade entre as formas de estabelecimento de filia-
ção, aos afetivos e biológicos devem ser dados os mesmos direitos e seus efeitos jurídicos.

Palavras-chave: Direito ao nome, Afetividade, Família contemporânea.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS/CPTL. Membro do Grupo de Pesquisa ‘O Direito de Família Contemporâneo’. 
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2 Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas/MS. Coordenador 
do Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contemporâneo” e Orientador do trabalho. E-mail: cleber.angeluci@ufms.br.
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Ciências Humanas – Educação

A POSSIBILIDADE DE FUTUROS PROFESSORES REFLETIREM  
SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA A PARTIR DA 

PARTICIPAÇÃO EM UM GRUPO COLABORATIVO

Íthalo Cassiano Oliveira Santos1 & Patrícia Sandalo Pereira2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar ao futuro professor elaborar e acompanhar 
o professor de Matemática da Educação Básica, na aplicação dos materiais didáticos em sala de aula 
tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio, de modo a contribuir para o seu apro-
fundamento teórico-metodológico levando-o a refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática por meio de práticas colaborativas.Este trabalho está atrelado ao projeto de pesquisa Tra-
balho colaborativo com professores que ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas 
das regiões Nordeste e Centro-Oeste vinculado ao Programa Observatório da Educação, que tem por 
finalidade propiciar por meio de práticas colaborativas, a reflexão desses professores acerca do trabalho 
didático pedagógico e desencadear ações educativas voltadas para a sala de aula.Como referencial teó-
rico e metodológico utilizou-se a pesquisa colaborativa baseada em Ibiapina (2008).Foram realizados 
encontros, de modo que os primeiros foram destinados a elaborar conjuntamente com o professor 
da Educação Básica, o plano de aula, depois a confecção e aplicação do material produzido em sala 
de aula. Pudemos observar que a interação com a sala de aula possibilitou ao futuro professor uma 
experiência única, que o mesmo, provavelmente, só poderia experimentar quando estivesse inserido 
no mercado de trabalho. O choque com a realidade escolar, as dúvidas e a insegurança que muitos pro-
fessores sentem, poderia ser evitado, se aos poucos, os professores em formação pudessem participar 
da rotina escolar, participando do desenvolvimento de planejamentos, reflexões sobre as atividades 
elaboradas e aplicadas e visualizando possibilidades de transformação da prática. Conclui-se que os 
dados coletados irão propiciar novos projetos de pesquisa, além de destacar a importância de projetos 
vinculados ao Programa Observatório da Educação – OBEDUC, financiado pela CAPES, que propor-
ciona que os futuros professores realizem pesquisas juntos com os professores da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação Matemática, Observatório da Educação, Formação de professores.

Apoio: CNPq

1 Acadêmico do curso de Matemática - Licenciatura
2 Orientadora
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Código área: F-1

A PROTEÇÃO JURÍDICA CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM 
ÁREAS URBANAS EM MATO GROSSO DO SUL FRENTE AS NOVAS TECNOLOGIAS 

NO BRASIL NO SÉCULO XXI

Poliana Soler Salatino1 & Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivou-se pela presente pesquisa estudar a história do trabalho infantil no nosso país, com ênfase 
em Mato Grosso do Sul, buscando dados desde o período colonial até os dias atuais, passando por al-
guns períodos da história do trabalho e as principais legislações pertinentes ao tema. Os dados recolhi-
dos foram teóricos e tem como principal fonte as pesquisas de organizações nacionais e internacionais 
que se dedicam ao tema, dentre elas merecendo destaque a Organização Internacional do Trabalho 
-  OIT, e a Organização das Nações Unidas - ONU. A pesquisa foi bibliográfica e desenvolveu-se pelo 
método hipotético-dedutivo e qualitativo quanto aos dados obtidos. Verificou-se ser a exploração do 
trabalho infantil doméstico a mais comum nos centros urbanos, dentre outras diversas formas existen-
tes. Na pesquisa destacou-se o projeto “Boas Práticas” desenvolvido em parceria entre o agora extinto, 
Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e a ONU. O referido projeto vem desenvolvendo 
trabalhos voltados a conscientização sobre a importância do combate ao trabalho infantil em diver-
sas regiões do país. Encontrou-se dificuldades em obtenção de dados em Mato Grosso do Sul, mas 
observou-se no Brasil, de forma generalizada, uma história de negligência com a proteção contra a 
exploração do trabalho do trabalho infantil que repercute em valores culturais, embora esse cenário, 
pelo menos no plano teórico-legislativo, vem se alterando com a consagração proteção constitucional 
à criança e ao adolescente, da proibição do trabalho aos menores de 14 anos - que podem trabalhar 
como empregados aprendizes - mas protegidos até os 18 anos de locais insalubres, perigosos e trabalho 
noturno, bem como da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Palavras-chave: Trabalho decente, Trabalho infantil, Direito do trabalho.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS, câmpus de Três Lagoas
2 Orientadora
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A SOCIOAFETIVIDADE DAS FAMÍLIAS CONTEMPORÂNEAS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

Ana Carolina Silva Igay Martins1 & Cleber Affonso Angeluci2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente estudo visa corroborar que a família brasileira contemporânea engloba o afeto 
como firmamento aludido pelo texto constitucional, outorgando assim,à união entre os membros do 
grupo, envolvidos com o intuito de auferirambiente coletivo digno e igualitário. Isto posto, utilizou-se 
de material bibliográfico e documental, priorizando leis, doutrinas e julgados como respaldo às afir-
mações. Constatou-se que a família, primeiro contato social do indivíduo, transporta valores precípuos 
à estruturação de ideologias e concepções levadas ao decorrer de sua história, sendo responsável pela 
formação do caráter de cada um. Neste viés, percebe-se a relevância do afeto no meio familiar, capaz 
de unir pessoas com sentimentos mútuos, em prol da realização particular no íntimo da entidade.
Acredita-se que pais e filhos, biologicamente iguais, não se consideram entre si,apenas pela identidade 
genética, como também pela subsistência do afeto, disposto em qualquer vínculo, somente afetivo ou 
meramente biológico, promovendo a ideia de que “pai” é aquele que oferece guarida, simpatia, apego 
e amor. Assim sendo, a família com fulcro na estima e nos afetos entre seus membros, angaria impor-
tância frente aos direitos fundamentais apregoados em letra de lei, haja vista ser decorrência expressa 
de tais preceitos.

Palavras-chave: Direito de família, Afetividade, Família contemporânea.

1 Discente do 4º ano do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Três Lagoas/MS. Voluntária 
do Programa de Iniciação Científica UFMS – VIC 2015/16. Integrante do Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contem-
porâneo”. E-mail: anacarolina1402@gmail.com
2 Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas/MS. Coordenador 
do Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contemporâneo” e Orientador do trabalho. E-mail: cleber.angeluci@ufms.br.
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Código área: F-1

A SUBJETIVIDADE ACERCA DAS DECISÕES ENVOLVENDO O ABANDONO AFETIVO 
E O PAMPRINCÍPIOLOGISMO

Pablo Muriel de Lima Silva1 & Evandro Carlos Garcia2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Objetivou-se, neste trabalho, demonstrar a relação de decisões munidas de alta subjetividade 
com a discricionariedade dos magistrados. Neste sentido, foi possível identifica-las quando trouxe à 
tona decisões envolvendo o abandono afetivo e as possibilidades que os magistrados encontraram de 
fazer o que achavam ser certo, ou o que ia de acordo com a evolução do sistema jurídico. Será percebi-
do que em menos de 10 anos, houve a transformação no entendimento do STJ, bem como, em vários 
tribunais espalhados, principalmente pela região Sudeste do país, indo de encontro com o que chama-
remos de diferenciação entre a família jurídica e a família natural. Em esmiuçando estas decisões, será 
percebido, também, a facilidade que os magistrados tinham em adicionar os princípios a elas. E disso, 
temos o princípio da afetividade e sua relação estreita, segundo Lênio Luiz Streck, com o Pamprinci-
piologismo que causará demasiada insegurança jurídica e discricionariedade dos magistrados.

Palavras-chave: abandono afetivo, princípio da afetividade, pamprincipiologismo.

1 Acadêmico do curso de Direito da UFMS, voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Orientador
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Código área: H - 2

A TRAJETÓRIA DO HERÓI DESDE O HERÓI CLÁSSICO ATÉ O HERÓI MODERNO E 
SUA MELANCOLIA: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS

Paulo Vitor Rosa Mota1 & Rosana Cristina Zanelatto Santos2

Curso de Graduação em Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objetivo deste trabalho é analisar o caminho percorrido pelo herói através dos séculos, a fim de 
determinar diferenças e semelhanças na relação dos arquétipos heróicos. Para tanto, foram utilizados 
recursos da Literatura Comparada para relacionar a obra de James Joyce, Ulisses, e seu herói Leopold 
Bloom; a obra de Gonçalo Tavares, Uma Viagem à Índia; e a obra atribuída a Homero, a Odisseia. A 
abordagem teórica é feita tendo em vista o livro O que é o Herói?, de Martin Cézar Feijó; O Homem e 
seus Símbolos, de Carl G. Jung; e Luto e Melancolia,  de Sigmund Freud. É observada a importância do 
tema da viagem, em suas diversas formas, na construção, desmantelamento e reconstrução do arquéti-
po de herói e de sua heroicidade. 

Palavras-chave: Herói, Literatura Comparada, Viagem.

1 Acadêmico do curso de Graduação em Letras.
2 Orientadora.
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ABSTRAÇÃO EM CÈZANNE E KANDINSKY

Olivia Hortega de Oliveira1 & Maria Isabel Azevedo da Silva2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho tem o objetivo de analisar as técnicas e ideias utilizadas pelos artistas Paul Cèzanne e 
Wassily Kandinsky, seus métodos e sistemas, assim como suas aspirações em relação à construção do 
desenho e da pintura. São apresentados argumentos contrários e favoráveis à visão de que Kandinsky 
é o fundador da Arte Abstrata, bem como uma visãodas suas emoções na arte, uma visão delicada, 
espiritual, científica e futura do que vem a ser a arte. São vistos os conceitos de abstração no entender 
da teórica Dora Vallier em seu livro “A Arte Abstrata”; a abstração e o “gráfico e o pictórico” dos dois 
pintores. São analisadas algumas obras dos dois artistas. Abordamos ainda a construção pictórica de 
Cèzanne, os pintores que o entusiasmaram, a influência de seus contemporâneos impressionistasbem 
como da literatura e as pesquisas anteriores relacionadas às obras estudadas nesse trabalho. Sua autori-
dade sobre a arte moderna é incontestável, sendo considerado pelo teórico W. Gompertz o pai da mo-
dernidade. São abordadas as proposições de Kandinsky, o fenômeno exterior-interior, o dissecamento 
de suas pinturas, a superação de limites em relação a si próprio e à arte de seu tempo. É reservada 
particular atenção nas leituras à maneira como ele examina minuciosamente cada fenômeno, às suas 
experimentações, às cores e seus sentidos, e à natureza em sua pintura. No caso do livro “Ponto e Linha 
sobre o Plano”, nos detivemos na importância que é conferida a cada elemento.

Palavras-chave: Abstração, Cèzanne, Kandinsky.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Artes Visuais
2 Orientadora
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Ciências Humanas – Educação

AÇÕES DESENVOLVIDAS POR MEIO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS  
NO ENSINO FUNDAMENTAL

Pedro Vicente Barbosa Santos1 & Patrícia Sandalo Pereira2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Estapesquisa tem como finalidade apresentar a participação do futuro professor de Matemá-
tica em um grupo colaborativo, onde teve a oportunidade de preparar materiais didáticos e acompa-
nhar a implementação em sala de aula do Ensino Fundamental, de modo a contribuir para o seu apro-
fundamento teórico-metodológico levando-o a refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática por meio de práticas colaborativas.Este trabalho está atrelado ao projeto de pesquisa Tra-
balho colaborativo com professores que ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas 
das regiões Nordeste e Centro-Oeste vinculado ao Programa Observatório da Educação, que tem por 
finalidade propiciar por meio de práticas colaborativas, a reflexão desses professores acerca do trabalho 
didático pedagógico e desencadear ações educativas voltadas para a sala de aula.Como referencial teó-
rico e metodológico utilizou-se a pesquisa colaborativa baseada em Ibiapina (2008).Foram realizados 
encontros, de modo que os primeiros foram destinados a elaborar conjuntamente com o professor da 
Educação Básica, o plano de aula, depois a confecção e aplicação do material produzido em sala de 
aula. A interação com a sala de aula foi extremamente rica, pois gerou relações interpessoais entre o 
professor da Educação Básica, o futuro professor e os alunos, propiciando uma visão diferente do am-
biente escolar, ou seja, ajudou o futuro professor a lidar com o medo do âmbito escolar, aproximando-o 
da realidade dos professores e alunos, e consequentemente, formando um professor mais preparado 
para enfrentar as dificuldades da docência. Conclui-se assim a importância de projetos vinculados ao 
Programa Observatório da Educação – OBEDUC, financiado pela CAPES, que proporciona que os 
futuros professores realizem pesquisas juntos com os professores da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação Matemática, Observatório da Educação, Práticas colaborativas.

1 Acadêmico do curso de Matemática - Licenciatura
2 Orientadora
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Código área: H-1 Linguística

AINDA E FORMAS CORRELATAS DO PORTUGUÊS ARCAICO

Analha Alves Pinheiro1 & Michel Gustavo Fontes2

Curso de Letras 
Câmpus de Três Lagoas 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O presente trabalho objetivaanalisara multifuncionalidade deainda e de suas formas correlatas (como 
ainda que, ainda assim, ainda mais e ainda bem) no português arcaico (séculos XIII, XIV e XV) com 
a intenção de identificar possíveis rotas de mudança linguística (especificamente de gramaticalização) 
por que passa esse item e suas formas correlatas.O objetivo central aqui é descrever as propriedades 
funcionais e formais que, no português arcaico, permitem (i) distinguir diferentes usos de ainda e (ii) 
determinar a constituição e o funcionamento de suas formas correlatas. Para tanto, conta-se com um 
universo de pesquisa constituído de textos do período arcaico do português, retirados de quatro bancos 
de dados: (i) Corpus Diacrônico do Português, sob responsabilidade da Profa. Dra. SanderléiaLonghin 
(UNESP; (ii) Banco Informatizado de Textos (BIT), do Programa Para a História da Língua Portuguesa 
(PROHPOR; (iii) Corpus Histórico do Português TychoBrahe, sob coordenação de Galves e Faria (2010; 
e (iv) Corpus Informatizado do Português Medieval, sob responsabilidade do Centro de Linguística da 
Universidade Nova de Lisboa. Os resultados revelam que, no português arcaico, o item ainda cumpre 
quatro distintas funções (fasalidade, polaridade, ênfase e contraste expansivo) e que somente a forma 
ainda que é produtiva nesse período, construindo dois tipos de construções: concessivo-condicionais 
e concessivas.

Palavras-chave: linguística histórica, gramaticalização, multifuncionalidade.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de Letras
2 Orientador
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AMOR À VIDA: REPRESENTAÇÕES DAS HOMOSSEXUALIDADES, DA HOMOFOBIA 
E DA VILANIA NA TELEDRAMATURGIA BRASILEIRA RECENTE

Ademir Farias Corrêa1 & Miguel Rodrigues de Sousa Neto2

Resumo: A teledramaturgia brasileira estabeleceu-se como importante produto de consumo interno 
e também para exportação. As telenovelas brasileiras, exibidas desde 1951, acompanhando o processo 
de incremento tecnológico global e a expansão maciça do aparelho televisor nos lares do país, re-
presentaram seus aspectos históricos, se apropriaram de – ou forjaram – elementos que se tornaram 
moda; dito de outra maneira, a teledramaturgia assumiu uma importância que precisa ser considerada 
no Brasil quando lidamos com a indústria cultural, com a produção de significados e sua transmissão 
por meio do objeto cultural. Desde 1972 a Rede Globo de Televisão, maior produtora de telenovelas 
do país, apresenta em seus folhetins personagens que divergem do padrão binário de gênero homem/
mulher ou da heteronormatividade compulsória. A forma como foram representadas tais personagens, 
entretanto, variou bastante, no mais das vezes, servindo para acentuar estereótipos e manter preconcei-
tos. Assim, objetiva-se aqui analisar as representações acerca das homossexualidades, da vilania e da 
homofobia por meio de personagens presentes na telenovela Amor à Vida, de Walcyr Carrasco, exibida 
nos anos de 2013/2014 pela Rede Globo de Televisão, compreendendo que tal produto cultural traz 
alterações no campo de tais representações e dos tensionamentos sociais entre os grupos envolvidos.

Palavras-chave: Homossexualidades, Homofobia, Teledramaturgia.

1 Discente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
Pesquisador Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC 2015/2016.
2 Docente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
Coordenador do Laboratório de Estudos em Cultura & Diversidade, Política & Sexualidade.
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ANÁLISE DA DINÂMICA DO FLUXO MIGRATÓRIO NA FRONTEIRA BRASILEIRA 
CORUMBÁ/PUERTO QUIJARRO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A ESFERA DE 

DIREITOS DA PESSOA HUMANA

Marco Antônio Rodrigues1 & Luciani Coimbra de Carvalho2

Faculdade de Direito (FADIR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do plano de trabalho intitulado “ANÁ-
LISE DA DINÂMICA DO FLUXO MIGRATÓRIO NA FRONTEIRA BRASILEIRA CORUMBÁ/
PUERTO QUIJARRO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A ESFERA DE DIREITOS DA PESSOA 
HUMANA, integrante da proposta de PIBIC/CNPq vigente de agosto de 2015 a julho de 2016. A pes-
quisa analisou o fluxo migratório na fronteira anteriormente citada, analisando esse fenômeno social 
na esfera dos direitos fundamentais da pessoa humana e no âmbito social. O projeto de pesquisa foi de-
senvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, bem como do trabalho de campo por meio da observa-
ção participativa, onde foram obtidos dados relevantes no campo social e jurídico. Como resultado da 
pesquisa, verificou-se que as leis brasileiras são insuficientes para abranger as especificidades do tema 
proposto, chegando-se à conclusão de que o fenômeno migratório e a esfera de direitos do migrante 
estão em dissonância no que tange à efetividade dos direitos trabalhistas, evidenciando-se a necessi-
dade de maior discussão para propositura de possíveis alterações em nosso ordenamento jurídico de 
forma a se abranger o empreendedorismo como ferramenta eficaz no acesso do migrante à cidadania.

Palavras-chave: Fluxo Migratório, Direitos da Pessoa Humana, Empreendedorismo.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Direito. Voluntário de iniciação científica CNPq – PIBIC 2015/2016
2 Professora da FADIR/UFMS - Orientadora.
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ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO DOS MEIOS 
URBANO E RURAL NAS GRANDES REGIÕES BRASILEIRAS

Letícia Vieira Cavessana1 & Matheus Wemerson Gomes2

Departamento de Economia 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este estudo possui como objetivo analisar a participação da mulher no mercado de trabalho dos meios 
urbano e rural, no Brasil e em suas macrorregiões. Além de apresentar e analisar as estatísticas descri-
tivas dessa participação, verificar os fatores sociais que contribuem para maior participação feminina 
no mercado, e estimar o efeito que cada variável exerce na probabilidade de sua participação.  Trata-se 
de um estudo quantitativo, cuja análise foi por meio do método econométrico Análise Discriminante 
que busca construir uma regra de classificação onde, baseada na teoria das probabilidades, minimize 
o erro de categorização das observações. Os resultados apontam que as moradoras das regiões Centro 
Oeste, Sul e Sudeste têm maior influência na participação ou não das mesmas no mercado, além disso, 
mostra que a região Norte não se mostra influente nessa participação.

Palavras-chave: Mulher, Mercado de trabalho, Análise Discriminante.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Econômicas da UFMS, de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Ciências Econômicas, e-mail: matheuswgp@yahoo.com.br

mailto:matheuswgp@yahoo.com.br
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Código área: G3 - Antropologia 

ANÁLISE DAS DINÂMICAS DA MOBILIDADE FRONTEIRIÇA 
ENTRE PARAGUAI (PY) E BRASIL (BR)

Matheus Silva Quirino1 & Álvaro Banducci Junior2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A fronteira é um local de intenso contato e trocas de relações sociais, que podem acabar gerando con-
flitos e tensões. Entretanto, o contato pode promover interação e relações de reciprocidade. O trabalho 
teve como objetivo, por meio de uma análise antropológica, conhecer e refletir sobre os conceitos que 
tratam das relações fronteiriças. O trabalho constou de um estudo bibliográfico sobre relações fron-
teiriças, tendo por base a divisa entre Brasil e Paraguai, e buscou estabelecer um levantamento acerca 
dos movimentos migratórios e das motivações e interesses de emigrantes paraguaios e brasileiros, em 
áreas fronteiriças dos dois países.  O estudo visou fornecer bases teóricas e reflexões analíticas para 
aqueles que desejam compreender aspectos relativos ao processo migratório e à dinâmica das relações 
fronteiriças.

Palavras-chave: Brasil - Paraguai, Relação fronteiriça, Migração.

Apoio: CNPq/ Fundect- MS/UFMS

1 Acadêmico do curso de Ciências Sociais da UFMS
2 Orientador.
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Código área: F- 2 Administração 

ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS

Ana Júlia Moreno Calvo1 & Marco Aurélio Batista de Sousa2

1 Curso de Engenharia da Produção 
2 Curso de Ciências Contábeis 

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho buscou analisar o processo de elaboração do orçamento público da cidade de Três La-
goas, Mato Grosso do Sul, no que se refere aos aspectos técnico, jurídico, econômico e político que o 
compõe. Para tanto, a pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira se destinou à parte introdutória 
do estudo pontuando questões relevantes ao seu desenvolvimento seguido pela revisão da literatura 
contemplando assuntos pertinentes ao tema, os quais deram sustentação à parte prática. A segunda, 
por sua vez, foi operacionalizada por meio de um estudo de caso, utilizando-se das pesquisas tipo ex-
ploratória e descritiva, buscando estabelecer relações entre o referencial teórico do estudo e a realidade 
da Prefeitura de Três Lagoas. Para coletar os dados necessários à sua execução foi utilizado um ques-
tionário, aplicado in loco com os responsáveis pela elaboração do orçamento, bem como entrevistas 
informais com estas pessoas, utilizando-se da análise descritiva. Desde modo, espera-se contribuir 
para o entendimento de todo o processo que envolve a elaboração do Orçamento Público de Três La-
goas, bem como identificar as áreas atendidas e as alocações de recursos públicos e de que forma se dá 
a participação da população neste momento. 

Palavras-chave: Orçamento Público Municipal, Processo de elaboração, Prefeitura de Três Lagoas.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Engenharia da Produção
2 Orientador do curso de Ciências Contábeis
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Código área: G-7 Psicologia

ANÁLISES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS DADOS OBTIDOS  
A PARTIR DE UMA INTERVENÇÃO EM GRUPO SOB O ESTRESSE EM AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Mariana Garcia dos Santos1 & Vinicius Santos Ferreira2

Câmpus Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem uma ponte entre a comunidade e os ser-
viços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, este trabalho requer que os profissionais 
saibam lidar não somente com os conflitos e o estresse presente no ambiente laboral, mas também com 
demandas apresentadas pela comunidade. O presente plano de trabalho objetivou analisar os dados 
obtidos a partir de um Treinamento de Habilidades Sociais em Agentes Comunitários de Saúde, basea-
do nos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento, treinamento este necessário para ampliar 
repertórios comportamentais possibilitando maior autonomia para lidar com situações conflituosas 
melhorando a qualidade de vida desses profissionais de saúde no ambiente de trabalho. Contou-se 
com a participação de onze agentes comunitários de saúde, de uma Unidade de Estratégia da Saúde da 
Família (UESF) no município de Paranaíba – MS. Os participantes foram divididos em dois grupos, 
seis ACS no grupo controle e cinco no grupo experimental, o grupo experimental foi submetido ao 
THS em seis encontros semanais com duração de uma hora e meia. Em cada encontro foram trabalha-
das habilidades sociais diferentes: 1º encontro- motivação e adesão ao programa; 2º encontro- direitos 
humanos básicos e assertividade; 3º encontro- elogiar, agradecer e ouvir; 4º encontro- empatia, fazer e 
recusar pedidos; 5º encontro- lidar com críticas, reconhecer o erro e pedir desculpas; 6º encontro- re-
solução de problemas. Ambos os grupos tiveram os efeitos do treinamento sobre as habilidades sociais 
e o estresse avaliados antes e após a intervenção, através dos instrumentos “Escala de Estresse no Tra-
balho”, “Escala de Estresse percebido”, “Escala de Assertividade de Rathus” e “Inventário de Habilida-
des Sociais”. Com base nos resultados obtidos observou-se a efetividade do treinamento uma vez que 
houve aumento das habilidades sociais e diminuição do estresse da avaliação pré-teste para a avaliação 
pós-teste ao se comparar os dois grupos.

Palavras-chave: Habilidades sociais, estresse laboral, agente comunitário de saúde.

1 Acadêmica do curso de Psicologia
2 Orientador
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Código área: G-5

A NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO À LUZ DA HISTÓRIA DO IMAGINÁRIO

Victor Caero Bento1 & Ronaldo Amaral2

Departamento de História 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Objetivou-se com essa pesquisa propor um novo tipo de analise sobre a Navegação de São Brandão, 
primordialmente a partir das visões de Ronaldo Amaral e Hilário Franco Junior, que propõe esta ana-
lise voltada para a História do imaginário, com o intuito de elucidar questões pertinentes a esta fonte 
ate então não abordadas, bem como, entender e sistematizar a analise proposta por Fermiot Hernan-
dez Gonzalez. A analise da fonte foi divida em dois momentos, analise e sistematização do texto de 
Hernandez, onde pudemos observar sua tentativa de reconstrução do trajeto percorrido por Brandão, 
bem como, a preocupação com a vida material do mesmo elencando sua história (local de nascimento, 
feitos, lugares onde esteve, família), para provar a existência das personagens descritas na Navegação, e 
num segundo momento os trechos selecionados da navegação foram analisados e observamos elemen-
tos do imaginário que se destacavam, onde pudemos entendê-los a partir da visão ascética medieval. 
Concluímos que de fato as analises feitas desta fonte foram publicadas no intuito da sua reconstrução e 
comprovação de sua veracidade, e através de trechos da navegação conseguimos partindo da História 
do imaginário propor e executar uma analise que prioriza a relevância do texto no intuito de aclarar a 
visão ascética deste período.

Palavras-chave: História, Imaginário, Hagiografia.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de História
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

391
Ciências Humanas e Sociais

Código área: G-7

APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS EM 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SUBMETIDOS A SITUAÇÃO DE ESTRESSE

Lorena Melo Magalhães1 & Vinícius Santos Ferreira2

Departamento de Psicologia 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

O estresse tem se classificado como um dos maiores responsáveis por problemas com adoecimentos 
da atualidade; são situações estressoras, aquelas em que o ambiente é modificado de maneira aversiva 
para o indivíduo, que não possui repertório comportamental, principalmente de habilidades sociais, 
suficiente para lidar com elas. Os agentes comunitários de saúde (ACS) têm sido grande alvo de es-
tresse no exercício de suas funções, visto que a todo o momento ocorrem mudanças ambientais em 
seu trabalho. O objetivo deste estudo é a criação e aplicação de um protocolo de desenvolvimento de 
Habilidades Sociais em ACS do município de Paranaíba-MS. 14 ACS foram divididos em dois grupos, 
o experimental e o controle; o grupo controle não passou por nenhuma forma de intervenção, ao 
grupo experimental foi aplicado o protocolo de desenvolvimento de habilidades sociais, com caráter 
psicoeducativo, segundo a ótica analítico-comportamental.  Ambos tiveram seus níveis de estresse e 
habilidades sociais mensurados por meio de inventários psicológicos antes e depois da aplicação do 
protocolo de intervenção, cuja a análise dos resultados será objeto de outro estudo. O protocolo de 
Treinamento de Habilidades Sociais (THS) foi composto por seis encontros com objetivos e atividades 
específicos para cada um, sendo eles: 1º) favorecendo a motivação e adesão ao programa; 2º) conhecer 
os direitos humanos básicos e aprender a se expressar assertivamente; 3º) Treinando respostas asser-
tivas; 4º) desenvolvendo as habilidades de elogiar, agradecer e ouvir; 5º) aprendendo a se colocar no 
lugar do outro e a fazer e recusar pedidos; e 6º) treinamento de resolução de problemas. Tais objetivos 
serão melhor detalhados no corpo do texto.

Palavras-chave: Protocolo de Desenvolvimento de Habilidades Sociais, Agentes Comunitários de Saú-
de, Estresse.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Psicologia
2 Orientador
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AS CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS 
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: PRÁTICAS POSSÍVEIS E INCLUSÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Thaiana Araújo Canteiro1 & Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra2

Unidade de Educação 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Objetivou-se, através deste trabalho, estudar como o lúdico pode contribuir como ferramen-
ta de inclusão, desenvolvimento e aprendizagem nas práticas escolares, especificamente noprocesso 
de ensino-aprendizagem de crianças com síndrome de Down. Para isso utilizamos um mapeamento 
de produções acadêmicas em diversos campos do conhecimento na mesma perspectiva que a nossa, 
de modo a buscar responder os questionamentos oriundos da pesquisa: Quais as contribuições do 
lúdico na educação e como ferramenta inclusiva? Em se tratando de crianças com síndrome de Down, 
como a ludicidade pode contribuir em suas aprendizagens? Para a análise apresentamos um pequeno 
recorte sobre o tema com pesquisas realizadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 
Portal de Periódicos CAPES/MEC e ScientificElectronic Library Online (SciELO), que proporciona-
ram observar o lúdico como instrumento importante e enriquecedor na aprendizagem, contribuinte 
também para a socialização e inclusão das crianças com ou sem deficiência. Durante as análises para a 
realização deste trabalho, nos aprofundamos em um dos vários recursos lúdicos que podem ser usados 
na educação infantil: a música. O professor, enquanto mediador, pode utilizar a música como um ins-
trumento de estímulo ao raciocínio e audição, bem como para desenvolver fatores linguísticos, men-
tais e psicomotores. Foram selecionados quatorze pesquisas, entre Dissertações de Mestrado; Teses de 
Doutorado, Artigos Científicos e documentos oficiais, os quais nos fizeram concluir que ainda assim 
é necessário que os(as) professores(as) busquem por formação continuada de modo que contribuam 
ainda mais em suas práticas com essas crianças.

Palavras-chave: Ludicidade, Música, Inclusão.

Apoio: CNPq

1 Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, bolsista CNPq 
– PIBIC 2015/2016 e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Múltiplas Linguagens – GEPEMULT/
UFMS. Email: thaiana.canteiro@gmail.com
2 Orientadora. Profª Associada 3 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. CCHS. Programa de Pós-graduação em 
Educação. Linha de pesquisa educação, psicologia e prática docente. Cursos de Pedagogia. Unidade de Educação. Líder do 
GEPEMULT. Email: rosana.gomes.cintra@gmail.com
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AS IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO GRANDE-MS

Mirthes Vargas Rosa Conceição1 & Rosana Carla Gonçalves Gomes Cintra2

Unidade de Educação 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A pesquisa procura analisar as práticas docentes, a inclusão de alunos comdeficiências nas 
salas comuns e sua correlação com o uso da sala de recursos multifuncionais.  Os alunos com necessi-
dades educacionais especiais demandam atendimento educacional especializado (AEE), de preferência 
nas salas de recursos multifuncionais, com professores capacitados, para colaborar com os professores 
das salas comuns e que o atendimento realizado possa trazer a aprendizagem e desenvolvimento desses 
alunos.O objetivo dessa pesquisa: (a) identificar que relações se estabelecem entre o professor da sala 
de recursos multifuncionais e o professor da sala comum, e como se deu b) a implantação das salas de 
recursos multifuncionais na Rede Municipal de Educação REME. Como metodologia foram realizadas 
pesquisas, sobre a temática na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódi-
cos CAPES/MEC e ScientificElectronic Library Online (SciELO), como também,  leitura de portarias, 
leis, decretos e resoluções que referenciam a educação especial e a educação inclusiva, no total foram 
selecionados dezoito trabalhos, entre Dissertações de Mestrado; Teses de Doutorado, Artigos Cientí-
ficos e documentos oficiais, assim como encontros semanais com o Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Múltiplas Linguagens – GEPEMULT (cadastrado no CNPq) para orientação e discussão. 
Observamos a importância da pesquisa para a promoção de discussões que incentivem uma prática 
docente reflexiva; e também constatamos a relevância das experiências sociais na constituição dos 
sujeitos e,que  as condições da vida escolar e a interação com seus pares são determinantes para o de-
senvolvimento e a aprendizagem dos alunos com ou sem deficiências.

Palavras-chave: prática docente, deficiência, inclusão.

Apoio: CNPq

1 Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, bolsista CNPq 
– PIBIC 2015/2016 e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Múltiplas Linguagens – GEPEMULT/
UFMS. Email: mirthes.vargas@yahoo.com.br
2 Orientadora. Profª Associada 3 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. CCHS. Programa de Pós-graduação em 
Educação. Linha de pesquisa educação, psicologia e prática docente. Cursos de Pedagogia. Unidade de Educação. Líder do 
GEPEMULT. Email: rosana.gomes.cintra@gmail.com

mailto:rosana.gomes.cintra@gmail.com
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AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO E O PERFIL SOCIOECONÔMICO DE  
ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL  

DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

Everton Ferreira da Silva1 & Carla Busato Zandavalli M. Araujo2

Resumo: Este plano de trabalho, atrelado ao projeto de pesquisa: “Política de Educação Superior no 
Brasil pós-LDB/1996: impactos na região centro-oeste”, objetivou analisar o perfil socioeconômico de 
estudantes de cursos de graduação da UFMS, identificando a influência dos programas de acesso para 
a ampliação da inclusão de estudantes pertencentes às minorias qualitativas. A pesquisa foi realizada 
em três etapas: (1)Exploratória e Bibliográfica,  a partir da identificação e análise de documentos insti-
tucionais, bem como do levantamento e análise das publicações na ScientificElectronic Library Online 
(Scielo.br) e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT;  (2) Coleta de dados, por 
meio de informações obtidas junto à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PREAE) da 
UFMS; (3) Tratamento, análise dos dados coletados e registro do processo de pesquisa, abrangendo o 
tratamento estatístico e a análise de conteúdo dos resultados obtidos. No âmbito bibliográfico, as mi-
norias foram identificadas na produção científica, atreladas à exclusão, marginalidade, aos grupos des-
favorecidos e desprovidos de direitos sociais, sendo citados de forma recorrente, como membros das 
minorias: mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiências e participantes da comunidade LGBT.
As dificuldades de acesso aos dados do perfil socioeconômico impediram o alcance de alguns objetivos 
da pesquisa, tomou-se, então, como corte, o perfil socioeconômico de ingressantes dos cursos de Edu-
cação Física e História, Licenciaturas, no processo seletivo de 2016 da UFMS, autodeclarados pardos, 
pretos/negros. Percebeu-se, no âmbito da UFMS, a ampliação de acesso às minorias, especialmente 
em função da operacionalização da Lei 12.711/2012, pois que se atingiu, em 2016 os 50% de cotistas, 
definidos pela Lei. Considerou-se ainda, que as políticas de maior impacto para inclusão de estudan-
tes na educação superior pública são o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a Lei de 
Cotas, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), em função da possibilidade de ampliação de vagas, melhoria da 
infraestrutura e da atenção aos estudantes.

Palavras-chave: Educação Superior, Minorias Qualitativas, Inclusão.

1 Acadêmico do curso de História da UFMS e voluntário de Iniciação Científica - PIBIC 2015/2016
2 Orientadora e Professora adjunta da UFMS; e-mail: carlabzandavalli@gmail.com



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

395
Ciências Humanas e Sociais

AS RELAÇÕES INTERÉTNICAS ENTRE OS INDÍGENAS MBAYÁ-GUAYCURU E  
OS CHIQUITO, PANTANAL/BRASIL E CHIQUITANIA/BOLÍVIA  

(SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII)

Nathalia Claro Moreira1, Ariane A. Carvalho de Arruda2 & 
José Luís S. Peixoto3

Câmpus Pantanal (CPAN) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Resumo: O objetivo principal deste plano de trabalho consiste em compreender as relações interétnicas 
estabelecidas a partir da segunda metade do século XVIII, entre os indígenas Guaycuru e os Chiquito, 
que circulavam e atuavam no espaço entre o Brasil e a Bolívia. Para esta compreensão foi realizada a 
análise e transcrição paleográfica de um conjunto de quatro manuscritos coloniais: MyCh GRM 23.36 
(1774), MyCh GRM 23.34 (1767-1774), MyCh ALP 58 (1769) e MyCh ALP 160 (1780). Estes manus-
critos foram redigidos por autoridades eclesiásticas e administrativas das missões jesuíticas de Mojos 
e Chiquitos, na Bolívia. O conteúdo dos documentos, em sua maioria expedientes da Real Audiencia 
de La Plata, trazem informações importantes não somente sobre o cotidiano das missões jesuíticas, 
mas também, sobre as relações políticas entre as coroas da Espanha e de Portugal, litígios de fronteira, 
imparcialidades entre os próprios administradores e, sobretudo, a atuação dos grupos indígenas no 
contexto das reconfigurações territoriais que procedem ao Tratado de Madrid (1750). O estudo busca, 
através dos métodos da Etnohistória e da Paleografia, compreender as relações entre os grupos étnicos 
que atuaram e influenciaram a disputa territorial entre as Coroas espanholas e portuguesas, a partir de 
alianças para o desenvolvimento de atividades cotidianas e de conflitos dentro das missões jesuíticas 
e das estâncias espanholas nos espaços de fronteira Pantanal/Chiquitania. Através do cotejamento de 
dados fornecidos pelos manuscritos, levantou-se uma visão mais aberta sobre a atuação dos grupos 
indígenas no processo de colonização, conversão e delimitação de territórios. Evidenciou-se que os 
grupos foram mais que “meros coadjuvantes”, mas determinantes na relação entre os europeus, media-
dores culturais e políticos entre as Coroas da Espanha e de Portugal e importantes atores sociais para a 
construção dos espaços de fronteira na Bacia do Prata.

Palavras-chave: Etnohistória, Paleografia, Missões Jesuíticas.

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC). 

1 Acadêmica do curso de História/PIBIC – UFMS/CPAN
2 Pesquisadora e Colaboradora no Laboratório de Arqueologia do Pantanal (LAPan)/UFMS
3 Coordenador do Laboratório de Arqueologia do Pantanal (LAPan)/UFMS/CPAN
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CAÇADORES-COLETORES PRÉ-HISTÓRICOS DE CAMPO GRANDE, MS: DIVULGAÇÃO 
JUNTO A COMUNIDADES ESCOLARES NO MUARQ/CPQ/PROPP/UFMS

Mariana Aparecida de Oliveira Santana1 & Emília MarikoKashimoto2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente trabalho objetivou contribuir para aconscientização em prol da conservação do 
patrimônio cultural, especificamente por meio da socialização do conhecimento arqueológicoda área 
municipal deCampo Grande e do contexto estadual de Mato Grosso do Sul,junto às comunidades 
escolares que visitaram oMuseu de Arqueologia da UFMS (MuArq/CPQ/PROPP/UFMS) no período 
de novembro de 2015 á maio de 2016.Os procedimentos adotados abrangeram o levantamento biblio-
gráficoacerca da Etno-história, bem como uma revisão do conhecimento arqueológico da área e ela-
boração de uma síntese de dados, a qual embasou a realização das atividades de educação patrimonial, 
ou seja, monitoria da Exposição de Longa Duração e práticas de escavação arqueológica e pinturas de 
signos da arte rupestre no Espaço Lúdico-Pedagógico. Esse exercício interdisciplinarproporcionou aos 
alunos novos conhecimentos relativos à trajetória de povos pretéritos da região. As atividades desen-
volvidas pela presente bolsista contribuíram para a sua formação acadêmica e científica, assim como 
para o desenvolvimento do projeto de pesquisa correlato.

Palavras-chave: Pré-História de Campo Grande, Educação Patrimonial, Caçadores-Coletores.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de História-Licenciatura CCHS/UFMS, bolsista de Iniciação Cientifica CNPq – PIBIC 2015/16.
2 Doutora e Livre-Docente em Arqueologia Brasileira (MAE/USP); Professora do Curso de História/CCHS/UFMS; Chefe de 
Divisão do Museu de Arqueologia/CPQ/PROPP/UFMS; pesquisadora bolsista do MTC/CNPq. E-mail: emilia.kashimoto@
pq.cnpq.br
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CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO EXERCIDO PELOS TRABALHADORES 
ORIUNDOS DO TRÁFICO PARA FINS DE TRABALHO

Danielly Almeida Lima1 & Ynes da Silva Félix2

Faculdade de Direito (FADIR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O tráfico de pessoas significa o recrutamento, transferência e alojamento de pessoas recorrendo à va-
riadas formas de coação, segundo a secretaria da ONU. O tráfico de pessoas tem diversas finalidades, 
como a exploração sexual, o trabalho forçado e o tráfico de órgãos. Foi dado ênfase ao trabalho forçado 
que consiste na coerção e na imposição de um trabalho, geralmente análogo ao escravo e em condições 
degradantes, no qual estão presentes a coação e a negação da liberdade. O perfil da maioria das vítimas 
se resume em baixa renda e falta de oportunidades em sua terra natal, dando brecha para os alicia-
dores os ludibriarem com promessas de trabalhos fáceis e rentáveis. Após o recrutamento, as vítimas 
acabam tendo que trabalhar por meio da “peonagem” para pagar por diversas dívidas contraídas dos 
empregadores que lhes cobram desde despesas com transporte até os instrumentos básicos para servi-
ço. Mesmo com as políticas nacionais para por fim ao trabalho escravo, como as Políticas Nacionais de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Plano Nacional de Direitos Humanos, esse ainda é um grande 
problema do Brasil. A pesquisa se baseia na coleta, seleção e análise da produção bibliográfica e de 
bancos de dados, como SciELO, Portal Capes  sobre o assunto em questão.

Palavras-chave: Migração, Tráfico de Pessoas; Trabalho escravo; Direitos Humanos.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/2016. e-mail: danilima366@
gmail.com
2 Orientadora, Professora da UFMS, Diretora da Faculdade de Direito – FADIR/ UFMS, Doutora em Direito pela PUC/SP. 
e-mail: ynesil@hotmail.com
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CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DA OBRA ARQUITETÔNICA  
DE JURANDIR NOGUEIRA

Barbara Cristina Vieira Rocha1 & Alex Nogueira Rezende2

Curso de Arquitetura e Urbanismo 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho intenciona dar suporte ao Projeto de Pesquisa Artes visuais, design e arquitetura hoje: 
relações de continuidade, em especial na sua abordagem arquitetônica. Atualmente poucos trabalhos 
estão direcionados ao estudo da arquitetura local, e um número ainda menor se ocupa do levanta-
mento e registro da produção arquitetônica dos arquitetos pioneiros na cidade de Campo Grande 
(MS), o que justifica a necessidade e a urgência deste trabalho, uma vez que estas obras corporificam 
e significam parte da história da cidade, que muitas vezes vão se perdendo com a passagem do tempo, 
com as transformações da cidade e da sociedade. Posto desse modo, esta pesquisa objetiva realizar a 
organização tipológica da produção arquitetônica do arquiteto Jurandir Santana Nogueira (Coxim, 
MS, 1940 - Campo Grande, MS, 2001), tendo como corpus de pesquisa as cópias do inventário dos 
projetos arquitetônicos realizados pelo seu escritório ao longo de sua vida profissional. Como objetivos 
específicos dessa pesquisa, busca-se estabelecer paralelamente a organização cronológica das obras e 
estabelecer algumas relações de cunho analítico que apenas um estudo dessa natureza permite, além de 
servir de suporte a outras pesquisas que possam partir da organização aqui pretendida. A metodologia 
compreende a revisão de bibliografia, o levantamento, a organização tipológica e a análise dos dados. 
A revisão de bibliografia atenta para as questões referentes à arquitetura, e esta enquanto objeto dotado 
de significação. O levantamento de dados visa à seleção e documentação das obras classificando-as de 
acordo com sua tipologia (residencial, comercial, institucional etc.), o que permite a análise de dados, 
levando a algumas considerações acerca da obra do arquiteto. Buscando, com resultado final, a contri-
buição para o levantamento e a análise crítica da produção arquitetônica local e regional. 

Palavras-chave: inventário arquitetônico, arquitetura local, significação.

1 Aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo
2 Orientador Docente no curso de Arquitetura e Urbanismo, FAENG, UFMS
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CODIFICAÇÃO ECATEGORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS NOTICIOSOS EM 
JORNAIS CORUMBAENSES: ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS DIMENSÕES DA 

NOTICIABILIDADE

Henrique Alves de Castilho Drobnievski1  & Marcos Paulo da Silva2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O presente estudo vincula-se à Etapa 2 da pesquisa “Cotidiano e noticiabilidade na imprensa sul-ma-
to-grossense: interfaces entre jornalistas, assessores e público”, investigação mais ampla inscrita junto à 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(PROPP/UFMS), cujo desenvolvimento integra também o Grupo de Pesquisa Cotidiano e Noticiabi-
lidade. Desenvolveu-se a codificação e a categorização de critérios noticiosos em jornais impressos 
de Corumbá, cidade fronteiriça de 108 mil habitantes (IBGE, 2015) localizada a 420 quilômetros da 
capital estadual Campo Grande, adotando-se como parâmetro teórico-metodológico a adaptação para 
o contexto regional da metodologia de análise estruturada por Shoemaker e Cohen (2006) em estudo 
de padrões noticiosos em dez países de diferentes continentes. O recorte empírico foi composto pelos 
jornais Folha de Corumbá e Diário Corumbaense a partir da técnica de amostragem da semana cons-
truída no período de 29/08/2015 a 17/11/2015. Numa perspectiva mais abrangente, a codificação passa 
a compor uma matriz em construção com dados sobre critérios noticiosos no contexto das principais 
localidades de Mato Grosso do Sul. De modo específico, o estudo identificou elementos de um modelo 
de construção de notícias e de organização dos periódicos similar à tipologia da “imprensa local de 
natureza quase-artesanal” sistematizado por Bueno (2013).

Palavras-chave: Jornalismo, Noticiabilidade, Cotidiano, Corumbá.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluno do curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – 
PIBIC 2015/2016
2 Orientador. Professor da UFMS, curso de Jornalismo e do Mestrado em Comunicação; Centro de Ciências Humanas e 
Sociais; e-mail: marcos.paulo@ ufms.br
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COMPETIÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA EM MATO GROSSO DO SUL (1998-2010)

Filipe Wisley de Matos Rosa1 & Daniel Estevão Ramos de Miranda2

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a transição de hegemonia nas elites político-parti-
dárias sul-mato-grossenses iniciada no período 1996-1998. A estrutura dual de competição aparente-
mente se manteve, mudando-se apenas os protagonistas da hegemonia: a polarização Pedro Pedrossian 
x Wilson B. Martins vai sendo deslocada, no período acima mencionado, pela polarização André Puc-
cinelli x Zeca do PT. A partir de bibliografia pertinente aos estudos partidários, eleitorais e sobre elites 
políticas, pretende-se levantar dados qualitativos e quantitativos sobre o período 1996/98-2014 e testar 
o alcance da explicação baseada na hipótese do dualismo.

Palavras-chave: Competição política, Elites políticas, Mato Grosso do Sul.

1 Acadêmico de Ciências Sociais, voluntário de Iniciação Cientifica Pibic 2015/16
2 Docente do curso de Ciências Sociais, e-mail: mirandacs@yahoo.com.br
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CONSTRUÇÃO CIVIL SUSTENTÁVEL: PROPOSTA PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS 

Redivaguiner Antonio de Souza Dias1 & Wesley Ricardo de Souza Freitas2

Resumo: O setor da economia que mais emprega no Brasil é o da construção civil. O desempenho da 
chamada “indústria da construção” é um forte indicador de crescimento do país, à medida que são 
necessários investimentos em infraestrutura e novas construções para que haja crescimento em con-
sonância sinérgica com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este artigo tem como objetivo iden-
tificar como ocorre o manejo dos resíduos das construções públicas, e consequentemente apresentar 
estratégias para o reaproveitamento dos resíduos sólidos oriundos das construções civis em Paranaí-
ba. A partir da entrevistas e a observação do manejo dos resíduos, utilizando como técnica a análise 
de conteúdo, constatou-se que de maneira geral, a uma ausência de conscientização ambiental, logo 
propõe uma gestão efetiva de resíduos com a criação de uma usina de reciclagem de resíduos gerados 
pela construção civil, e um programa de conscientização ambiental com pessoas que lidam direta-
mente com o setor de construção. Vários autores consideram que a instalação de usinas de reciclagem 
deve ser estimulada pelasprefeituras, pois os custos de implantação e operação são compensados pela 
redução da necessidade de coleta, deposição do resíduo depositado ilegalmente e pela substituição 
de agregados naturais para consumo nas obras da municipalidade pelo agregado reciclado.Este tema 
torna oportuno ao governo federal e estadual, estimular as prefeituras municipais, pois os custos de 
implantação e operação são compensados pela redução da necessidade de coleta, deposição do resíduo 
depositado ilegalmente e pela substituição de agregados naturais para consumo nas obras da munici-
palidade pelo agregado. Haja vista que parcerias com iniciativas provadas, propiciem a instalação de 
usinas em locais estratégicos e com maiores capacidades de produção.

Palavras-chave: Políticas públicas; Aterro sanitário; Gestão de resíduos.

1 Graduando em Administração e voluntário de IC – CPAR/UFMS – e-mail: redivaguiner_an@hotmail.com
2 Prof. Dr. Wesley Ricardo Souza Freitas – CPAR/UFMS – e-mail: wesley.freitas@ufms.br
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CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E MULTIMODALIDADE 
NUM BLOG DA MELHOR IDADE

José Carlos Santana Júnior1 & Nara HirokoTakaki2

Curso de Letras  
Câmpus de Aquidauana 

Universidade Federal do Mato Grosso Sul

Atualmente, a terceira idade designa que os idosos podem desfrutar da velhice, realizando seus sonhos 
e fazendo projetos para o futuro. Esta pesquisa apresenta reflexões sobre práticas de leituras visuais 
e escritas e enfoca a relação texto/imagem no blog Portal da Terceira Idade. O objetivo é analisar os 
sentidos utilizados na produção e disseminação de duas reportagens do blog, que mesclam linguagem 
convencional e multimodal. Tais sentidos são baseados em modelos de contextos legitimados por vi-
sões unilaterais de mundo e apoiados em recursos tecnológicos para exercer forte influência sobre as 
condutas sociais dos leitores/usuários do blog em questão. Como metodologia, usamos a pesquisa ex-
ploratória, interpretativa de cunho bibliográfico com os pressupostos teóricos do pesquisador que con-
sidera as visões dos leitores/usuários do blog. O aporte teórico adotado enfatiza os letramentos críticos 
com engajamento na problematização dos sentidos divulgados pelas novas mídias e na produção de 
realidades alternativas, que se distanciam das do sendo comum (CERVETTI, PARDALES, DAMICO, 
2001; TAKAKI, 2012 e MIZAN, 2015). O resultado e a conclusão realçam que as reportagens investi-
gadas não podem ser reproduções fiéis das realidades dos idosos pelo fato das linguagens permitirem 
outras interpretações exercendo dos leitores/usuários do blog papel ativo. Enfatiza-se assim que essas 
reportagens são produtos de uma construção social e que por isso mesmo merecem ser resistidas e 
reconstruídas por outras visões.

Palavras-chave: Letramento crítico, Imagem, Blog.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de Letras/Inglês da UFMS, bolsista de Iniciação Científica – PIBIC 2015/16
2 Prof.ª Drª. Nara HirokoTakaki da UFMS, curso de Letras/Inglês- e-mail: narahi08@gmail.com

mailto:narahi08@gmail.com


ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

403
Ciências Humanas e Sociais

CONTRIBUIÇÕES DE OBJETOS VIRTUIAIS DE APRENDIZAGEM 
NO ENSINO DE FÍSICA

Sarah Mariane Ormond de Gouvêa1 & Nádia Cristina Guimarães Errobidart2

Resumo: O trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica que teve por objetivo obter 
analisar o emprego de histórias em quadrinhos no ensino de física, identificando referenciais teóricos 
e metodológicos são utilizados no estudo dessa temática. Identificamos 561 trabalhos cuja temática 
de pesquisa estava relacionada ao ensino de física. Destes 12 abordavam os saberes associados a on-
das e apenas cinco faziam uso de história em quadrinhos. Entretanto nenhum deles discutia o uso de 
HQs para o ensino de ondas, aspecto que pontua a relevância desse trabalho de iniciação científica. 
As discussões sobre o emprego de HQs no ensino de física pontuam as mesmas como fonte de moti-
vação para os alunos, principalmente pela linguagem características, que mistura elementos textuais e 
visuais. Pautados nas discussões realizadas reelaboramos o objeto pedagógico midiático “Estudando 
ondas em quadrinhos”, planejadoem uma etapa anterior do projeto de pesquisa, ao qual esse trabalho 
de iniciação científica está vinculado. O objeto retrata o contexto de sala de aula durante uma aula so-
bre o conteúdo de ondas. A narrativa da HQ foi elaborada num processo colaborativo com os bolsistas 
de iniciação a docência do subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, 
subprojeto PIBID Física. Utilizando o software bitstripsSchool elaborou-se os personagens da HQ bus-
cando semelhanças com os pibidianos. Ao todo foram elaborados 24 quadros, que poderão ser utili-
zados por professores de física do ensino médio, na abordagem conceitual do conteúdo de ondas após 
versão final e poderão suprir a defasagem de HQs nacionais, evidenciada na pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Ensino de Física, Ondas, Objetos midiáticos, Histórias em Quadrinhos. 

1 Aluna do curso de Licenciatura em Física da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, Instituto de Física; e-mail: nadia.guimaraes@ufms.br
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CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO INTEGRAL

Hananza dos Santos Monaco1 & Luiza Lana Gonçalves-Silva2

Curso de Educação Física  
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta pesquisa buscou compreender qual a concepção de corpo dos educadores de uma Es-
cola de Tempo Integral de Campo Grande – MS. Para realizar essa verificação, a Corporeidade foi a 
linha teórica norteadora do estudo, uma vez que elucidou a importância de ter uma visão holística 
sobre cada sujeito para que ele desenvolva seus diferentes potenciais. Tal perspectiva contribuiu para 
a iniciativa de modificar a realidade atual, em que o ser humano é entendido como um ser fragmenta-
do, sendo seu intelecto mais importante do que suas experiências sensíveis. Esse trabalho ocorreu em 
Campo Grande – MS, numa Escola de Tempo Integral e todos os funcionários que aceitaram colaborar 
foram entrevistados, pois mesmo exercendo funções diferentes dentro da instituição, estavam ligados 
em alguma medida ao processo educacional ali ofertado. Na instituição foram entrevistados 51 funcio-
nários de diferentes ocupações. Um gravador registrou os relatos. A Técnica de Elaboração e Análise 
de Unidades de Significado foi utilizada para análise dos dados. Esta é composta de três passos para 
sua realização: o relato ingênuo, identificação de atitudes e interpretação. Resultados: 49% entendem 
o corpo humano como algo físico e 35% disseram que os alunos são educados por meio de atividades 
diversas. A proposta pedagógica foi apontada por 50% dos entrevistados como grande determinante 
para um trabalho mais completo. Como conclusão percebemos que a corporeidade tem sido conside-
rada na Educação Integral, pois os profissionais envolvidos nessa modalidade de ensino compreendem 
que o ser humano deve ser assistido nas diferentes dimensões de sua existência.

Palavras-chave: Corporeidade, Educação Integral, Educação.

1 Acadêmica do curso de Educação Física, CCHS/UFMS
2 Orientadora, Docente do curso de Educação Física, CCHS/UFMS
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CULTURA E ESPORTE NO JORNAL ESTADÃO: BASES PARA A  
ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS

Natália Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio1 & Elizabete Aparecida Marques2

As expressões idiomáticas, objeto de estudo desta pesquisa, são estruturas lexicais complexas, que não 
se submetem às regras de combinação livre da língua, são plurilexicais, indecomponíveis, de sentido 
conotativo, situadas no nível oracional e cristalizadas pelo uso, conforme a tradição cultural. Em linhas 
gerais, com base nas orientações metodológicas da Linguística de Corpus (BEBER SARDINHA, 2000, 
TAGNIN, 2011)  e nos princípios  teóricos da Fraseologia ( XATARA, 1994; BIDERMMAN, 1999; 
NEVES, 1999, dentre outros), objetivou-se, por meio deste estudo, constituir um corpus textual com 
o intuito de proceder ao levantamento de unidades lexicais complexas, especificamente as expressões 
idiomáticas. Buscou-se, assim, por meio desta investigação, contribuir com os estudos realizados no 
âmbito da Fraseologia e, sobretudo, contribuir para as bases do projeto institucional intitulado “Ex-
pressões idiomáticas: elaboração de uma base de dados do português e do espanhol”. Embora, o uso 
das lexias complexas seja frequente na nossa comunicação cotidiana, esta área ainda se encontra em 
fase de desenvolvimento inicial no âmbito das pesquisas linguísticas, o que justifica a realização de nos-
sa pesquisa. Além de contribuir para o avanço no desenvolvimento de pesquisas na área da Fraseologia 
em Mato Grosso do Sul, os dados levantados poderão ser disponibilizados para a elaboração de obras 
fraseográficas monolíngues, bilíngues e semibilíngues. O método utilizado foi o de armanezamento de 
um corpus textual para, posterior, seleção, extração e organização de uma base de dados de possíveis 
candidatos a expressões idiomáticas, dentro do léxico em uso do português brasileiro contemporâneo, 
nos materiais disponibilizados virtualmente nas seções de Cultura e Esporte do Jornal Estadão. Por 
mais que, o projeto ainda esteja em andamento, visto que foi renovado,  os resultados parciais indicam 
que os sujeitos ao serem postos em situações de pressão, tendem a utilizar com maior frequência os 
recursos linguísticos fraseológicos disponíveis no sistema da língua portuguesa.

Palavras-chave: Fraseologia, Expressões Idiomáticas, Base de dados.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras, Habilitação em Português, Espanhol e suas respectivas Literaturas do Centro de Ciências 
Humanas e Sociais da UFMS.
2 Orientadora
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DA QUESTÃO DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS HAITIANOS E SUAS RELAÇÕES E 
CONDIÇÕES TRABALHISTAS EM TRÊS LAGOAS - MS

João Lucas Zanoni da Silva1 & Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro2

Resumo: A intempérie geológica ocorrida no Haiti em 2010 estimulou a emigração de milhares de 
haitianos para o Brasil, os quais buscam trabalho e melhores condições de vida, sendo que cerca de 900 
deles estão residindo e trabalhando em três empresas no município de Três Lagoas – MS. Mediante esta 
constatação o presente trabalho concentra-se em analisar e descrever as condições e relações trabalhis-
tas de alguns imigrantes haitianos contratados por três empresas de Três Lagoas - MS, sob o enfoque 
do Direito do Trabalho e do Direito Ambiental do Trabalho, com relação aos riscos de suas atividades 
laborais, embasando-se na Constituição Federal de 1988, na Consolidação das Leis Trabalhistas de 
1943, na Convenção de Genebra de 1951 e nas Leis n. 6.815/80 e 9.474/97. Esta pesquisa justifica-se 
por oportunizar o aprofundamento teórico sobre as legislações vigentes sobre as condições de traba-
lho de refugiados ambientais, assim como, sobre os mecanismos de proteção institucionalizada destes 
indivíduos. Entre os objetivos gerais estão a verificação da igualdade de direitos trabalhistas entre os 
imigrantes haitianos e os trabalhadores brasileiros e analisar e descrever se o meio ambiente do traba-
lho ao qual eles estão inseridos gera impactos positivos ou negativos à sua saúde. Enquanto os objetivos 
específicos são a análise e descrição dos aspectos da catástrofe ambiental concorrida no Haiti, em 2010, 
como um aspecto contributivo para a vinda destes imigrantes para esta localidade e correlacionar tal 
incidente como o fundamento para permitir lhes atribuir o status jurídico de refugiado ambiental. Para 
tanto se utiliza os métodos dedutivo, quantitativo e qualificativo, e a realização de uma pesquisa explo-
ratória dividida em três etapas, na primeira faz-se uma pesquisa de referencial bibliográfico, a segunda 
etapa é subdivida em quatro pesquisas de campo por meio da aplicação de questionários e na terceira 
etapa contrastam-se os dados obtidos nas etapas anteriores, afim de verificar se ocorre ou não a viola-
ção dos direitos trabalhistas e humanos destes trabalhadores. Por fim, conclui-se que as suas relações 
empregatícias são regidas pelas leis trabalhistas brasileiras.

Palavras-chave: Meio Ambiente do Trabalho, Refugiados Ambientais, Direitos Humanos.

1 Aluno do curso de Direito da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora Assistente da UFMS/CPTL, curso de Direito; e-mail: lene_ortolan@hotmail.com
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA MENSURAÇÃO DE PERFIL E 
POTENCIAL EMPREENDEDOR E SUA APLICAÇÃO A ACADÊMICOS DAS ÁREAS 

EXATAS E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Dayane Lucia Bazan1 & Sérgio Carvalho de Araújo2

Resumo: Há alguns anos discutia-se se o empreendedorismo era uma característica inata do ser hu-
mano ou se poderia ser aprendida ao longo do tempo. Atualmente acredita-se que os traços empreen-
dedores estão presentes em algumas pessoas mais que em outras, entretanto, o empreendedorismo 
pode ser ensinado e promovido para quem ainda não possuem tais características empreendedoras. O 
presente trabalho tem por objetivo mensurar o potencial empreendedor de alunos das áreas de Exa-
tas e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Mato Grosso do Sul. Para que isto seja possível, 
foi utilizada uma “Escala de Potencial Empreendedor” que é dividida em duas partes, a intenção de 
empreender e o potencial empreendedor de uma pessoa. Na primeira parte é mensurada a vontade 
que o indivíduo tem em possuir seu próprio negócio, já na segunda parte, são mensuradas nove ca-
racterísticas que tornam potencias empreendedores, são elas: oportunidade, persistência, eficiência, 
informações, planejamento, metas, controle, persuasão, rede de relações. Ao aplicar esta escala e ver 
os resultados, percebeu-se que a pontuação na intenção dos acadêmicos em empreender é baixa, se 
comparada a empreendedores de sucesso. Já a pontuação na mensuração do potencial empreendedor 
não teve tanta diferença entre os empreendedores, tendo apenas algumas características como, por 
exemplo, o planejamento menor que as notas de empreendedores pesquisados.

Palavras-chave: intenção em empreender, características empreendedoras, potencial empreendedor.

1 Aluna do curso de Engenharia de Produção - Bacharelado
2 Orientador



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

408
Ciências Humanas e Sociais

Código área: A6

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA MENSURAÇÃO  
DO POTENCIAL EMPREENDEDOR E SUA APLICAÇÃO A ACADÊMICOS DAS ÁREAS 

DE BIOLÓGICAS E HUMANIDADES 

Maria Graça Marinho da Silva1 & Sérgio Carvalho de Araújo2

Instituto de Química (INQUI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O estudo objetivou a mensuração do perfil do empreendedor e intenção de empreender 
dos acadêmicos das áreas de biológicas e humanidades da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), para que a partir dos resultados fosse possível indicar medidas corretivas ou preventivas 
adequadas às diversas realidades dos cursos. Para tal foi utilizado a Escala de Medição de Potencial 
já validada do professor Santos (2008), evidenciando assim a ineficiência da universidade quanto ao 
incentivo e abordagem do tema para os cursos da área supracitada, uma vez que os resultados impri-
miram a diminuição da intenção e potencial empreendedor dos alunos.

Palavras-chave: mensuração, perfil empreendedor, intenção de empreender.

1 Aluna do curso de Engenharia de Produção da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
2 Professor da UFMS, Instituto de Química; e-mail: sergio.carvalho@ufms.br.
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DESVENDANDO OS DESAFIOS DA LEGALIDADE DA MULHER PARAGUAIA NA 
FRONTEIRA DE PONTA PORÃ (BR) E PEDRO JUAN (PY)

Larissa Lopes R. da Costa1 & Álvaro Banducci Junior2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente estudo, de caráter etnográfico, foi realizado nas cidades fronteiriças de Ponta Porã (BR) e 
Pedro Juan Caballeiro (PY), onde se investiga as relações laborais que ocorrem quando os indivíduos 
das distintas nações atravessam a linha de divisa para trabalhar no país vizinho.  O estudo é uma 
continuação de pesquisa anterior de iniciação cientifica, realizada em 2014-2025, e se volta para a 
análise da presença de mão de obra feminina paraguaia no mercado de serviços em Ponta Porã. Mais 
especificamente, aborda o trabalho doméstico e as questões legais que o envolve, sondando as caracte-
rísticas e condições do trabalho ofertado às mulheres paraguaias. Foram realizadas duas idas a campo, 
visitando instituições públicas e privadas e residências de particulares para coleta de dados, além de 
levantamento e análise da legislação que respalda os direitos destas mulheres. Foi observada grande 
incidência de trabalho informal no setor de serviços e no trabalho doméstico, percebendo também a 
falta de conhecimento e informação sobre a legislação trabalhista brasileira por parte das trabalhado-
ras. Apesar de realizar-se em condições desfavoráveis em termos de direito e assistência, o trabalho no 
mercado brasileiro ainda se apresenta como vantajoso para essas mulheres que encontram dificuldade 
de emprego e renda em seu país. 

Palavras-chave: Fronteira, Deslocamento pendular, Trabalho feminino.

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect

1 Acadêmica do curso de Ciências Sociais da UFMS
2 Orientador
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DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE BOVINA NO MATO GROSSO DO SUL

Renato de Oliveira Rosa1, Luanna Lise Kimura Magalhães2 & 
Denise Barros de Azevedo3

Escola Superior de Administração e Negócios (ESAN) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

A carne bovina é a quarta carne mais consumida no mundo, a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) destaca que a carne bovina é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, 
presente em praticamente todos os Estados. A demanda por carnesdeverá manter um forte ritmo de 
crescimento nos próximos anos com a manutenção do crescimento demográfico, aumento de renda da 
população mundial e urbanização. A pesquisa buscou identificar a cadeia produtiva da carne bovina 
do Mato Grosso do Sul, para desenvolver dados suficientes para melhor analise dos agentes ativos nes-
sa cadeia buscando mensurar os elos da cadeia produtiva. Este estudo busca compreender os fatores 
pertinentes no elo produtivo da carne bovina para aumentar a competitividade por meio da análise de 
informações geradas por dados secundáriosobtidos por meio de pesquisa bibliográfica, documental 
e descritiva. Como resultados identificou que ao identificar o ambiente organizacional e institucional 
da cadeia, apontando os fatores críticos, já descreve os fatores críticos, que interferem diretamente na 
competitividade da cadeia. De acordo com este cenário, identificamos que será necessário que algum 
dos elos ou mesmo algum dos órgãos institucionais assuma a responsabilidade em coordenar a cadeia, 
de forma a compartilhar informações confiáveis, sinalizar necessidades e fomentar o desenvolvimento 
de todos os elos da cadeia produtiva da carne bovina no Estado. Os dados apontam para um setor em 
crescimento, tendo em vista que o estado tem o quarto maior rebanho do país, e é o terceiro produtor 
de carnes nacional. Como conclusão, percebeu-se que estado de Mato Grosso do Sul apresentou uma 
crescente de acordo com os dados, demonstrando que é um grande detentor economicamente da pro-
dução de bovinos.

Palavras-chave: Carne Bovina, Competividade, Cadeia Produtiva.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Administração
2 Acadêmica de Mestrado em Administração
3 Orientadora
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: LEVANTAMENTO 
E ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES E TESES, DISPONIBILIZADAS NA BDTD, NO 

PERÍODO DE 1992 A 2012

Bruna Cotrin Rodrigues1 & Maurinice Evaristo Wenceslau2

Faculdade de Direito (FADIR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A fim de demonstrar as prospecções da produção de conhecimento relacionadas às noções 
de justiça distributiva e social por meio do Direito à Educação no Estado Democrático de Direito, 
consoantes às garantias constitucionais dispostas na Constituição Federal de 1988 relacionadas à cons-
trução de uma sociedade livre e igualitária composta por ambientes democráticos para reequilíbrio 
das forças estruturantes que direcionam a sociedade ao individualismo e segregação, este trabalho 
se ocupa de apreender quais os principais processos de produção de conhecimento na pós-gradua-
ção relacionados ao Direito à Educacão disponibilizadas na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses 
(BDTD), no período de 1992 a 2012 que após seleção por meio da leitura dos resumos e sumários 
fixou-se a amostra final de 22 trabalhos, entre dissertações e teses. A partir da coleta destes trabalhos, 
foi possível verificar prevalência das temáticas relacionadas à construção sociohistórica e estatal do Di-
reito à Educação na sociedade brasileira, bem como as Políticas Públicas dispostas pela função estatal 
e consequente introjeção de processos garantidores de direitos como a judicialização. Apreende-se da 
análise, o perfil de atuações autoritárias que marcaram historicamente o Direito à Educação no Brasil 
delimitando o acesso, inclusão e permanência dos que pertenciam aos modos de produção do capital 
associada à postura estatal delimitada pelas Políticas Públicas que respondem as necessidades do capi-
tal desde sempre, agora capitaneadas pelo contexto neoliberal evidenciando a tentativa dos processos 
de acesso, permanência e inclusão ao processo educativo de diversas formas e por diferentes atores 
sociais, inclusive, sob a forma de ações endereçadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

Palavras-chave: Direito à Educação, Cidadania, Democracia.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS/LEDD, bolsista de Iniciação Científica 2015/2016, e-mail: cotrinbruna@gmail.com. 
2 Orientadora Profª Drª UFMS, Faculdade de Direito/FADIR/PPD em Direitos Humanos/LEDD; e-mail: maurinice@uol.com.br.
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE 
DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

NO PERÍODO DE 1992 A 2012

Michele Sorgatto1 & Maurinice Evaristo Wenceslau2

Faculdade de Direito (FADIR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A educação, conforme garante o texto constitucional, é Direito Fundamental do homem, imprescindí-
vel para a sua formação plena, preparação para o trabalho e exercício da cidadania. É a principal ferra-
menta utilizada pela pessoa para construção de seu conhecimento e exercício da sua cidadania no meio 
social. Sendo vital que as políticas educacionais contemplem o acesso, a permanência e a aprendizagem 
de todos os estudantes no contexto escolar, sem exceções. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa 
foi mapear e analisar as publicações que vem sendo produzidas e difundidas sobre o Direito à Educa-
ção, no período de 1992 a 2012. Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se o método exploratório 
bibliográfico-documental das publicações disponíveis no endereço eletrônico do portal do Ministério 
da Educação (MEC). E que a pesquisa realizada faz parte de uma discussão mais ampla, sendo temá-
tica articuladora de pesquisa vinculada ao projeto principal intitulado “Direito à Educação no Estado 
Democrático: levantamento e análise da produção bibliográfica (1992-2012)”. A partir do desenvolvi-
mento da pesquisa foi possível encontrar 389 publicações, sendo destas 331 materiais didáticos: livros, 
apostilas, cartilhas, gibis e, 58 documentos sendo eles: leis, decretos, portarias, resoluções, pareceres, 
convenções/declarações internacionais e relatórios de gestão e planejamento. Concentrando um nú-
mero crescente de publicações no período de 2005 a 2007, sendo o ano de 2006 o mais expressivo. O 
levantamento da respectiva pesquisa apontou crescente comprometimento em capacitar os profissio-
nais da área de educação (professores, educadores e gestores) para aprimorar o relacionamento com os 
educandos e estreitar os entendimentos sobre as diferenças.

Palavras-chave: Direitos à Educação, Democracia, MEC.

1 Acadêmica do curso de Direito da FADIR/UFMS/LEDD, voluntária de Iniciação Científica  2015/2016, e-mail: misorgatto@
hotmail.com.
2 Orientadora Professora Doutorada UFMS/PPG em Direitos Humanos/LEDD, Faculdade de Direito/FADIR; e-mail: mauri-
nice@uol.com.br.
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE 
DOS TRABALHOS PUBLICADOS NO CONPEDI, NO PERÍODO DE 1992 A 2012 (2)

Débora de Oliveira Santos1 & Maurinice Evaristo Wenceslau2

Laboratório de Estudos e Pesquisa em Direitos Difusos (LEDD) 
Faculdade de Direito (FADIR) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este relatório teve como objetivo congregar as análises realizadas durante os dois anos de execução do 
Plano de Trabalho “Direito à Educação no Estado Democrático: levantamento e análise dos trabalhos 
publicados no CONPEDI, no período de 1992 a 2012”, parte integrante do Projeto de Pesquisa “Direito 
à Educação no Estado Democrático: levantamento e análise da produção bibliográfica (1992-2012)”. 
Baseamo-nos no estado da arte elaborado na primeira vigência desse Plano, 2014-2015, e os resultados 
dessa pesquisa no que tange a Educação, Cidadania e o processo de democratização do Estado brasilei-
ro. A partir destes resultados, na vigência 2015-2016, foi objeto de estudo as relações entre a Educação 
para Cidadania e a Educação em Direitos Humanos, em diversos atores sociais na Democracia. Para 
tanto, utilizamo-nos da metodologia da pesquisa quantitativa, enquanto mecanismo exploratório, e 
qualitativa, nas análises explicativas, para a extração e análise dos artigos levantados, respectivamente; 
voltando-se, sobretudo, para fontes bibliográficas e documentais. Resultam-se da análise digressões 
sobre os variados espaços de articulação, formais e não-formais, tanto da Educação para Cidadania 
quanto da Educação em Direitos Humanos, bem como a caracterização de que ambas refletem em 
práticas e valores para a democracia. Ademais, verifica-se um apontamento diversificado dentro da 
pesquisa científico-jurídica, no sentido de que a tratativa dessas temáticas se dá, prioritariamente, com 
propostas objetivas ou através de referências empíricos para a análise.

Palavras-chave: Educação, Cidadania, Direitos Humanos.

Apoio: CNPq.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS, bolsista PIBIC/CNPq de Iniciação Científica  2014/2015, e-mail: 1oliveiradedebora@
gmail.com.
2 Orientadora Professora Doutorada UFMS, Faculdade de Direito/FADIR/PPG em Direitos Humanos; e-mail: maurinice@
uol.com.br. 



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

414
Ciências Humanas e Sociais

Código área: F-1

DIREITO DO TRABALHO E A FORMALIZAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO

Antonio Rodrigues Neto1 & Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Diante da possível aprovação de uma nova lei, a partir do Projeto de Lei n.º 4.211/2012, com o intuito 
de formalizar uma das atividades mais antigas do mundo – a prostituição – sob o argumento de garan-
tir a esses profissionais os benefícios trabalhistas inerentes a outros trabalhadores formais, objetivou-
se, através deste trabalho, estudar como ocorre e se organiza a atividade da prostituição da mulher no 
Brasil e no exterior - a exemplo da Holanda, Suécia, Japão, entre outros - visando descobrir se de fato, 
estariam as profissionais da prostituição efetivamente amparados pelo referido Projeto de Lei ou se este 
seria apenas um pretexto para se driblar a legislação já existente que veda a exploração sexual. Utilizan-
do-se pesquisa bibliográfica, pela aplicação do método hipotético-dedutivo, partiu-se de um raciocínio 
lógico ponderado por hipóteses e comparações, constatando-se que a prostituição, por sua natureza, 
muitas vezes esbarra na própria dignidade da pessoa humana (preceito Constitucional) e no conceito 
do trabalho decente. Ademais, a garantia de direitos trabalhistas não elimina os riscos da atividade, 
tampouco isenta o Estado de promover e incentivar a saída de mulheres em situação de exploração ou 
condicionadas à prostituição por impossibilidade de mudança social. Conclui-se que o referido Projeto 
de Lei pode ter sua finalidade deturpada, uma vez que sua aplicação representa maiores possibilidades 
de se driblar a proibição da exploração sexual e pouco ampara as trabalhadoras do sexo quanto aos 
riscos de sua atividade laboral. Além disso, a efetivação de direitos trabalhistas às prostitutas não afasta 
a estigmatização, marginalização e exclusão social que essas sofrem, contudo, apenas reforça o despre-
paro estatal de afastar, cada vez mais, essas mulheres de atividades, aqui não só a prostituição, que não 
lhes proporcionem uma sobrevivência digna.

Palavras-chave: Trabalho Decente, Direitos da Mulher, Prostituição.

1 Acadêmico do curso de Direito do CPTL/ UFMS
2 Orientadora
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E  
A INCIDÊNCIA DO (NEO) CONSTITUCIONALISMO NAS TÉCNICAS DE 

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Renato José Dias Pereira1 & Luiz Renato Telles Otaviano2

Resumo: Direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade huma-
na e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático 
de Direito que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurí-
dico. Tendo isto como pressuposto, esta pesquisa buscou apresentaros direitos fundamentais a partir 
da Constituição Federal de 1988,bem como a hermenêutica constitucional empregada na efetiva-
ção desses direitos e mais, a incidência do assim chamado Neoconstitucionalismo nessas técnicas de 
interpretação uma vez que a hermenêutica constitucional no Brasil pautou-se sempre nos métodos 
tradicionais e tendo o formalismo como base da atividade interpretativa. Objetivou-se, através desta 
pesquisa, trazer à baila a discussão acerca dos direitos fundamentais tendo como arcabouço legal a 
Constituição Federal de 1988 além de buscar compreender as técnicas de hermenêutica constitucional 
utilizadas para a efetivação dos mesmos. Desta forma, responde pelo objetivo de elucidar como ocor-
reu a superação da hermenêutica clássica com o advento do assim chamado Neoconstitucionalismo 
e o desenvolvimento de novas técnicas de hermenêutica bem como o emprego da ponderação e da 
argumentação jurídica como fundamento das decisões do Poder Judiciário. A pesquisa estruturou-se, 
metodologicamente, a partir da análise, leitura e interpretação de doutrina, além de artigos constantes 
da bibliografia, donde se extraiu os fundamentos teóricos acerca da discussão do tema, através do em-
prego do método lógico-dedutivo.Concluiu-se que para que os direitos fundamentais à pessoa humana 
possam ser materializados, a concretização e gozo destes direitos se tornam imprescindíveis. 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais, Hermenêutica, Neoconstitucionalismo.

1 Graduando em Direito da UFMS. Bolsista PIBIC UFMS/CNPq, UFMS, Três Lagoas-MS
2 Professor Mestre do curso de Direito, UFMS, Três Lagoas-MS



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

416
Ciências Humanas e Sociais

Código área: G-08

EDUCAÇÃO INFANTIL X ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  
QUAIS AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES HOMENS QUE 

TRABALHAM COM CRIANÇAS NESSES DOIS NÍVEIS DE ENSINO?

Adriana Horta de Faria1 & Josiane Peres Gonçalves2

Curso de Pedagogia 
Câmpus Naviraí (CPNV) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ao analisar o corpo docente que trabalha nas duas primeiras etapas da educação básica, é possível per-
ceber que existe a predominância de mulheres professoras e, muitas vezes, a inexistência de docentes 
do gênero masculino, surgindo o interesse de melhor compreender essa realidade, por meio de investi-
gação realizada em localidades que contam com o trabalho desses profissionais. Assim, o objetivo desta 
pesquisa é verificar quais as representações sociais que professores homens que atuam com crianças 
de instituições públicas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental do Estado de Mato 
Grosso do Sul, apresentam sobre as relações de gênero na atuação docente. Como metodologia foi usa-
da entrevistas semiestruturada, que foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas sob a perspecti-
va das representações sociais, com professores homens dos municípios de Campo Grande, Corumbá, 
Itaquiraí e Tacurú. Os resultados apontam que os professores do sexo masculino na educação infantil 
causam estranheza e receio na comunidade escolar, principalmente pela necessidade do cuidado físico 
próprio da idade do público dessa etapa da educação, o mesmo não ocorre nos anos iniciais do ensino 
fundamental. As discussões sugerem que poucos homens optam pela carreira docente por ser conside-
rada profissão feminina. Diante do colóquio dos professores, consideramos que a educação tem como 
objetivo principal o desenvolvimento pleno das crianças, estas também têm um papel de ator social e 
devem ser consideradas como sujeito produtores de cultura, havendo assim a necessidade de contato 
com pessoas de ambos os sexos para a estimulação do desenvolvimento completo do sujeito.

Palavras-chave:  Representações Sociais, Homens professores, Crianças. 

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV, bolsista de Iniciação Científica UFMS Voluntária – PIBIC 2015/16
2 Orientadora
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EFETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES POR MEIO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS FISCAIS E EXTRAFISCAIS 

Caroline Viégas1 & Aldo Aranha de Castro2

 

Resumo: Nos dias de hoje, o Estado assume a função de promover o bem-estar social e satisfazer as 
necessidades coletivas, além da efetivação dos direitos fundamentais de sua população. Assim, preten-
de-se traçar uma investigação de como o Estado pode atuar ao lado de empresas para que diferenças 
sociais sejam diminuídas e como autonomia financeira da mulher pode impactar toda a sociedade. Os 
métodos empírico e dedutivo permitiu encontrar os fundamentos para a concretização das políticas 
públicas. Por meio de dados de indicadores sociais foi possível comprovar as desigualdades de gênero 
e, através de doutrinas dogmáticas apresentou a teoria de como transformar a realidade social. Assim, 
percebeu-se que as mulheres ainda sofrem muitas desigualdades sociais e trabalhistas, há poucos car-
gostrabalhistas que respeitam as particularidades femininas, embora fosse possível verificar que quan-
to mais a mulher ter autonomia financeira, toda a sociedade prospera. Desse modo, o Estado chama 
para junto de si, empresas que tiverem interesses na promoção dos direitos das mulheres e a fim de 
compor o grupo de empresas responsáveis socialmente, lhes sendo concedidos incentivos e benefícios 
fiscais. Portanto, conclui que é vantajoso para toda sociedade a utilização de incentivos, tanto para a 
mulher quanto para toda a sociedade.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais, Direitos das Mulheres, Políticas Públicas. 

EFFECTIVE OF WOMEN’S FUNDAMENTAL RIGHTS THROUGH PUBLIC POLICY TAX AND EXTRATAXES
Abstract: Today, the state assumes the function of promoting the welfare and meet the collective needs, 
in addition to the realization of the fundamental rights of its population. Thus, we intend to draw a 
research as the state can work alongside companies to social differences are reduced and how financial 
autonomy of women can impact the entire society. The empirical and deductive methods permitted 
find the basis for the implementation of public policies. Through social indicators data was possible to 
prove gender inequalities and, through dogmatic doctrines presented the theory of how to transform 
social reality. Thus, it was noted that women still suffer many labor and social inequalities, there are few 
labor positions that respect the female characteristics, although it was possible to see that the more wo-
men have financial autonomy, the whole society thrives. Thus, the state calls to his side, companies that 
have interests in promoting women’s rights and in order to compose the group of socially responsible 
companies, them being granted tax incentives and benefits. Therefore concludes that it is advantageous 
to every society the use of incentives, both for the woman and for the whole society.

Keywords: Fundamental Rights, Women’s Rights, Public policy.

1 Graduanda do curso de Direito, voluntária de iniciação científica, PIBIC 2015/2015
2 Professor Mestre do curso de Direito da UFMS, e-mail: aldodecastroadv@hotmail.com
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EM BUSCA DE CAMINHOS QUE PROMOVAM A CONVIVÊNCIA RESPEITOSA EM SALA 
DE AULA: INVESTIGANDO O CLIMA ESCOLAR NA CIDADE DE PARANAÍBA – MS

Monique Luzia de Souza1 & Juliana Ap. Mathias Zechi2

Câmpus de Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender e avaliar o clima escolar, a partir de ins-
trumentos adaptados à realidade das escolas brasileiras, em alunos, docentes e gestores de uma escola 
pública e uma privada de ensino fundamental (7º ao 9º ano) e ensino médio na cidade de Paranaíba 
– MS. Entende-se por clima escolar as percepções dos integrantes da comunidade escolar em relação à 
instituição que evidencia os elementos relacionados à organização, as estruturas pedagógica e adminis-
trativa, e também as relações sociais que ocorrem neste ambiente. Tem-se como hipótese que o instru-
mento utilizado permitirá um diagnóstico do clima escolar, em suas múltiplas dimensões, fornecendo 
elementos para a promoção da melhora na convivência e no processo de ensino aprendizagem. Para a 
avaliação do clima escolar elaboramos três questionários em formato Likert englobando as dimensões 
que compõem o clima e direcionados a alunos, professores e gestores. Realizamos o estudo em uma 
instituição pública e outra da rede privada de ensino fundamental e médio na cidade de Paranaíba. 
Aplicamos 400 questionários na escola pública e 121 na escola particular. Neste trabalho apresentamos 
os dados coletados junto aos alunos. A partir das análises estatísticas dos dados, observamos que, de 
modo geral, os alunos de ambas as escolas têm uma percepção positiva sobre as dimensões do clima 
escolar investigadas. As avaliações mais negativas foram referentes às dimensões “A família, a escola e 
a comunidade” e a “A infraestrutura e a rede física da escola”. Verificamos poucas distinções entre as 
escolas pesquisadas. Concluímos que tal instrumento nos forneceu informações relevantes quanto ao 
clima escolar, destacando os aspectos favoráveis e desfavoráveis da instituição, o que contribuirá com 
possíveis intervenções no ambiente escolar.

Palavras-chave: Clima escolar; Escola; Convivência. 

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Psicologia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica Bolsa UFMS
2 Orientadora e professora da UFMS, Câmpus de Paranaíba; e-mail: juliana.zechi@ufms.br
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ERÓTICA DISSIDENTE: A (RE)INVENÇÃO DO CORPO E 
DO GÊNERO ENTRES AS TRAVESTIS

Carlos Eduardo Reis da Silva1 & Aparecido Francisco do Reis2

Resumo: Objetivou-se, por meio deste estudo, analisar como garotas de programa travestis e transe-
xuais na cidade de Campo Grande - MS vivenciam suas sexualidades e afetividades, utilizando-se de 
entrevistas, bate-papos informais, redes sociais e observação de campo. A partir de estudos de cunho 
etnográfico, buscamos as participantes das entrevistas na ATMS - Associação de Travestis e Transe-
xuais de Mato Grosso do Sul e nos pontos de prostituição na região central da cidade. Concluiu-se que 
elementos como erotismo e a feminilidade são aspectos fundamentais na construção da identidade 
travesti e transexual. Também focamos nas experiências afetivas e sexuais no contexto de prostituição, 
além de destacar como o binarismo masculino e feminino resiste nas narrativas de condutas sexuais e 
performances de gênero desses sujeitos.

Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Prostituição.

1 Aluno do curso de Ciências Sociais da UFMS, bolsista de iniciação científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Centro de Ciências Humanas e Sociais; e-mail: aparecido.reis@ufms.br
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ESPAÇO PÚBLICO COMO SUPORTE PARA O GRAFFITI E A ARTE DIGITAL

Natacha Figueiredo Miranda1 & Gilfranco Alves2

 

Resumo: Esta pesquisa desenvolveu-se no ambiente do grupo de pesquisa algo+ritmo, sob coordena-
ção dos professores Me. Juliana Trujillo (inicialmente, e posteriormente afastada para doutoramento) 
e Dr. Gilfranco Alves, interagindo com outros pesquisadores e pesquisas como, por exemplo,  Arte 
Digital como Agente de Requalificação do Espaço Público, produzida pela acadêmica Gabriela Mascare-
nhas, e A Ressignificação do Patrimônio Arquitetônico a Partir da Mediação Digital, com produção em 
andamento sendo realizado pela acadêmica Driely Sol Zanatto. A pesquisa dedicou-se ao estudo das 
possibilidades da mediação aplicada aos processos de projeto em arquitetura e urbanismo, especial-
mente ligados à ocupação dos espaços públicos. Os espaços das cidades potencializados pela mediação 
digital, especificamente, pelo videomapping e o pelo graffiti digital, fazem emergir outras camadas de 
informação a partir dos usuários, tornando os espaços híbridos, colaborativos e efetivamente ocupados, 
como deveriam ser em essência os espaços públicos.

Palavras-chave: Videomapping, Graffiti Digital, Arte digital.

1 Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, bolsista de Iniciação Científica 2015/ 2016.
2 Prof. Dr. da UFMS/FAENG, curso de Arquitetura e Urbanismo.
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ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL SOBRE O PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA (2005-2013)

Iris Lima de Sousa1 & Patrícia Sandalo Pereira2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo mapear as pesquisas sobre o professor que ensina Matemá-
tica que foram produzidas nos Programas de Pós-Graduação do Estado de Mato Grosso do Sul, nas 
áreas de Ensino e Educação da Capes. Este trabalho está atrelado ao projeto “Mapeamento e Estado 
da Arte das pesquisas desenvolvidas na região Centro-Oeste sobre o professor que ensina matemáti-
ca (2001-2013)”. Como referencial teórico utilizou-se Fiorentini (2003), Fiorentini: Lorenzato (2006), 
Brzezinski: Garrido (1999), entre outros. Como metodologia utilizou-se o estado da arte baseado em 
Romanowski: Ens (2006). Por meio de análise documental das dissertações e teses construímos o es-
tado da arte das pesquisas sobre o professor que ensina Matemática. Os estudos de mapeamento vêm 
cada vez mais ganhando relevância atualmente, devido de um lado, ao crescente aumento da produção 
de pesquisas e da necessidade de sistematizá-las, e, de outro, à necessidade de clarificar esse campo de 
inquérito, destacando, sobretudo os aspectos conceituais, epistemológicos e metodológicos dessa área 
de pesquisa. Os resultados auferidos na pesquisa contemplam os níveis de ensino nos quais os proje-
tos foram desenvolvidos, os referenciais teóricos e metodológicos utilizados no desenvolvimento das 
dissertações estudadas, bem como os principais resultados apresentados por elas. O que proporcionou 
um olhar abrangente das produções que vem sendo desenvolvidas no período 2005 – 2013. Espera-se 
que tenhamos contribuído para novos projetos de pesquisa, proporcionando um panorama dos estu-
dos que comtemplam o professor que ensina Matemática no estado de Mato Grosso do Sul.

Palavras-chave: Educação Matemática, Observatório da Educação, Formação de professores.

1 Acadêmica do curso de Matemática – Licenciatura.
2 Orientadora.
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ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PRODUZIDAS 
NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO (2007 – 2013)

Karolyne Damm Melo1 & Patrícia Sandalo Pereira2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo identificar e descrever as problemáticas e focos de estudo 
privilegiados; os principais aportes teóricos; as metodologias de pesquisa e os principais resultados ob-
tidos e identificar e descrever as principais tendências temáticas, de pesquisas em Educação Matemáti-
ca que foram produzidas nos Programas de Pós-Graduação nas áreas de Ensino e Educação, a partir de 
projetos vinculados ao Programa Observatório da Educação da Capes e está atrelado ao projeto de pes-
quisa em rede intitulado “Trabalho colaborativo com professores que ensinam Matemática na Educa-
ção Básica em escolas públicas das regiões Nordeste e Centro-Oeste”. Como aporte teórico utilizou-se 
Fiorentini (1994), Fiorentini; Lorenzato (2009) e Kilpatrick (1995). Como metodologia, utilizou-se o 
Estado da Arte baseado em Romanowski&Ens (2006). O levantamento inicial foi realizado por meio do 
Banco de Teses da Capes, por meio do descritor Observatório da Educação queapontou 64 pesquisas. 
Porém, quando foram selecionadas as pesquisas vinculadas a Educação Matemática, obteve-se um cor-
pus composto de 16 pesquisas, sendo duas (2) teses de doutorado e 14 dissertações de mestrado. Essas 
pesquisas foram classificadas em seis temáticas, são elas: Influência nas práticas pedagógicas, Conheci-
mento docente no processo de ensino aprendizagem, Inserção da tecnologia no ensino de Matemática, 
Formação continuada de professores que ensinam Matemática, Inovações curriculares eFormação ini-
cial de professores de Matemática. A partir das temáticas, concluímos que a maioria das dissertações 
e teses desenvolvidas no âmbito do Observatório da Educação entre 2007 – 2013utilizaram-se deuma 
abordagem qualitativa e como instrumentos para a coleta de dados, fizeram uso de análise documental 
e de entrevistas semiestruturadas com professores.No que se refere ao aporte teórico, percebemos a 
presença de Shulman (1986, 1987), Fiorentini (2004, 2012) e Schön (1983).Além disso, pudemos notar 
o impacto que tais estudos estão causando nas escolas e na Licenciatura em Matemática. 

Palavras-chave: Educação Matemática, Estado da arte, Observatório da Educação.

Apoio: CNPq

1 Acadêmica do curso de Matemática – Licenciatura
2 Orientadora
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ESTUDO DA COMUNICAÇÃO E DO DISCURSO EM REDE DAS ONGS 
AMBIENTALISTAS LOCAIS

Camila Vilar1 & Katarini Miguel2

Curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Na presente investigação de Iniciação Científica buscamos estudar o comportamento midiático e as 
possibilidades de aprimoramento da comunicação ambiental, principalmente na rede social Facebook, 
de duas das principais ONGs ambientalistas de Mato Grosso do Sul, a Ecoa – Ecologia e Ação e o SOS 
Pantanal – Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai. O estudo foi realizado em três etapas 
principais. 1) Levantamento quantitativo, embasado por discussões teóricas, de postagens das organi-
zações durante todo o ano de 2015; elencando identificação, características visuais do post, temática 
predominante, repercussão e existência de hiperlinks. 2) Etapa qualitativa. Com o diagnóstico anterior, 
foram selecionadas as principais publicações autorais para aplicação de um protocolo de análise do 
discurso, desenvolvido por Miguel (2014), que avalia os itens lexicais, a construção argumentativa, os 
elementos de destacabilidade e os externos ao texto, que contribuem para a produção de sentido. 3) 
Entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pela organização para entender a realidade no âm-
bito da produção de informações propriamente. Assim, realizamos a compilação e o cruzamento dos 
dados (quantificação, análises e entrevistas) que nos evidenciaram questões importantes. Entre as dis-
cussões que levantamos estão a negligência com conteúdo autoral, pouco tratamento de texto, falta de 
aprofundamento das problemáticas ambientais, recorrência às postagens compartilhadas de terceiros e 
uma comunicação prioritariamente institucional e menos jornalística. Conclui-se que a comunicação 
das referidas organizações sul-mato-grossenses ainda está em desenvolvimento; o investimento nela é 
ínfimo e as equipes, por inexperiência e ou alto nível de rotatividade, são desfalcadas e não compreen-
dem, ainda, como utilizar todo o potencial das redes sociais para aumentarem a notoriedade das ONGs 
e atuaram com informação e formação ambiental. 

Palavras-chave: Comunicação Ambiental, ONGs, Facebook.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.
2 Orientadora.
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ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO NO PAA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DO ASSENTAMENTO “20 DE MARÇO” EM TRÊS LAGOAS/MS NO 

TOCANTE AO IMPACTO NA REPRODUÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS ASSOCIADAS

Gabriela Nogueira de Medeiros1 & Rosemeire Aparecida de Almeida2

Laboratório de Estudos Territoriais (LABET) 
Câmpus II de Três Lagoas (CPTL-II) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O governo federal implantou, em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos/PAA. O PAA é desen-
volvido com recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS e do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário/MDA. Suas diretrizes buscam garantir a manutenção de estoques re-
guladores estratégicos a fim de impedir desabastecimento no país. Porém, seu objetivo mais importante 
é garantir o acesso a alimentos em quantidades necessárias às populações em situação de insegurança 
alimentar e nutricional por meio da compra de alimentos da agricultura familiar e doação simultânea. 
Consequentemente, o programa acabou por atender reivindicações dos movimentos sociais do campo 
no tocante a criação de uma política pública de comercialização que supere a crise econômica da agri-
cultura familiar. Portanto, é objetivo desta pesquisa apreender as mudanças no modo de vida das famí-
lias no contexto da participação socioeconômica no PAA via Associação dos Agricultores Familiares 
do Assentamento “20 de Março” em Três Lagoas – MS. As famílias que compõem a referida Associação 
são moradores do Assentamento de Reforma Agrária “20 de Março”, localizado a 36 quilômetros de 
Três Lagoas/MS, criado em 2009 pelo INCRA. O interesse em pesquisar esta Associação se justifica 
pela participação econômica da mesma junto ao PAA, neste sentido no ano fiscal de 2012/2013 as 
vendas da Associação para o PAA totalizaram R$ 67.200,00. Logo, coube investigar os caminhos desta 
participação, particularmente no tocante a renda, qualidade de vida das famílias, avanços e limites. Por 
fim, conclui-se que o PAA tem tido sucesso em remover gradativamente o entrave da comercialização 
dos produtos da agricultura familiar, gerando renda e qualidade de vida para as famílias assentadas.

Palavras-chave: PAA, agricultura familiar, renda e qualidade de vida.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Direito
2 Orientadora
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ESTUDO DIACRÔNICO DA PARENTETIZAÇÃO DOS VERBOS DE  
ATIVIDADE MENTAL NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Letícia de Almeida Barbosa1 & Solange de Carvalho Fortilli2

Resumo: O presente trabalho buscou investigar os verbos de atividade mental, que estão se compor-
tando como parentéticos epistêmicos em diferentes estágios do português brasileiro. Ao utilizar o ver-
bo parentetizado, o falante demonstra suas crenças, opiniões, dúvidas, certezas e evidências sobre o 
conteúdo veiculdado. São verbos como supor, imaginar, achar, acreditar, reconhecer, admitir, calcular, 
crer, pensar e outros, que, ao serem parentetizados, deixam o estatuto de predicador verbal da oração 
e passam a funcionar como um elemento extraoracional, que revela a subjetividade do falante em re-
lação ao que está sendo afirmado. Tomando como base os estudos os estudos de Grice (1983), Hopper 
& Traugott (1993), Palmer (1986), Martelotta (2010), Neves (1997), Gonçalves (2006) e Fortilli (2013; 
2015), o objetivo desta pesquisa foi investigar se o uso do verbo parentetizado já ocorria em sincronias 
passadas da língua, para tanto, optou-se por uma pesquisa em dados dos séculos XVIII, XIX e XX, 
observando-se os fatores: posição na oração, tipo de texto, classe semântica do verbo parentetizado e 
tempo verbal da oração. Por meio da análise, observou-se que, estes verbos, quando parentetizados, 
tendem a aparecer no meio da sentença, predominando maior número de ocorrências em textos fic-
çionais e dados de entrevistas. Em relação ao tempo verbal da oração, constatou-se preferência pelo 
presente do indicativo, como é próprio de itens com caráter epistêmico, classe semântica fortemente 
envolvida no fenômeno. Por meio das análises, observou-se que, dentre os verbos cognitivos, alguns 
estão mais próximos do eixo semântico da modalidade epistêmica e da subjetividade.Outros verbos, 
como calcular, supor e reconhecer  estão se fortalecendo na expressão dos mesmo sentidos. 

Palavras-chave: Parentetização, verbo de atividade mental, subjetividade.

1 Aluna do curso de Letras da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, curso de Letras; e-mail: fortilli@yahoo.com.br
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ESTUDO DOS RESULTADOS SOCIOECONÔMICOS DO PAA PARA AS FAMÍLIAS DA 
ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES PLURIAGRÍCOLAS DE TRÊS LAGOAS-MS

André Luís da Silva Dantas1 & Rosemeire Aparecida de Almeida2

Laboratório de Estudos Territoriais (LABET) 
Câmpus II de Três Lagoas (CPTL-II) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O projeto objetivou estudar os resultados socioeconômicos do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) para as famílias do Cinturão Verde, localizado em Três Lagoas-MS. Para tanto, foram analisa-
dos os dados de comercialização da Associação de Atividades Pluriagrícolas (AGRIP) criada em 2011, 
CNPJ 14.599.089/0001-69, localizado no lote 109 no Cinturão Verde. Na AGRIP é realizada tanto a 
separação/classificação dos produtos cultivados pelas famílias quanto a distribuição e venda para o 
PAA - que representa uma  parceria do governo federal, estadual e municipal. Também se buscou en-
tender a atual estrutura, as dificuldades da Associação e novos caminhos de venda para as famílias a 
partir do processo de transição agroecológica.  O PAA tem relação direta com o Programa Fome Zero 
do Ministério do Desenvolvimento Social, foi instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho 
de 2003. O PAA integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e tem como 
finalidades principais a promoção do acesso à alimentação e o incentivo à agricultura familiar campo-
nesa. O apoio aos agricultores familiares opera-se por meio da aquisição de produtos da sua produção, 
com dispensa de licitação. Os resultados evidenciam que a AGRIP tem conseguido participar do PAA 
vendendo produtos da horticultura, porém a quantidade e os valores recebidos variam muito no perío-
do analisado (2012 a 2014), em virtude de dificuldades de organização das famílias. Sendo que o maior 
obstáculo tem sido o tamanho pequeno dos lotes do Cinturão Verde, que é de 1 ha, com presença de 
áreas alagadas. Este trabalho foi elaborado com leitura de livros, artigos e sites consultados dentro do 
tema abordado, na segunda fase foi analisado infográficos, mapas e outros dados referentes a AGRIP e 
o Cinturão Verde,  além de entrevistas e  saídas à  campo para registro  fotográfico  dos lotes das famí-
lias que produzem horticultura.

Palavras-chave: Cinturão Verde, PAA, Agroecologia.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluno do curso de Geografia 
2 Orientadora
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ESTUDO E CLASSIFICAÇÃO DE REDES DE ALUMNI: ETAPAS DE CRIAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO

Jéssica dos Santos Aleixo Espíndola1 & Camila da Silva Serra2

Resumo: Uma associação alumni é uma rede de egressos com o objetivo de estabelecer networking 
benéfico tanto à instituição quanto a seus respectivos membros. O trabalho buscou identificar as dife-
renças entre as redes alumni do Brasil dos Estados Unidos, e sugerir um modelo de implantação e ge-
renciamento de uma associação de egressos para a UFMS. Observou-se grande diferença na robustez 
das associações e no tipo de serviços prestados pelas redes nacionais e internacionais. Características 
básicas dos egressos da UFMS foram observadas utilizando a plataforma LinkedIn, identificando que 
a maioria dos alumni ainda moram em Mato Grosso do Sul, o que facilita a presença dos membros em 
eventos sediados pela universidade. As etapas de criação e implementação foram identificadas, e os 
principais desafios da rede foram discutidos. Sugere-se realizar estudos posteriores que identifiquem 
as necessidades dos egressos da UFMS, avaliando a qualidade da experiência durante os estudos e de-
lineando dos serviços a serem oferecidos.

Palavras-chave: Alumni, Benchmarking, Associação de ex-alunos, Ensino Superior.

1 Aluna do curso de Engenharia de Produção da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16, e-mail: 
jes.espindola@gmail.com
2 Professora da UFMS, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia; e-mail: camila.serra@ufms.br
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EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS VEICULADAS PELA MÍDIA: FOCO SOBRE O JORNAL 
SUL-MATO-GROSSENSE CORREIO DO ESTADO

Lislley Raquel Damazio1 & Elizabete Aparecida Marques2

A Fraseologia é uma disciplina em franca expansão no âmbito dos estudos linguísticos no contexto 
brasileiro e têm as expressões idiomáticas como um dos objetos de estudo mais produtivos, uma vez 
que este tipo de fraseologismo suscita uma grande relação entre léxico e cultura. Inserido no âmbito 
das pesquisas fraseológicas, objetivou-se, por meio deste trabalho, a constituição de um corpus de dife-
rentes gêneros textuais veiculados pela versão eletrônica do jornal Correio do Estado, de Mato Grosso 
do Sul, com o intuito de identificar, selecionar e organizar uma base de dados de expressões idiomá-
ticas em uso no português brasileiro contemporâneo, tendo como base a seção Caderno de Esportes. 
A expressão idiomática é entendida como uma unidade léxica complexa semanticamente indecompo-
nível, com sentido conotativo e cristalizada em uma língua pela tradição cultural (XATARA, 1998). 
Os princípios teóricos dos estudos fraseológicos (TRISTÁ PÉREZ, 1998; CORPAS PASTOR, 1996; 
GARCÌA-PAGE, 2009) aliados aos pressupostos metodológicos da Linguística de Corpus (TAGNIN, 
2011) serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa que está inserida em um projeto de 
investigação institucional maior intitulado “Expressões idiomáticas: elaboração de uma base de dados 
do português e do espanhol”. Como resultado final do trabalho, foram levantados 260 fraseologismos 
da língua portuguesa, que foram incluídos à base de dados. Os resultados evidenciam a relação entre 
os gêneros textuais jornalísticos e a produtividade no uso de expressões idiomáticas, visto que há um 
maior número de ocorrência em textos mais subjetivos (Caderno B) do que em textos informativos e 
descritivos, como os encontrados na seção de Esportes.

Palavras-chave: Fraseologia, expressões idiomáticas, base de dados.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras, Habitação em Português e Espanhol e suas respectivas Literaturas, do Centro de Ciências 
Humanas e Sociais.
2 Orientadora
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FAMÍLIAS DE CRIANÇAS MATRICULADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS RELATIVAS AO TRABALHO 

DE HOMENS PROFESSORES

Érica Fernanda Moreira Dias1 & Josiane Peres Gonçalves2

Curso de Pedagogia 
Câmpus de Naviraí (CPNV) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Embora a etapa da educação escolar que atualmente corresponde aos anos iniciais do ensino funda-
mental tenha iniciado somente com docentes do gênero masculino, com o passar do tempo eles foram 
se afastando, enquanto as mulheres foram ocupando esse espaço profissional, resultando no fenômeno 
que se tornou conhecido como feminização do magistério. Diante de tal constatação, surgiu o interesse 
de melhor entender essa realidade, mediante a realização de uma pesquisa, que teve como objetivo 
identificar as representações sociais de familiares de crianças que estudam com professores homens, 
sobre o trabalho desenvolvido por esses profissionais. A pesquisa bibliográfica baseia-se em estudos 
relativos a questões de gênero, processo de feminização do magistério e representações sociais. A pes-
quisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada com oito familiares de crianças que estudavam 
com professores homens, em escolas públicas de quatro diferentes municípios do Estado de Mato 
Grosso do Sul. O instrumento utilizado consistiu na gravação de entrevistas semiestruturadas, que 
foram transcritas, sistematizadas e analisadas, cujos resultados sinalizam que: os familiares possuem 
representações diferenciadas, visto que para uns o gênero não importa e sim a competência profissio-
nal e formação dos professores, enquanto que outros familiares afirmam que não simpatizam com essa 
possibilidade, por entender que os homens não são adequados para desempenhar a função de educar 
crianças na escola; outra representação que é inerente ao trabalho de professores homens, refere-se à 
postura desses profissionais, que são visto como enérgicos e rígidos, sendo que tais características são 
entendidas como positivas pela maioria, por contribuir com o processo de ensino e aprendizagem das 
crianças, mas para alguns familiares é visto como negativo e afirmam que os professores deveriam ame-
nizar a sua postura. Nos quatro municípios investigados, não se percebeu problemas nas escolas por 
ter docentes do gênero masculino trabalhando com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.

Palavras-chave: Professores homens, Gênero, Representações Sociais. 

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV, bolsista de Iniciação Científica UFMS Voluntária – PIBIC 2015/16
2 Orientadora
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FAMÍLIAS PARALELAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO

Caroline Vieira Inácio1 & Evandro Carlos Garcia2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Famílias paralelas ocorrem quando há relações conjugais simultâneas, isto é, um membro comum está 
envolvido em relacionamentos (casamento/união estável) concomitantes. Destaca-se que os relaciona-
mentos fugazes e esporádicos, onde não possuem a perspectiva de comunhão de vida, não configuram 
relações estáveis, consequentementenão podem ser designadas como entidade familiar por lhes faltar 
requisitos essenciais. O objetivo deste trabalho foi analisar as ocorrências dessas situações existentes 
na realidade do país eabordar osreflexos jurídicos das famílias paralelas na seara jurídica brasileira. 
Foram estudados os principais posicionamentos doutrinários acerca das Famílias Paralelas pelos mais 
conhecidos autores do Direito de Família, trazendo também a jurisprudência dos Tribunais Superio-
res. Como método de procedimento, optou-se pelo uso dos métodos histórico e comparativo, em que 
iniciou-se pela família brasileira patriarcal  do Código Civil de 1916 até  as mudanças ocorridas após a 
Constituição Federal de 1988, analisando as transformações ocorridas no seio da família, investigando 
qual a influência exercida pelos  diversos fatores políticos, sociais e patrimoniais nestas modificações, 
bem como verificar as discrepâncias e similitudes fático-jurídicas entre a família tradicional, que im-
perou no sistema patriarcalista, e as famílias paralelas que se descortinam no presente. Verificou-se 
que ainda é grande a resistência no mundo jurídico em se admitir que as famílias paralelas sejam pro-
tegidas pelo Direito. Assim, mesmo que não restem dúvidas quando a presença destas na sociedade, 
a repulsa contra elas não as faz desaparecer, e que a continuidade da invisibilidade pela Justiça,pode 
contribuir para o enriquecimento sem causa do “bígamo” e a impossibilidade de sua responsabilização 
junto aos que dedicaram-se a uma comunhão de vida.

Palavras-chave: Famílias Paralelas, Direito de Família, Poder Judiciário.

1 Acadêmico do curso de Direito
2 Orientador
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Código área: G3 - Antropologia 

FLUXO DE TRABALHADORES BRASILEIROS E PARAGUAIOS NAS CIDADES 
GÊMEAS DE PONTA PORÃ (BR) E PEDRO JUAN CABALLERO (PY)

Débora Antônio de Lana1 & Álvaro Banducci Júnior2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Nas cidades gêmeas de Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY), fronteira Brasil - Paraguai, há 
um fluxo cotidiano de trabalhadores que cruzam a linha de fronteira a fim trabalhar no país vizinho. O 
comércio de bens importados atrai turistas de diferentes estados brasileiros, dinamizando o mercado 
de trabalho em ambos os lados da divisa. A mobilidade por parte dos moradores locais, promove, por 
sua vez, significativa interação das populações vizinhas, contribuindo tanto para estimular a proximi-
dade quanto para criar estados de tensão entre os dois povos. Atento a esse fenômeno, que acontece em 
meio a diferenças culturais, políticas e legislativas, este estudo tem como objetivo investigar a dinâmica 
do deslocamento de trabalhadores e a maneira como ocorre a inserção dessa mão de obra no mercado 
vizinho, observando as condições de trabalho, as interações sociais e o respeito aos direitos trabalhistas 
em território estrangeiro. A pesquisa, com base em investigações bibliográficas e de fontes documen-
tais, mostrou que a presença de trabalhadores estrangeiros no país vizinho, antes de favorecer a trocas 
e assimilações no convívio diário, tem se configurado no incremento da exploração do trabalho em 
ambos os lados da fronteira.

Palavras-chave: fronteira, mobilidade, relações de trabalho e sociais.

Apoio: CNPq/ Fundect- MS/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Sociais - UFMS
2 Orientador
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FONTES FORMAIS QUE TRATAM DA MIGRAÇÃO POR MOTIVO  
DE TRABALHO NA REGIÃO DE FRONTEIRA

Matheus Brandão da Silva1 & Ynes da Silva Felix2

As regiões fronteiriças do Brasil, devido a seu extenso território, apresentam, na atualidade, um dos 
maiores complexos sociais e políticos. A República do Paraguai, país que mantém estreita relação mi-
gratória com o Brasil, haja vista o intenso fluxo na região, requer um aparato público apto à regular 
tais deslocamentos, haja vista a corriqueira ocorrência de ilicitudes como o tráfico, bem como a com-
plexidade na aplicação das normas de direito internacional. Destaca-se, em especial, a problemática 
na qual os brasiguaios estão hodiernamente inseridos: indiferença e descaso dos governos e nacionais 
residentes da região fronteiriça. O plano de trabalho “Fontes Formais que Tratam da Migração por 
Motivo de Trabalho na Região de Fronteira” está sendo desenvolvido no projeto de pesquisa ANÁ-
LISE DO TRÁFICO DE PESSOAS E MIGRAÇÃO NA FRONTEIRA DE MATO GROSSO DO SUL: 
DINÂMICAS E MODALIDADES (2013-2016) no âmbito da UFMS e tem como objetivo geral reali-
zar um levantamento do arcabouço legal da migração por motivo de trabalho na região da fronteira 
Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai a fim de identificar os direitos que são garantidos a esses migrantes à 
luz dos direitos humanos. Especificamente, o artigo desenvolvido, trata da migração na fronteira do 
Brasil com a República do Paraguai tendo como objeto central o trabalho dos brasiguaios. A questão se 
mostra expressiva na atualidade, uma vez que tal região fronteiriça apresenta um complexo contexto 
histórico-social em que esse grupo sofre com a ausência de reconhecimento e defesa de seus direitos 
trabalhistas.A pesquisa se desenvolveu pelo método descritivo, qualitativo e exploratório que propi-
ciou o estudo de convenções e tratados da OIT que versam sobre os direitos trabalhistas, em especial 
sobre os migrantes e fronteiriços, bem como o levantamento da legislação trabalhista de ambos os 
países limítrofes, constatando-se, ainda, o estudo da problemática jus-laboral dos brasiguaios e suas 
garantias jurídicas básicas. 

Palavras-chave: Brasiguaios, Direito Trabalhista, Direitos Humanos, Migração.

1 matheusbrandao10@hotmail.com
2 ynesil@hotmail.com
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Código área: H-2

GENÉSIO FERNANDES: UM DIÁLOGO ENTRE O ARTISTA E O INTELECTUAL 
SUBALTERNO

Mila Guimarães Darós1 & Edgar Cézar Nolasco2

Curso de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as pesquisas realizadas sobre as produções imagéticas 
e escritas do intelectual José Genésio Fernandes – artista plástico, escritor e professor aposentado da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) –, dialogando com as teorias pós-coloniais e da 
crítica biográfica. Direcionamos nossa pesquisa primeiramente para o estudo acerca de algumas de 
suas produções pictóricas e textuais publicadas em sua página na rede social “Facebook”, possibilitan-
do, assim, uma análise posterior de suas obras com base nas teorias acima mencionadas. Este trabalho 
teve ainda por objetivos contribuir para o debate teórico-crítico sobre os estudos da paisagem transcul-
tural do eixo periférico e fronteiriço, e construir uma análise crítica sobre os textos, as obras plásticas 
e a presença marcante das culturas locais fronteiriças. Foram realizadas pesquisas e leituras dentro do 
aporte teórico proposto, às quais se seguiu a seleção de imagens e textos do artista em questão, como 
objeto de análise. Tivemos a oportunidade de observar que o artista produz a partir do lócus no qual 
está alocado, bem como que suas obras são atravessadas pelas diversas paisagens, desenvolvendo assim 
fases diversas em sua obra, cada qual correspondendo ao seu local de produção. Podemos constatar 
ainda que suas produções artísticas se relacionam diretamente com seu “bios”, tornando imprescindí-
vel a escolha das teorias de crítica biográfica e pós-coloniais (fronteiriças) como fonte e base para nos-
sos estudos teóricos. Destarte concluímos que tanto as teorias utilizadas quanto o objeto aqui estudado 
são fundamentais, pois o diálogo entre ambas revela a importância do local no qual o intelectual se 
situa e sua influência em seu trabalho, que, no caso do artista estudado, revela uma proposta artística 
descolonial. Essas práticas descoloniais, através de suas produções artísticas, trazem à tona as questões 
de sensibilidades biográficas e retomam sua necessidade de estudo, destaque e divulgação.

Palavras-chave: Crítica Biográfica, Pós-colonialidade, Artes Visuais.

1 Acadêmica do curso de Letras
2 Orientador
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GESTÃO AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES RURAIS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO 
ENTORNO DE CAMPO GRANDE-MS: O CASO DE UMA COOPERATIVA

Ariane Elias Leite de Moraes1 & Denise Barros de Azevedo2

Escola Superior de Administração e Negócios (ESAN) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Objetivou-se, através deste trabalho, a caracterização das cooperativas de produtos orgânicos no entor-
no de Campo Grande – MS, a identificação das cadeias produtivas de produtos orgânicos das organi-
zações rurais que participam da cooperativa e descrever os processos degestão ambiental dos produtos 
orgânicos inseridos em suas respectivas cadeias produtivas. Os métodos para o desenvolvimento das 
pesquisas foram através de uma fundamentação teórica nos temas de gestão ambiental, produção or-
gânica no Brasil, cadeia produtiva e Cooperativa, além de coleta de dados realizada com o presidente 
da Cooperativa Organocoop. Foi evidenciado que houve um aumento significativo de demanda dos 
produtos orgânicos, contudo não existe produção suficiente para atender as necessidades, as barreiras 
que antecedem a produção orgânica impactam a entrada de novos cooperados.Existem também, bar-
reiras que influenciam diretamente a produção como o clima, tempo, manejo e o acesso a insumos. A 
diversidade e o número de elos da cadeia produtiva são imprescindíveis para o escoamento da produ-
ção dos cooperados correspondendo a benefícios para a produção.

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Cadeia Produtiva, Produção Orgânica.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Administração
2 Orientadora



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

435
Ciências Humanas e Sociais

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO 
AGRONEGÓCIO

Leandro Gonçalves de Araújo1 & Wesley Ricardo Souza Freitas2

Resumo: Para as empresas de agronegócio gerir recursos hídricos não é simplesmente obedecer às 
regras impostas para preservar o meio ambiente, passou a ser também economicamente uma questão 
favorável por reduzir gastos que outrora seriam desnecessários. Esta pesquisa tem como objetivo ve-
rificar como é a gestão dos recursos hídricos em uma empresa do ramo do agronegócio. Para realizar 
esta pesquisa foi utilizada uma abordagem exploratória, com um enfoque qualitativo com a técnica 
de estudo de caso. A partir dos dados coletados, pode-se constatar que a empresa preocupa-se com 
questões ambientais desde sua criação. Estruturou-separa cumprir com as normas necessárias em sua 
produção de couro e utiliza o reuso da água como uma ferramenta para reduzir seus gastos. Como 
resultado, consegue utilizar a mesma quantidade de água durante um período de 30 dias, após esse 
período a mesma passa pelos tratamentos necessários para enfim retornar ao meio ambiente.  

Palavras-chave: Água, recursos hídricos, curtume.

1 Aluno do curso de Administração da UFMS, Voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Câmpus de Paranaíba; e-mail: weslei.freitas@ufms.br
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: ESTUDO 
DE CASO E UM LEVANTAMENTO EM EMPRESAS DE PARANAÍBA/MS

José Cícero Melo1 & Wesley Ricardo de Souza Freitas2

Resumo: A gestão de recursos humanos é uma função organizacional de suma importância, mas que 
efetivamente seus resultados, diferentemente de outras funções organizações, não são simples de ser 
mensurados. Além disso, quando se verifica a gestão de recursos humanos em Micro e Pequenas Em-
presas, acontece de maneira não formalizada, em razão das próprias características da MPE’s. Desta 
forma, este artigo tem por objetivo verificar se as práticas de recursos humanos realizadas por micro 
e pequenas empresas varejistas de Paranaíba (MS) apresentam um caráter estratégico. Para sua elabo-
ração foi feito um aporte teórico sobre recursos humanos; práticas de RH, detalhando recrutamento e 
seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e remuneração; e a caracterização 
das micro e pequenas empresas. Usou-se de uma abordagem qualitativa por meio de estudo de caso 
em uma empresa do ramo alimentício varejista realizado por meio de entrevistas semiestruturadas e 
observações, como também um levantamento quantitativo por meio de uma pesquisacom a técnica 
survey. Verificou-se que essas organizações de pequeno porte trabalham as práticas de recursos hu-
manos, porém ainda de um modo informal, onde na maioria buscam simplesmente operacionalizar 
as rotinas administrativas e de departamento de pessoal do que planejar práticas de gestão de recursos 
humanos que possam contribuir para a melhoria dos resultados dos negócios.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, Pequenas e Médias empresas; Práticas de RH.

1 Graduando em Administração e Bolsita CNPq IC 2015-2016  – CPAR/UFMS e-mail: ciceromelo1994@hotmail.com
2 Prof. Dr. Wesley Ricardo Souza Freitas – CPAR/UFMS – e-mail: wesley.freitas@ufms.br
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GESTORES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO POR 

DOCENTES DO GÊNERO MASCULINO

Verônica Caroline de Matos Ferreira1 & Josiane Peres Gonçalves2

Curso de Pedagogia 
Câmpus de Naviraí (CPNV) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Ao abordar a temática relativa à atuação de professores homens na educação infantil, o Grupo de Es-
tudos e Pesquisa em Desenvolvimento, Gênero e Educação (GEPDGE) constatou que existem poucos 
profissionais do gênero masculino atuando nessa área, mas que em alguns municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul há a presença do referido profissional, surgindo o interesse em investigar essa 
realidade, segundo a perspectiva dos gestores escolares. Dessa forma, o presente estudo tem por fina-
lidade investigar as representações sociais dos gestores de instituições públicas de educação infantil de 
MS, que tenham homens trabalhando como professores, sobre o trabalho desenvolvido por docentes 
do gênero masculino com crianças desta etapa da educação básica. A pesquisa de campo de natureza 
qualitativa foi realizada por meio de gravação de entrevistas semiestruturadas, com quatro gestores 
escolares dos seguintes municípios: Campo Grande, Corumbá, Itaquiraí e Tacurú. Os resultados indi-
cam que o receio do que os familiares vão pensar é maior do que os problemas que surgem na prática 
ao ter professores do gênero masculino na educação infantil. Existem representações sociais, por parte 
dos gestores escolares, que associam a presença do professor homem com a figura paterna e ao mesmo 
tempo há a preocupação com a pedofilia. Embora existindo na educação infantil o binômio cuidar e 
educar, as mulheres professoras desenvolvem todas essas funções enquanto que os docentes do gênero 
masculino, somente educam, sem ter a possibilidade de contribuir com as funções relativas aos cuida-
dos infantis.

Palavras-chave: Representações Sociais, Homens professores, Cuidar e educar.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
2 Orientadora
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GINÁSIO OSVALDO CRUZ DE DOURADOS – SUL DE MATO GROSSO: HISTÓRIA, 
MEMÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Cintia Medeiros Robles1 & Jacira Helena do Valle Pereira Assis2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta investigação perscruta o ensino secundário no Sul de Mato Grosso a partir de uma 
análise do/no Ginásio Osvaldo Cruz de Dourados em sua história, memória e práticas educativas, no 
período de 1954 a 1970. O objetivo principal desta investigação é compreender os signos de distinção 
deste nível de ensino e como eles constituem a representação da região sudoeste do estado sobre a 
educação secundária na historiografia regional e memorialística por meio da identificação das práticas 
educativas, culturais e pedagógicas no/do Ginásio Osvaldo Cruz de Dourados. Esta pesquisa se apoia 
em fontes documentais localizadas no Centro de Documentação Regional da Universidade Federal da 
Grande Dourados (CDR-UFGD) e no Museu Histórico Municipal de Dourados, tais como: legislações, 
atas, ofícios, relatórios de inspeção, jornal “O ABC Literário” e fotos ; e em fontes memorialísticas, 
biográficas e autobiográficas locais que são cruzadas e analisadas à luz de estudos historiográficos e 
sociológicos, em especial os que derivam da obra de Pierre Bourdieu. Os resultados sinalizam aspectos 
do desenvolvimento da educação secundária na região sudoeste do estado e como esta modalidade de 
ensino foi um dos fatores de maior relevância no desenvolvimento econômico e social da região.

Palavras-chave: Ensino Secundário, Memorialistas, Práticas Educativas.

Apoio: CNPq.

1 Discente do curso de Pedagogia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC-AF 2015/16; e-mail: crobles.kra@
gmail.com.
2 Docente titular da UFMS e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEdu; e-mail: jpereira.
dou@terra.com.br.
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HOMOSSEXUALIDADE & MARGINALIDADE:  
UMA LEITURA DE MADAME SATÃ, DE KARIM AÏNOUZ (2002)

Diego Aparecido Cafola1 & Miguel Rodrigues de Sousa Neto2

Resumo: Os grupos hegemonicamente instalados no centro da sociedade brasileira têm definido o que 
é aceitável/recomendável para si e para os indivíduos, como a branquitude, a riqueza, a heterossexua-
lidade, a cisgeneridade. Houve/há, porém, sujeitos que não possuem tais características e que, por isso, 
têm sido marginalizados, excluídos, violentados. E cada um responde e/ou resiste de alguma maneira 
a isso. Madame Satã é um sujeito plural, complexo e ambíguo, de muitas características (negro, pobre, 
homossexual e malandro), sendo um sujeito observável por um viés interseccional. O filme Madame 
Satã (2002), de KarimAïnouz, é aqui utilizado como fonte e objeto para realizar a análise deste embate 
entre o os setores hegemônicos de nossa sociedade e o sujeito desviante. Para tanto foram realizadas 
pesquisas referente a Madame Satã (personagem e o filme) nos jornais Pasquim, O Globo e Folha de 
S. Paulo; no banco de teses e dissertações da CAPES, e em sites de busca online. Também foi elabora-
do um mapeamento da obra, ou seja, uma découpagedas informações contidas nas sequências/cenas 
do filme. A isso, foi acrescido um levantamento bibliográfico sobre as homossexualidades no Brasil 
contemporâneo e sobre Madame Satã. A rede de articulação social na qual os sujeitos se movem, de 
acordo com suas próprias características, gera um tipo de tratamento que, por vezes, é excludente, dis-
criminatório, violento. Os sujeitos também podem, todavia, ao assumir outro lugar de poder, agir de 
outra maneira – ou reproduzir a violência. Assim, nos interessa observar as condições e contradições 
do sujeito em sociedade, a partir da figura de Madame Satã.

Palavras-chave: Estudos Gays, Lésbicos e Transgêneros; João Francisco dos Santos/Madame Satã; In-
terseccionalidade.

1 Discente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
bolsista de Iniciação Científica – PIBIC 2015/2016.
2 Docente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
Coordenador do Laboratório de Estudos em Cultura & Diversidade, Política & Sexualidade.
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IMAGEM, UMA LINGUAGEM ESCRITA

Suellen Pereira da Costa1 & Beatriz Rosalia Gomes Xavier Flandoli2

Curso de Psicologia 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

A imagem é uma forma de linguagem, que se dá por meio da comunicação entre o objeto e quem o 
vê. Com a escrita, novas formas de comunicação se compõem. Essa função, fruto do desenvolvimento 
humano é linguagem, é comunicação, é possibilidade de organização de idéias e de pensamentos. Mas 
sobretudo, é processo complexo e se constitui na grande queixa de todos os períodos da vida escolar.   
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa de iniciação científica denominada Ima-
gem: uma linguagem escrita, que se articula à pesquisa Um novo olhar sobre minha cidade, realizada 
pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Psicologia, Educação e Trabalho (CPET), realizada du-
rante o ano de 2015 e primeiro semestre de 2016, com 20 alunos atualmente do 8º ano do ensino fun-
damental da Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues, em Corumbá/MS. Como 
método para a produção textual, utilizou-se o registro de imagens por meio de passeios fotográficos, 
idas a exposições, visita ao atelier da artista plástica Izulina Xavier, ao Laboratório de Arqueologia da 
UFMS e sessão de cine-clube no SESC. As atividades propostas também compreenderam atividades 
teóricas tais como leitura de imagens, leitura crítica de propagandas comerciais para o desvelamento da 
ideologia de felicidade inerente a essas produções e introdução à fotografia. Tais atividades foram pen-
sadas como subsídios para o desenvolvimento das funções psicológicos superiores que ocorrem com 
o aprimoramento da forma de escrever utilizando a capacidade de criar.  Os textos depois de redigidos 
se transformaram nos dados de análise. Os resultados obtidos indicam que, embora a escrita ainda 
apresente predomínio de uma concretude descritiva, demonstram níveis satisfatórios de expressão e 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores pesquisadas como a percepção, a abstração, a 
imaginação e a crítica. 

Palavras-chave: Psicologia, Cultura, Educação.

1 Acadêmica do curso de Psicologia.
2 Orientadora, Psicóloga, Mestre em Educação (UFMS); Doutora em Educação (UFMS). Professora adjunta UFMS/CPAN, 
nos cursos de Psicologia e Mestrado em Educação Social.
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IMIGRANTES BOLIVIANOS E SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO CONTROLE 
MIGRATÓRIO EM REGIÃO DE FRONTEIRA: DESINFORMAÇÕES E DESPREPAROS

Priscila Souza Barbosa1 & Marco Aurélio Machado de Oliveira2

Mestrado em Estudos Fronteiriços 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Nossa pesquisa foi realizada no Posto Terrestre de Controle Migratório (PTCM) da Polícia Federal, 
localizado no limite com a Bolívia, em Corumbá, MS. Tratou-se de um levantamento do perfil do 
imigrante boliviano que ingressa por aquela cidade e que tem como destino principal a cidade de São 
Paulo. Buscamos averiguar, dentre outros aspectos, a percepção que eles possuem quanto às possibili-
dades de permanência definitiva no Brasil. Nosso objetivo central foi o de averiguar as formas de aten-
dimento ao imigrante naquele Posto. Metodologicamente, nossa pesquisa centrou-se na aplicação de 
questionários e na revisão da bibliografia acessada sobre a temática imigratória e, em especial naquela 
fronteira. Consagradas literaturas serviram como importantes balizas em nossos estudos e reflexões 
sobre a temática. A presença de imigrantes, predominantemente bolivianos no PTCM em Corumbá, 
MS, evidenciou em nossa pesquisa que os profissionais da Polícia Federal não possuem treinamento 
específico para atuarem em região de fronteira, da mesma forma como os referidos imigrantes não são 
devidamente informados sobre os meios seguros de ingressar em território brasileiro, o que os sujeita 
à inserção em redes maliciosas de imigração.

Palavras-chave: Fronteira, Polícia Federal, Imigrantes.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Direito no CPAN/UFMS
2 Orientador 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO TRECHO  
DO RIO AQUIDAUANA – DISTRITO DE CAMISÃO – AQUIDAUANA/MS:  

AMEAÇAS E ALTERNATIVAS PARA A PRÁTICA DO TURISMO

Luciana Henrique da Cruz1 & Eva Teixeira dos Santos2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O objetivo do trabalho foi analisar a percepção ambiental da população local e dos turistas sobre a 
materialização dos impactos ambientais, bem como verificar a formação ambiental da população e a 
noção de pertencimento, além de caracterizar as repercussões e consequências socioeconômicas dos 
impactos para o turismo na localidade. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesqui-
sas de campo no Distrito de Camisão utilizando-se da observação e registro fotográfico, além de entre-
vistas com moradores e turistas. Observou-se que os moradores e os turistas perceberam os problemas 
socioambientais, sugeriram alternativas para melhorá-los e entendem a responsabilidade de todos por 
um ambiente melhor. A população local tem a percepção de pertencimento ao lugar, o que poderá 
contribuir para a melhoria dos problemas identificados. Caso seja de interesse do poder público, as 
medidas sugeridas poderão subsidiar as ações para a localidade.Assim, a partir do momento em que 
a paisagem se torna um recurso turístico,é importante estabelecer uma conduta adequada, coerente, 
segura e responsável apoiada num planejamento sustentável, no sentido de minimizar impactos que 
possam comprometer o ecossistema ou o modo de vida da população local a fim de potencializar os 
impactos positivos.

Palavras-chave: Pertencimento, Lugar, Percepção ambiental.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Turismo
2 Orientadora
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INTERROGAÇÕES SOBRE GORDOFOBIA A PARTIR  
DA OBRA DE CORNELIUS CASTORIADIS

Suélen Mazieri Lhamas1 & David Victor-Emmanuel Tauro2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Nesta pesquisa buscamos elucidar o que é e como se dá a Gordofobia como um fenômeno de ódio do 
outro e de si, a partir do referencial teórico-metodológico de Cornelius Castoriadis. Este referencial 
permite de elucidar a Gordofobia tanto de ponto de vista dos sujeitos quanto do ponto de vista da 
coletividade cidadã, a partir dos conceitos de Psique, autonomia, heteronomia, hominização e sociali-
zação, dando enfoque ao desenvolvimento da psique humana. Se trata de uma pesquisa bibliográfica. 
O material disponível em sites sobre o tema de Gordofobia é extremamente rico, diverso e numeroso, 
porém, somente em meios fora da academia científica. Este relatório é uma tentativa pioneira de come-
çar a preencher esta lacuna. Escolhendo fontes em inglês, conseguimos material inexistente em fontes 
científicas em português. Recorremos à livros físicos de produções científicas sob assuntos semelhantes 
à gordofobia e a material de fontes não científicas, como blogs e páginas de redes sociais. Como resul-
tados vemos uma grande discussão sobre o tema em meios digitais e uma necessidade de se discutir 
isso no meio científico. Vemos que há gordofobia em praticamente todos os contextos da Sociedade 
e ela prejudica a autoestima daqueles que não se adequam ao padrão posto pela sociedade. O sistema 
de consumo, faz as pessoas buscarem por um corpo ideal que não existe, a fim de gerar o maior lucro 
possível. A gordofobia é uma praga política com referências culturais e econômicas. Sendo assim, se faz 
necessária a luta contra ela. Sendo uma luta contra heteronomia psíquica e social-histórica, a favor de 
autonomia individual e social. Assim, o empoderamento da pessoa gorda, em especial das mulheres, é 
essencial para dar força na luta contra esse preconceito, sendo também necessário quebrar o precon-
ceito que liga as pessoas gordas com patologias diversas. 

Palavras-chave: Gordofobia, Psique, Preconceito.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Psicologia da UFMS e bolsista do Programa de Iniciação Científica - PIBIC/UFMS – 2015/16.
2 Orientador e Professor Titular do CCHS/UFMS. e-mail: david.ve.tauro@ufms.br.
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INVESTIGAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO VISITANTE VIRTUAL  
DO MUSEU DE ANATOMIA DA UFMS

Raiany Aguiar Conceição1 &  Jussara Peixoto Ennes2

Departamento de Morfologia 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Os museus virtuais surgiram como uma necessidade de adaptação e complementação dos museus tra-
dicionais à realidade tecnológica disponível à sociedade, tornando seu acervo acessível a um público 
maior. Há uma diversidade de interfaces, na Internet que não garantem um acesso fácil, simples e di-
nâmico aos usuários virtuais de museus. Com o objetivo de analisar a percepção do visitante ao Museu 
Virtual de Anatomia da UFMS, este estudo foi realizado através de questionário disponível em website, 
onde o visitante expressou suas opiniões quanto à plataforma e ao conteúdo nela inserido. Os dados 
obtidos foram analisados estatisticamente. Os resultados positivos retratam a satisfação do visitante 
quanto ao conteúdo, linguagem, imagens e navegabilidade do site. Essa opinião credencia o material 
desenvolvido e oferecido, e a construção do website apresentada. Estimulam a ampliação do acervo, 
das informações, das ações e a manutenção da via de comunicação com os visitantes. Essa investigação 
confirma a importância de adequar o website do Museu ao seu público, utilizando linguagem acessível 
e ferramentas que permitam uma fácil navegação.

Palavras-chave: museu de anatomia, peças anatômicas, aprendizado de anatomia.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Odontologia
2 Orientadora
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INVESTIGANDO O CLIMA ESCOLAR EM UMA ESCOLA DE PARANAÍBA-MS: 
EM BUSCA DE UMA CONVIVÊNCIA RESPEITOSA EM SALA DE AULA

Ana Elisa Magalhães Tristão Sousa1 & Juliana Ap. Matias Zechi2

Câmpus de Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: O presente projeto busca avaliar o clima escolar por meio de instrumentos adequados a rea-
lidade brasileira, em alunos, professores e gestores de uma escola da rede particular de ensino funda-
mental (7 º ao 9 º ano) e  ensino médio da cidade de Paranaíba-MS. Temos como hipótese de pesquisa 
que, ao realizar um diagnóstico das percepções dos sujeitos escolares, é possível compreender o clima 
escolar e buscar alternativas que promovam uma convivência positiva e a melhora na qualidade do 
processo de ensino aprendizagem. Para a realização da pesquisa, que tem abordagem quanti-qualita-
tiva, elaboramos questionários em formato Likert direcionados a alunos, seus professores e gestores. 
Aplicamos 121 questionários, sendo 114 alunos, cinco docentes e dois gestores. Em relação aos dados 
coletados junto aos alunos, percebemos que, em geral, os participantes apresentaram uma percepção 
positiva em relação ao clima escolar. Entretanto, verificamos uma avaliação negativa dos alunos na 
dimensão “a infraestrutura e a rede física da escola”. Também, analisando os itens que compõe cada 
dimensão, observamos que a escola não promove espaços de participação e momentos de discussão 
dos problemas juntos aos alunos. A partir das análises, pode-se concluir que o diagnóstico realizado 
junto aos alunos permite a escola um maior conhecimento sobre o clima escolar na perspectiva dos 
discentes contribuindo para a elaboração de propostas de intervenção eficazes para a melhoria do 
contexto escolar.

Palavras-chave: Clima escolar, Convivência, Regras.

1 Acadêmica do curso de Psicologia da UFMS, voluntária de Iniciação Científica
2 Orientadora e professora da UFMS, Câmpus de Paranaíba; e-mail: juliana.zechi@ufms.br
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JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CAMPO GRANDE: ENTRE O LOCAL E O NACIONAL

Mauritania Fontenele da Silva1 & Maria Dilnéia Espíndola Fernandes2

Departamento de Educação 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O trabalho busca debater sobre a jornada de trabalho docente e os motivos que conduziram 
os professores da rede municipal de ensino de Campo Grande (REME), por meio do Sindicato Cam-
po-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) a lutar por uma jornada de trabalho com 
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para 20 horas semanais. Tal proposta se caracteriza como 
uma conquista que contraria uma luta histórica, porquanto, em contexto nacional, a perspectiva que 
se tem apontado é a jornada de trabalho em uma única unidade escolar. Trabalhou-se com a legislação 
educacional de âmbito federal e municipal, documentos da Prefeitura Municipal de Campo Grande 
e a literatura pertinente à temática. Ainda que Lei Complementar nº 5.189/2013 assegure a conquista 
da efetivação do PSPN para os professores da Rede Municipal de Campo Grande, constata-se que não 
houve a efetivação do Piso Salarial Profissional. Dessa forma, considera-se que háa fragmentação da 
carreira ao não assegurar a jornada única, considerando que o professor da rede municipal de ensino 
campo-grandense continua a agrupar cargos e funções concomitantes em sua jornada de trabalho de 
20 horas/semanais.

Palavras-chave: Política Educacional, Trabalho Docente, Jornada de Trabalho docente no município 
de Campo Grande-MS.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Pedagogia da UFMS, bolsista de Iniciação Cientifica CNPq – PIBIC 2014/215. Email: mauritaniaholy@
hotmail.com
2 Orientadora da UFMS, Departamento de Centro de Ciências Humanas e Sociais; email: mdilneia@uol.com.br
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA E A (IN)CORRETA APLICAÇÃO 
DAS TEORIAS DE ROBERT ALEXY: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DA 
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA  E A DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS 

COMO BASE PARA FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES

Tiago de Sousa Moraes1 & Shary Kalinka Ramalho Sanches2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O presente trabalho tem como objetivo principal estabelecer a correlação entre o desenvolvimento teó-
rico de Robert Alexy e a produção decisionista nacional em sede de jurisdição constitucional. Tendo 
como pressupostos teóricos as elucidações adquiridas no estudo da Teoria da Argumentação Jurídica, 
como metodologia de decisão judicial e a sua racionalidade procedimental, bem como uma aborda-
gem reflexiva sobre os principais conceitos relacionados a Teoria dos Direitos fundamentais, prezando 
por um debate que conjugue uma teoria da dogmática jurídica, um conceito semântico da norma e 
uma teoria dos princípios. O estudo funcionaliza, assim, a discussão sobre qual seria o conceito de di-
reito mais correto ou adequado. Esta pesquisa confronta, ainda, essas proposições teóricas com as deci-
sões judiciais que se mostram consonantes com as teorias idealizadas pelo autor, mas que, na verdade, 
camuflam um potencial desconforto na justaposição das teorias de Alexy com as fundamentações das 
decisões. Para que o estudo fosse possível, fizeram-se imprescindíveis os postulados do próprio jusfi-
lósofo Alexy (2011), dentre outros estudiosos. Conclui-se que há um distanciamento entre os aportes 
teóricos utilizados nas fundamentações das decisões que tomam por base as teorias desenvolvidas por 
Alexy, e as reais lições encontradas na sua vasta produção literária, diagnosticando uma temerária obs-
curidade na promoção de uma equalização entre a teoria e a aplicação no caso concreto, desvendando 
uma crise enfática na formação do processo decisório.

Palavras-chave: Discurso jurídico, Ponderação, Decisão racional.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Direito.
2 Orientador.
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JURISPRUDÊNCIA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA:  
POLÍTICAS PÚBLICAS E LIMITES DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO 

PELOS JULGADOS EM MATO GROSSO DO SUL

Yhasmin Lisboa Gorayeb1 & Wilson José Gonçalves2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: As políticas públicas são conjuntos de ações e programas desenvolvidos pelo governo, 
qualquer cidadão e até mesmo instituições privadas com o fito de solucionar problemas sociais 
em diversos campos da sociedade, sendo essas ações discutidas pelo Poder Judiciário quando 
há conflitos e/ou ausência dessas políticas, nota-se que fora constatado no Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul discussão acerca do tema, por meio da jurisprudência e argumentação 
jurídica de seus julgados contendo indícios, diretos e indiretos, da existência de limites de inter-
ferência do Judiciário nesses casos. O objetivo é diagnosticar os argumentos utilizados com frequên-
cia elevada para o julgamento dos procedimentos de políticas públicas pelo Tribunal de Mato Grosso 
do Sul, considerando a existência de limites de interferência do Judiciário. A metodologia de execução 
pautou-se na pesquisa bibliográfica ou de revisão e documental, com a utilização dos bancos oficiais 
disponíveis, o Portal Capes, Bibliotecas Digitais, Teses, Artigos e Periódicos com referência ao tema, 
bem como os acórdãos publicados no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Os 
resultados demonstraram discussões constitucionais e a utilização de argumentos principiológicos, 
com fundamento base no direito à vida, e ênfase no sentido de direito à vida digna como argumento 
principal da intervenção do Judiciário nesta temática. Com a análise dos resultados indica-se que os 
magistrados do Tribunal de Mato Grosso do Sul, em regra, entendem que as políticas públicas podem 
ser julgadas pelo Poder Judiciário com embasamento constitucional, desconsiderando a hipótese de 
impossibilidade de julgamento de políticas públicas pelo Judiciário devido ao princípio da separação 
dos poderes. As conclusões sinalizam, em geral, para um diagnóstico de judicialização das políticas 
públicas no estado, sobretudo na área da saúde, com o direito constitucional à vida sobrepondo-se ao 
princípio da reserva do possível, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Palavras-chave: Constituição. Judicialização. Princípios.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Grupo de Pesquisa CNPq/UFMS - Jurisprudência e Argumentação Jurídica - 
Voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2014/15 - e-mail: yhasmin.lisboa@gmail.com
2 Orientador Professor da UFMS, Doutor em Direito pela PUC/SP e Pós-Doutor em Direito pela UMSA/AR, GAB/CCHS 
- Gabinete do Diretor; e-mail: wilsonjosegoncalves@bol.com.br
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JURISPRUDÊNCIA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA: SUPERVENIÊNCIA DA 
MAIORIDADE CIVIL E PENAL DO MENOR INFRATOR DURANTE A TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL - NÃO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI N. 8.069/90 ATÉ OS 
21 ANOS COMPLETOS - PREVALÊNCIA DA IDADE DO MENOR NA DATA DO FATO

KarynneTaynara Frota de Santana Lopes1 & Wilson José Gonçalves2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Objetivou-se, neste trabalho, através de jurisprudência e argumentação jurídica estudar a 
superveniência da maioridade civil e penal do menor infrator durante a tramitação processual, do não 
afastamento da aplicação da Lei n.8.069/90. Sujeitar o menor ao cumprimento das medidas socioedu-
cativas até os 21 anos completos, baseada na prevalência da idade do menor na dato do fato ainda que 
atinja a maioridade penal durante a tramitação processual. O objetivo é relatar a importância 
tanto social quanto jurídica da aplicação do modo mais adequado possível das disposições 
contidas no ECA, quanto à prevalência da menor idade do infrator ao tempo do fato. Partindo 
de uma pesquisa bibliográfica, doutrinária, jurisprudencial dos votos dos julgados do TJMS 
e em consultas nos bancos de dados oficiais, entre eles os sites: Google Acadêmico, Domínio 
Público, bibliotecas virtuais e Portal de Periódicos (CAPES/ MEC). Os resultados indicam que 
A lei visualiza diferença entre os casos, ainda que aos olhos da população e da vítima do roubo, tenha 
diante de dois algozes idênticos, sem distinguir sua maioridade ou menoridade, no campo processual 
a lei faz e tem como dever observar a vulnerabilidade do menor. Conclui-se que é necessário garan-
tir a aplicação da medida socioeducativa prevista na Lei n. 8.069/90, ainda que a maioridade 
penal do agente surja na tramitação do processo, desde que a medida aplicada seja cumprida 
até que ele atinja a idade de 21 anos.

Palavras-chave: prevalência da idade do menor, tempo do fato, medida socioeducativa.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Grupo de Pesquisa CNPq/UFMS - Jurisprudência e Argumentação Jurídica - 
Voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2014/15 - e-mail: lopes_karynne@hotmail.com
2 Orientador Professor da UFMS, Doutor em Direito pela PUC/SP e Pós-Doutor em Direito pela UMSA/AR, GAB/CCHS 
- Gabinete do Diretor; e-mail: wilsonjosegoncalves@bol.com.br
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LADY ORLANDO E A VERTIGEM DA SEXUALIDADE

Carla dos Santos Meneses Campos1 & Geraldo Vicente Martins2

 
Resumo: O presente artigo consiste na análise de procedimentos enunciativos que se depreendem da 
obra “Orlando”, de Virginia Woolf, elegendo como ponto central a discussão em torno da sexualidade 
de seu protagonista. Considerando a constituição de uma identidade masculina e/ou feminina, busca-
se verificar em que medida os traços semânticos que sustentam o componente figurativo dessas narra-
tivas apresentam-se como responsáveis pela ambiguidade que a marca. Para fundamentar o trabalho, 
recorreu-se a elementos da teoria semiótica discursiva, destacando-se a observação e análise do nível 
discursivo, sobretudo de elementos vinculados a seu componente semântico, com ênfase nas questões 
de figurativização. Por meio da materialidade linguística, foi possível descrever o funcionamento de 
um texto que busca conciliar ambos os sexos na personagem, apresentada ora como masculina, ora 
como feminina e, finalmente, como portadora de ambos os sexos.

Palavras-chave: semiótica discursiva, figurativização, texto literário.

1 Graduanda do 5°semestre do curso de Letras Português-Inglês da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
2 Professor do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

451
Ciências Humanas e Sociais

Código área: F- 2 Administração 

MAPEAMENTO DAS TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS PELAS 
PREFEITURAS DE MATO GROSSO DO SUL 

Ana Letícia Lima de Oliveira1 & Marco Aurélio Batista de Sousa2

Curso de Ciências Contábeis 
Câmpus de Três Lagoas(CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Este plano buscou mapear as Técnicas Orçamentárias utilizadas pelas Prefeituras do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a fim de identifica-las e destacar os motivos de sua utilização. Para tanto, esta pesquisa 
foi dividida em duas etapas: a primeira se destinou à parte introdutória do estudo pontuando questões 
relevantes ao seu desenvolvimento seguido pela revisão da literatura contemplando assuntos pertinen-
tes ao tema, os quais deram sustentação à parte prática. A segunda, por sua vez, foi operacionalizada 
por meio de um estudo exploratório e descritivo do tipo survey, buscando estabelecer relações entre 
o referencial teórico do estudo e a realidade das Prefeituras a serem investigadas. Para coletar os da-
dos necessários à sua execução foi utilizado questionário, com questões predominantemente fechadas 
aplicado via e-mail aos responsáveis pela elaboração do Orçamento Público Municipal, bem como 
informações disponíveis no site das Prefeituras, utilizando-se para sua análise a abordagem qualitativa. 
Desde modo, espera-se identificar quais são as Técnicas Orçamentárias mais utilizadas pelas Prefeitu-
ras do Estado, bem como os motivos de sua adoção e se estão em consonância com a legislação vigente.

Palavras-chave: Orçamento Público Municipal, Técnicas orçamentarias, Prefeituras do Estado de 
Mato Grosso do Sul.

Apoio: UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Contábeis
2 Orientador do curso de Ciências Contábeis
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MARCAS DE REFERENCIAÇÃO EM CARTAS ESCRITAS  
POR MULHERES NOS ENTRE-MUROS

Danilo Santos Fernandes1 & Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento2

Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever as relações anafóricas, a recategorização de referentes 
e relações dêiticas, visando discutir sobre o processo da escrita, a partir de uma visão de cartas como 
prática discursiva. Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho qualitativa-interpretativo no viés da 
Linguística Aplicada numa interface com a Linguística Textual e Análise do Discurso, com base nos 
teóricos Cardoso (2003), Cavalcanti (2014) e Orlandi (2001), em que adotamos como procedimentos, 
a descrição e análise do córpus por distintos procedimentos. Foram selecionadas, a partir de uma lei-
tura prévia, três cartas de um córpus maior composto por dez cartas de mulheres internas do presídio 
feminino de Três Lagoas-MS. Observamos maiores ocorrências das anáforas recategorizadoras, dos 
encapsulamentos e dos demonstrativos dêiticos que delimitam o espaço de exclusão no qual as inter-
nas produziram sua correspondência. Os resultados sugerem que a carta, enquanto pratica discursiva, 
num ambiente de exclusão, tem uma construção distinta da produzira fora destes espaços, isso porque 
neste caso, além do fator emocional envolvido, há a alusão constante ao espaço e a contraposição entre 
“lá” e “cá”. Pode-se dizer que as anáforas recategorizadoras são utilizadas como um modo de chamar 
a atenção do leitor, já que não há um retorno imediato e as respostas são apenas supostas. As internas 
utilizam, também, os dêiticos demonstrativos, para que o outro saiba não apenas da sua condição de ex-
clusão, mas para que possa convencê-lo da necessidade de ajuda para os pedidos elencados nas cartas. 

Palavras-chave: cartas, mulheres internas, referenciação.

1 Aluno do curso de Letras UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/2016
2 Professora da UFMS, Departamento de Letras; e-mail: celina_ufms@hotmail.com
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MEDIAÇÃO DIGITAL: PROCESSOS INTERATIVOS ENTRE DANÇA E ARQUITETURA

Henrique Lucas1 & Gilfranco Alves2

Resumo: Esta pesquisa desenvolveu-se no ambiente do grupo de pesquisa algo+ritmo, sob coorde-
nação do professor Dr. Gilfranco Alves, interagindo com outros pesquisadores e pesquisas como, por 
exemplo, Espaço Público como Suporte para o Graffiti e a Arte Digital, desenvolvida pela acadêmica 
Natacha Figueiredo Miranda. Com o intuito de investigar estratégias de humanização das cidades do 
século XXI, este trabalho se propôs a analisar como a arte digital poderia contribuir na qualificação e 
incentivar a reocupação do espaço público urbano, que foi aos poucos abandonado ao longo do século 
passado em função de sua hostilidade crescente ligada à exploração do território. Com base em consul-
tas a fontes primárias e secundárias, foram estudadas as propriedades da arte digital, buscando-se com-
preender suas origens e sua contribuição para a arte contemporânea, além de sua inserção no campo 
da arte urbana, a qual se relaciona com a cidade de diversas maneiras. Como fundamentação teórica o 
trabalho parte das definições de interatividade propostas por Dubberly et. al.  (2009).

Palavras-chave: Dança, Interatividade, Arte urbana.

1 Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, bolsista de Iniciação Científica 2015/ 2016
2 Prof./ Dr. da UFMS/FAENG, Curso de Arquitetura e Urbanismo
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MEMÓRIAS DE IMIGRANTES BOLIVIANOS EM CORUMBÁ-MS

Júlio César Flores Franco1 & Waldson Luciano Corrêa Diniz2

Curso de História 
Câmpus do Pantanal (CPAN) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O trabalho ora apresentado pretendeu compreender as experiências de imigrantes bolivianos resi-
dentes na cidade de Corumbá/MS, assim como a percepção de sua identidade na sociedade estudada. 
Observou-se que a memória desses sujeitos constitui-se em peça indispensável para a construção de 
uma reflexão sobre a convivência interétnica e sobre o cotidiano. A coleta de dados realizada por meio 
das entrevistas no ano de 2015 possibilitou detectar várias faces da condição do imigrante ainda na 
primeira metade do século XX. Este trabalho constitui-se em uma oportunidade para destacar esses 
atores sociais invisibilizados pela historiografia regional. 

Palavras-chave: identidade; memória, historiografia regional.

Apoio: CNPq

1 Acadêmico do curso de História do CPAN/UFMS.
2 Orientador do PIBIC
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MEMÓRIA, HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA GUERRA DO PARAGUAI NA 
COLEÇÃO DIDÁTICA HISTORIA Y GEOGRAFÍA (8° ANO),  
PUBLICADO PELO EDITORIAL EN ALIANZA (PARAGUAI)

Luciano Pereira de Souza Junior1 & Ana Paula Squinelo2

Resumo: Entender o contexto em que o Livro Didático foi confeccionado, e o seu papel na legitimação 
daquilo que é almejado pelo estado vigente, é essencial para compreender que a educação é mais do 
que uma simples ferramenta de modificação do cidadão. Dessa maneira, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), possibilitou a pesquisa deste trabalho, que propõe uma análise 
da Coleção Didática intitulada “Historia y Geografía”, obra escrita pela historiadora paraguaia Raquel 
Zalazar, e publicada pelo Editorial enAlianza (Paraguai), em três volumes, respectivamente para o 
sétimo, oitavo e nono grado (ano) da Educação Básica Escolar do Paraguai. Verifica-se que, após o 
término do conflito, o Livro Didático foi um dos espaços disputados para a legitimação da construção 
historiográfica e da memória desejável da Guerra do Paraguai. Através das pesquisas do estudioso 
francês Alain Choppin, buscou-se analisar essa coleção pela enumeração das funções do Livro Didá-
tico determinadas por Choppin, assim como a abordagem metodológica que o pesquisador necessita 
para contextualizar o espaço que o Livro Didático ocupa naquela sociedade em questão. 

Palavras-chave: Coleção Didática “Historia y Geografía”, Guerra do Paraguai, História e Historiografia 
Paraguaia.

1 Aluno do curso de História da UFMS, voluntário de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, curso de História CPAq; e-mail: apsquinelo@yahoo.com.br
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MIGRAÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS NA FRONTEIRA DO MATO GROSSO DO SUL: 
ANÁLISE DO DIREITO À SAÚDE DOS MIGRANTES E TRAFICADOS

Alex Maciel de Oliveira1 & Luciani Coimbra de Carvalho2

Faculdade de Direito (FADIR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A presente pesquisa bibliográfica e documental teve como objetivo efetuar uma análise do 
direito à saúde dos migrantes e traficados que se encontram nas fronteiras do Mato Grosso do Sul, a 
partir de uma visão humanista do direito que considera o direito à saúde como direito humano de se-
gunda dimensão, tendo como marco teórico o direito internacional dos direitos humanos. A pesquisa 
pautou-se nos documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e que 
fixam os direitos dos migrantes e traficados, notadamente do direito à saúde. Analisou-se a legislação 
pátria sobre direito à saúde, bem como o direito do migrante e traficado ao direito à saúde quando 
residente ou legalmente em solo brasileiro ainda que em trânsito. Realizou-se a revisão bibliográfica 
das obras já publicadas, na literatura especializada, acerca do tema objeto do trabalho. Verificou-se que 
embora os estrangeiros residentes e os em trânsito possuam direito de acesso à saúde, tal direito não 
é exercido plenamente, pois é grande o número de estrangeiros ilegais na fronteira sul-mato-grossen-
se. Pelas normas do Sistema Único de Saúde há a necessidade de comprovação de residência no País 
e de regularidade documental para acesso integral, sendo que em casos de urgência e emergência há 
possibilidade de atendimento ainda que a pessoa não possua o cartão do Sistema Único de Saúde. No 
levantamento de dados sobre os atendimentos realizados na fronteira, verificou-se que não existem 
dados quantitativos confiáveis sobre a quantidade de estrangeiros que são atendidos pelo Sistema Úni-
co de Saúde, e sobre a sua situação de regularidade no país. No tocante aos traficados, verificou-se que 
enquanto nessa condição são invisíveis ao sistema, mas quando libertados, possuem acesso ao sistema 
enquanto estão sob a custódia do Estado. Comparando-se as duas fronteiras verificou-se que na fron-
teira com a Bolívia, principalmente na cidade de Corumbá a situação é mais grave, devido à situação 
de vulnerabilidade em que se encontra uma parte dos migrantes bolivianos.

Palavras-chave: Migrantes, Direitos Humanos, Saúde na Fronteira.

Apoio: Fundect/UFMS/CNPq. 

1 Acadêmico do curso de Direito e Bolsista de Iniciação Científica UFMS- PIBIC 2014/2015. E-mail: alexmaciel93@gmail.com
2 Orientadora, professora adjunta da UFMS e coordenadora do Projeto de pesquisa “Análise do Tráfico e Migração de Pes-
soas na Fronteira de Mato Grosso do Sul: Dinâmicas e Modalidades”. E-mail: lucianicoimbra@hotmail.com
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MILITARES, TELECOMUNCAÇÕES E INTEGRAÇÃO NACIONAL: DAS AÇÕES E DOS 
DISCURSOS DOS MINISTROS DAS COMUNICAÇÕES (1967-1974)

Rafael Patrick Flores1 & Edvaldo Correa Sotana2

Laboratório dos Estudos da Imprensa, Imagem e Som (LEIIS) 
Curso de História 

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente resultado de trabalho está vinculado a um projeto de pesquisa sobre o surgimen-
to da TV Morena no sul do Estado de Mato Grosso, inscrevendo-se como um estudo preocupado em 
refletir sobre governos militares, política de telecomunicações, concessões de canais televisivos para o 
Centro-Oeste e o projeto de integração nacional delineado pelos governos militares. De modo geral, 
a investigação tratou a relação das telecomunicações com a política do regime militar. Seu objetivo 
central foi coletar e analisar o material jornalístico veiculado a Carlos Furtado de Simas (Ministro das 
Comunicações entre março de 1967 e outubro de 1969) e Hygino Caetano Corsetti (Ministro das Co-
municações entre outubro de 1969 e março de 1974). Para o desenvolvimento do trabalho, realizamos 
pesquisa bibliográfica e consultamos o acervo digital do Folha de São Paulo. Com o estudo, foram ana-
lisadas as coberturas jornalísticas sobre as ações, discursos e pronunciamentos dos Ministros das Co-
municações no período compreendido entre os anos de 1967 e 1974, dialogando com os dados obtidos 
da bibliografia especializada. Por meio da leitura da imprensa, observamos que durante os governos 
militares o setor de telecomunicações esteve intrinsicamente ligado ao projeto de integração nacional. 
Os ministros empenharam-se em suas administrações para atender este projeto delineado pelos mi-
litares, observando que estas ações dos ministros foram noticiados pelo jornal Folha de São Paulo de 
forma positiva. Além de que, por meio desta pesquisa, nós analisamos de acordo com a imprensa, que 
as administrações do Ministério das Comunicações estiveram próximos ao capital estrangeiro.

Palavras-chave: Ministros das Comunicações, Governos Militares, Integração Nacional.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de História.
2 Orientador.
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MOBILIDADE INDÍGENA E TERRITORIALIDADE NAS FRONTEIRAS DE  
MATO GROSSO DO SUL: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Luyse Vilaverde Abascal Munhós1 & Antonio Hilario Aguilera Urquiza2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: De acordo com o direito consuetudinário Guarani, a mobilidade espacial ao longo do terri-
tório ancestral é uma prática milenar conhecida como “Oguatá Porã”, e possui grande carga axiológi-
ca para a comunidade tradicional. Porém, a mobilidade indígena não é reconhecida como elemento 
pertencente à conjectura social costumeira da comunidade, por isso é tratada como mera circulação 
informal, fato gerador de violação de direitos básicos, marginalização e exclusão social, devido à au-
sência de documentação. O objetivo da pesquisa é investigar a concretização dos direitos costumeiros 
consagrados no sistema jurídico indígena, bem como debater sua violação e não contemplação pelo 
ordenamento jurídico nacional. A metodologia de execução consiste na pesquisa bibliográfica, a partir 
da análise dos bancos de dados oficiais; na pesquisa documental jurídica, pautada na análise jurispru-
dencial; e na pesquisa de campo, composta por entrevistas e visitas às aldeias de fronteira. Os resulta-
dos revelam, além da evidente relevância social da pesquisa, a necessidade em priorizar os indígenas 
vítimas de desrespeito ao seu direito costumeiro, bem como a violação de direitos básicos que resulta 
na inacessibilidade às políticas públicas, discriminação e segregação territorial. A conclusão que se afe-
re é a extrema dificuldade em denunciar a hierarquização do ordenamento jurídico nacional frente ao 
direito consuetudinário guarani, fato gerador do desrespeito à prática milenar da mobilidade espacial, 
bem como do direito de ir e vir destes povos.

Palavras-chave: Fronteiras Étnico-culturais, Povos indígenas, Direito consuetudinário.

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bolsista PIBIC CNPq 2015/16.
2 Doutor em Antropologia; professor do Mestrado em Direitos Humanos/UFMS; Professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia (UFGD) e Programa de Educação (UCDB); e-mail: hilarioaguilera@gmail.com. 
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MOTIVAÇÃO DE MULHERES INDÍGENAS E BOLIVIANAS  
NA MIGRAÇÃO PARA A FRONTEIRA BRASILERA

Isabelle Jablonski1 & Antônio Hilário Aguilera Urquiza2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente trabalho de iniciação científica está inserido em um projeto mais amplo intitulado 
“Fronteiras étnico-culturais – análise do tráfico e migração de pessoas nas fronteiras de Mato Grosso 
do Sul”. Visando um estudo de cunho antropológico – etnografia –, a proposta deste trabalho é abor-
dar as condições que levam as mulheres indígenas e bolivianas a migrarem para a fronteira brasileira 
– especialmente para Corumbá – que faz fronteira seca com Porto Quijarro. Trata-se inicialmente de 
pesquisa bibliográfica com base em autores como Barth que trata sobre fronteira, Baeninger que trata 
sobre a migração boliviana – com ênfase nas mulheres – e Sayad que trata sobre o conceito de migração, 
complementado por trabalhos de campo realizados em Corumbá no primeiro semestre do ano de 2016. 

Palavras-chave: migração, fronteira, mulheres. 

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect

1 Aluna do curso de Ciências Sociais da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16. 
2 Doutor em Antropologia; professor do Mestrado em Direitos Humanos/UFMS; Professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia (UFGD) e Programa de Educação (UCDB); e-mail: hilarioaguilera@gmail.com
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NOMES DE PARQUES NA CIDADE DE CAMPO GRANDE:  
UM ESTUDO ETNOTOPONÍMICO

Raynara Loubet Arce1 & Aparecida Negri Isquerdo2

Este trabalho teve como objetivo catalogar e analisar os nomes dos 15 parques da cidade de Campo 
Grande, procurando verificar a possível relação entre a base léxico-toponímica e as características de 
povoamento da cidade. Além disso, o estudo analisou a relação entre os designativos e o tipo de aci-
dente nomeado, com destaque para a relação entre toponímia, meio ambiente físico e social e história. 
A pesquisa foi orientada por princípios teóricos da Lexicologia e da Toponímia. Dentre os topônimos 
analisados situa-se o parque Nações Indígenas que, dentro das classificações taxionômicas toponími-
cas, caracteriza-se como um topônimo de natureza antropocultural, um etnotopônimo, pois o nome 
representa uma homenagem às etnias indígenas que habitam/habitaram o território sul-mato-grossen-
se. O estudo teve como fonte dados oficiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal e informações 
recolhidas por meio de entrevistas orais, o que possibilitou identificar marcas da formação étnica da 
população, recuperar informações sobre correntes migratórias responsáveis pelo povoamento da lo-
calidade e resgatar fatos históricos que ajudam a compreender mais amplamente as transformações 
socioespaciais dos ambientes, bem como recuperar aspectos da memória da formação do Estado que 
se perpetuou no nome dos parques. Considerando o índice do total de ocorrências dos topônimos, 
12 deles enquadraram-se na categoria de natureza antropocultural e três na de natureza física. Da 
totalidade dos dados a categoria taxionômica dos antropotopônimos ocupa o primeiro lugar com qua-
tro topônimos e, em segundo lugar, com dois designativos as categorias dos sociotopônimos e dos 
hidrotopônimos. Dentre os sociotopônimos, há nomes de espaços urbanos que remetem a locais de 
encontro de trabalho e lazer da sociedade campo-grandense. Em terceiro lugar, com uma ocorrência 
em cada caso, situam-se as seguintes categoria: historiotopônimos, numerotopônimos, zootopônimos, 
animotopônimos e etnotopônimos. Assim, a pesquisa confirmou a importância do estudo da toponí-
mia como forma de resgate de aspectos socioculturais e históricos de uma sociedade.

Palavras-chave: Toponímia, Parques, Campo Grande.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras/CCHS.
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O (NÃO) PRECONCEITO EM/NA REDE: UMA ETNOGRAFIA-ONLINE SOBRE 
GÊNEROS DISSIDENTES E SEXUALIDADES DISPARATADAS NA FRONTEIRA 

BRASIL-BOLÍVIA

Carla Cristina de Souza1 & Tiago Duque2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O presente relatório final é resultado de uma pesquisa de iniciação científica que faz parte de um proje-
to que desenvolve um estudo sobre gênero, sexualidade e diferenças, em uma perspectiva sócio-antro-
pológica, na fronteira Brasil-Bolívia. Gêneros dissidentes e sexualidades disparatadas estão ligados ao 
não cumprimento, por exemplo, de certa inteligibilidade cultural dos corpos ditos “naturais” e dos de-
sejos heteronormativos. Foi realizada uma pesquisa online (“etnografia-online”) na Sala de bate papo 
UOL Corumbá onde se objetivou a busca de informações que tratam de gêneros dissidentes e sexuali-
dades disparatadas. Este trabalho apresenta uma descrição de como é estruturada a sala de bate papo 
UOL, desde as repartições da sala, até chegarmos nas salas divididas por regiões, onde encontra-se a 
sala UOL de Corumbá. O referencial teórico que fundamenta este estudo é do campo feminista e queer. 
A sala é analisada através da descrição dos “apelidos”, das conversas públicas e/ou “reservadas” (neste 
caso, que tentaram iniciar um bate papo-comigo), postagens de propagandas, anúncios de prostituição 
e outras mensagens enviadas (ou recebidas) pelas/os usuárias/os que frequentavam este espaço virtual 
em diferentes dias e horários de agosto a outubro de 2015. O trabalho problematiza parte do senso 
comum de que não há preconceito contra experiências de gêneros dissidentes e sexualidades disparata-
das na cidade de Corumbá. Chegamos à conclusão que a sala é um espaço de sociabilidade on-line que 
está relacionada com atividades sexuais comumente rechaçadas socialmente, como a prostituição, e é 
fortemente erotizada. Além disso, foi percebido na sala que há muitos homens em busca de sexo com 
outros homens, e essas buscas envolvem estratégias de visibilidades e invisibilidades, já que esse espaço 
se espelha no mundo off-line de Corumbá e região, onde, conclui-se, há preconceitos contra pessoas 
de gêneros dissidentes e sexualidades disparatadas. 

Palavras-chave: Fronteira, Internet, Etnografia on-line.

1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Ciências Sociais
2 Orientador, professor do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) e do Mestrado em Educação do Câmpus Pantanal 
(CPAN)
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O CONCEITO DE INTERPRETAÇÃO NA TEORIA PSICANALÍTICA  
E SUAS RELAÇÕES COM A CONCEPÇÃO DE SIGNIFICANTE 

Lariane Marques Pereira1, Larissa Dagher Pereira2 & Tiago Ravanello3

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O conceito de interpretação na teoria psicanalítica pode ser abordado por diferentes versões, e este 
trabalho tem como objetivo tomar a disjunção entre os conceitos de saber e verdade segundo a abor-
dagem lacaniana como ponto de partida para a delimitação do conceito de interpretação na medida 
em que essa permite uma discussão crítica em relação a dois limites externos: uma versão sugestiva 
da interpretação psicanalítica e a interpretação hermenêutica tomada por Ricoeur enquanto categoria 
de decifração de símbolos. Não há intenção de enfocar nas diferentes produções teóricas delimitadas 
no campo da hermenêutica, mas na interpretação como uma ação que visa o “tornar compreensível”, 
colocando em perspectiva a busca de um sentido em função de uma suposta primazia do significado.
Também é abordada uma interpretação feita tendo como foco a rede de significantes em suas articu-
lações, enfatizando o que se repete destas, uma vez que as repetições assinalam a falta estruturante 
do discurso, e apontam para o desejo – sempre buscando vias para ser realizado. O direcionamento 
então proposto na oposição a estas duas formas de compreensão do conceito ressalta a consistência 
lógica do peso dado à articulação de significantes e à falta estruturante desta, ou seja, uma concepção 
de interpretação tendo como foco a rede de significantes em suas articulações coloca em ênfase um 
encaminhamento ético que visa possibilitar ao paciente um vir-a-ser em novas reconstruções.

Palavras-chave: Interpretação, Significantes, Psicanálise.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Psicologia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq PIBIC 2015/16.
2 Psicóloga, colaboradora.
3 Professor Adjunto da UFMS, CCHS; e-mail: tiagoravanello@yahoo.com.br.
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O COTIDIANO DO TRABALHO DE HOMENS E MULHERES NA ATIVIDADE 
TURÍSTICA NO PANTANAL/MS

Renan Ferreira de Araújo1 & Mara Aline Ribeiro2

Curso de Ciências Econômicas 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O Pantanal/MS é a maior planície de inundação do planeta, com área de 138 mil quilômetros quadra-
dos no Brasil, entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Bolívia e o Paraguai. Por reunir 
expressiva biodiversidade, o Pantanal foi elevado à condição de Patrimônio Natural da Humanidade 
e desde a segunda metade do século XX o Pantanal vivencia transformações territoriais, ambientais, 
sociais e econômicas. O avanço do capitalismo e a globalização impuseram outros sujeitos e diferentes 
atividades econômicas, imprimindo novas formas de relacionamento social e profissional.As interfe-
rências econômicas vão além dos fatores econômicos e abrangem o cotidiano do trabalho pantaneiro. 
Os viveres sociais nos dias atuais estão permeados por “gentes” de culturas distintas, que chegam ao 
Pantanal atraídas pelo novo ordenamento econômico - o turismo e a pecuária modernizada. A dinâmi-
ca territorial e ambiental foi transformada afetando o cotidiano do trabalhador. Novos relacionamen-
tos sociais e com a natureza, foram construídos pelos trabalhadores, para inserirem-se na economia 
mundo. O objetivo deste artigo é compreender a dinâmica do trabalho e o cotidiano dos trabalhadores 
pantaneiros como mantenedores da economia local. Esta proposta suprirá as carências de estudos pro-
motores da compressão das ressignificações nas relações humanas, sociais, econômicas e destas com a 
naturezano Pantanal.Para tanto, o método da ciência geográfica e outros saberes, como a antropologia, 
a economia, a sociologia, subsidiaram o caminho científico para compreensão do processo de cotidia-
nidade no Pantanal. O material utilizado na construção do artigo contou com entrevistas estrutura-
das, trabalho de campo, análise qualitativa dos dados coletados e revisão bibliográfica. O estudo está 
respaldado em autores como Santos (1991), Porto-Gonçalves (2006), Harvey (2005), Smith (1998), 
Lefebvre (1991), além de estudiosos da especificidade pantaneira. O resultado contribuirá para o ma-
peamento das principais características do cotidiano do trabalho pantaneiro no início do século XXI. 

Palavras-chave: Pantanal, Trabalho, Gente pantaneira.

1 Acadêmico do curso de Ciências Econômicas.
2 Orientadora.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

464
Ciências Humanas e Sociais

O COTIDIANO E O EXTRAORDINÁRIO NA VIDA DOS ESCRAVOS DE SANT’ ANNA 
DO PARANAHYBA, SUL DE MATO GROSSO (1840 – 1888):  

ENTRE A DOENÇA E A EXCLUSÃO DA LIBERDADE

Rafaely Zambianco Soares Sousa1 & Maria Celma Borges2

Resumo: Objetivou-se estudar a exclusão da liberdade e a doença no sul de Mato Grosso, especifica-
mente em Sant’ Anna de Paranahyba e arredores, com o intuito de aprofundar a análise da escravidão e 
da precariedade da saúde vividas por homens e mulheres escravizados no interior desta Vila e arredo-
res. O olhar se voltou para as relações sociais tecidas entre esses agentes sociais, seus pares e senhores 
de terras e de gente em vista das ações do cotidiano, mas também do extraordinário, vividas no Segun-
do Reinado. A exclusão da liberdade, a luta para conquistá-la, e a questão da doença foram focos de 
abordagem na tentativa de apreender práticas vivenciadas nesse universo da história de Mato Grosso, 
interpretado costumeiramente como periférico na produção acadêmica. Fontes como processos cri-
minais, relatos de viajantes e romances foram objeto de análise ao possibilitar encontrarmos vestígios 
de onde os escravizados poderiam ser encontrados; quais trabalhos realizavam; como viviam; como 
sonhavam com a liberdade, quais doenças adquiriam e como sobreviviam a elas; como resistiam aos 
mandos e desmandos do poder político e econômico, local e provincial; que lugar lhes foi destinado e 
qual fora conquistados na história do sul de Mato Grosso.

Palavras-chave: escravidão, doença, exclusão, sul de Mato Grosso, Sant’Anna de Paranahyba.

1 Aluna do curso de História, bolsista de iniciação cientifica voluntária da UFMS – 2015-2016.
2 Professora Doutora da UFMS/CPTL, curso de História.
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O DISCURSO  KINIKINAU SOBRE CULTURA, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO

Maira Luana Morais1 & Claudete Cameschi de Souza2

Curso de Letras 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 
Integrado ao Projeto de Pesquisa Koenukunoe: língua e Cultura,, este Plano de Trabalho teve como o 
objetivo geral contribuir para a visibilidade do povo Kinikinau, e, por especifico, analisar o discurso 
Kinikinau sobre cultura, identidade e educação. Para tanto, localizamos, via materialidade linguística 
e com base em regularidades enunciativas, as diferentes formações discursivas, os interdiscursos e os 
efeitos de sentido possíveis que perpassam a memória discursiva desse povo. Pelo viés da transdis-
ciplinaridade, a  pesquisa ancorou-se nos pressupostos da Análise de Discurso para a discussão dos 
conceitos de sujeito, formação ideológica e discursiva, interdiscurso e memória discursiva, sobretudo 
nos estudos de Foucault (2008), Coracini (2007); nos estudos culturalistas, na Linguística Aplicada e 
no método arqueogenealógico de Foucault. Não se trata de tomar tais teorias em sua íntegra, mas “de 
puxar os fios de que necessitamos, para, com eles, tecermos a teia de nossa rede teórica, transformando, 
assim, esses fios, ao mesmo tempo em que nosso olhar é por eles transformado” (CORACINI, 2007, p. 
166).  O corpus foi constituído de recortes extraídos de um Trabalho de Conclusão de Curso, de um 
professor indígena Kinikinau e cinco textos produzidos por alunos do ensino fundamental (2º seg-
mento), em aulas de Língua Portuguesa, cedidos pela professora responsável pela disciplina na escola 
da Aldeia São João. Os resultados apontaram que em decorrência das inúmeras transformações nas 
estruturas econômicas e políticas, os povos indígenas tem sua cultura, língua e identidade afetadas pe-
los modos de vida do branco e, portanto, (re) significam suas práticas, crenças e necessidades na con-
temporaneidade situando-se no entre lugar conflituoso que, de um lado,  o mantém em uma relação 
de dependência e integração com a natureza, com os valores culturais, linguísticos e identitários de seu 
grupo, e do outro, o coloca frente a frente com os valores da sociedade hegemônica que deseja para si.

Palavras-chave: Discurso Indígena, kinikinau, língua.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras Português/literatura.
2 Orientadora.
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Código área: B-5

O EFEITO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS SOBRE A ABUNDÂNCIA E 
RIQUEZA DE COMUNIDADES DE ANUROS NA SERRA DA BODOQUENA

Douglas Prado Nacasato1 &  Franco Leandro de Souza2

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A disponibilidade de recursos é um dos principais mecanismos ecológicos associados aos padrões de 
abundância e riqueza em comunidades biológicas. O objetivo desse trabalho é estudar a relação entre 
diversidade e abundância de comunidades de anuros com a disponibilidade de recursos. As amostras 
de disponibilidade de recursos foram coletadas próximas às lagoas onde os anuros foram amostrados, 
utilizando armadilhas dos tipos pitfall e luminosa. A diversidade e abundância das comunidades de 
anuros foi relacionada com a diversidade e biomassa dos recursos, respectivamente. Utilizou-se mode-
los lineares para estabelecer uma relação entre os dados. Conclui-se que a diversidade e abundâncias 
das comunidades de anuros amostradas não são explicadas pela disponibilidade de recursos.

Palavras-chave: diversidade, biomassa, teoria de nicho.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas
2 Orientador
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O EMPREGO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: O USO DE 
TECNOLOGIA EM SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DO CONTEÚDO DE MECÂNICA

Marina Raslan1 & Maria Inês de Affonseca Jardim2

Instituto de Física (INFI) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Embora presentes no cotidiano, os fenômenos físicos geralmente são de difícil associação e isso gera 
uma deficiência na aprendizagem. Dessa forma, um ensino de qualidade e inovador é fundamental 
para a compreensão tanto da Física quanto de qualquer outra matéria. (Fontele et al.,2013). Na concep-
ção piagetiana, aprender é uma interpretação pessoal do mundo, ou seja, é uma atividade individuali-
zada, um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. A inserção da 
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) na educação pode ser uma importante ferramenta 
para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Participaram da atividade aproximadamente 50 
alunos, divididos em 3 turmas. Em uma mesma turma não havia alunos de diferentes cursos. A pri-
meira turma era composta por acadêmicos ingressantes do curso de licenciatura em Física da UFMS, 
Câmpus Campo Grande; a segunda e terceira turma foi do Câmpus de Nova Andradina do IFMS, 
sendo uma turma do 1º ano do Ensino Médio (EM) e a outra de ingressantes do curso de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). Foram trabalhados os conceitos de alcance, altura, 
tempo, ângulo, velocidade, massa, diâmetro e resistência do ar, através de simulação computacional e 
exposição de conceitos. Ao longo do processo os alunos puderam comentar suas experiências pessoais 
onde aquele conhecimento pode ser aplicado. Espera-se que este projeto contribua com a prática pe-
dagógica do professor de ciências/Física, no que se refere ao uso de TICs, propiciando a melhora do 
processo de ensino aprendizagem da disciplina de ciências/física no ensino.

Palavras-chave: Ensino de Física, Sequência didática, Tecnologia.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Licenciatura em Física UFMS, bolsista de Iniciação Científica – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Instituto de Física; e-mail: inesaffonseca@ufms.br
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O ESTUDO DA HARMONIA EM MÚSICA E SEU ENSINO EM NÍVEL SUPERIOR NAS 
REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE

Diego Silva Toledo1 & Luis Felipe Oliveira2

Resumo: O presente trabalho de pesquisa teve por objetivo realizar um mapeamento do ensino da 
harmonia enquanto disciplina presente nas matrizes curriculares dos cursos de música em nível supe-
rior, em instituições públicas de ensino nas regiões norte e Centro-Oeste. Para tanto, duas atividades 
principais foram desenvolvidas neste projeto: (i) pesquisar as definições de harmonia em música, os 
principais paradigmas teóricos relacionados à harmonia no sistema tonal e os métodos tradicionais de 
seu ensino; (ii) realizar o mapeamento do ensino de harmonia nos cursos superiores de música através 
de análises das matrizes curriculares dos projetos pedagógicos de documentos oficiais. Descobrimos 
que existe considerável padronização no ensino da harmonia e nos livros-texto empregados. Pesquisas 
futuras ampliarão esse mapeamento para as demais regiões do país. 

Palavras-chave: harmonia, ensino de harmonia, teoria musical, ensino superior.

TEACHING OF HARMONY IN MUSIC COURSES OF PUBLIC INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION IN BRAZIL’S MIDWEST AND NORTH REGIONS

Abstract: The present research project aimed at realizing a mapping of harmony teaching as a disci-
pline in undergraduate level in public institutions of higher education in Brazil’s Midwest and North 
Regions. In this sense, two activities were developed: (i) investigation on the definitions of harmony 
in music, the main theoretical paradigms related to it in tonal system and the traditional teaching 
methods; (ii) realization of a mapping of harmony teaching in undergraduate level by the analysis of 
disciplines, study programs and bibliographies. Results show that there is a considerable amount of 
standardization in harmony study and in the textbooks employed. Further research will extend this 
mapping throughout the country.

Keywords: harmony, harmony teaching, music theory, higher education.

1 Aluno do curso de Música da UFMS, Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC 2015/16.
2 Professor da UFMS, Centro Humanas e Sociais; e-mail: luis.felipe@ufms.br.
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O IMPACTO DA AÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA NA FORMAÇÃO DE EGRESSOS

Luiz Henrique Botelho1 & Telma R. Duarte Vaz2

Resumo: Como Ação das Políticas Afirmativas do Governo Federal, a Bolsa Permanência foi criada e 
implantada com o objetivo de dar condições de permanência para estudantes de Universidade públicas 
com vulnerabilidade socioeconômica. Uma questão importante e pouco investigada em relação à ação 
são seus resultados a partir da percepção de egressos. Esta pesquisa teve como objetivo analisar o im-
pacto da ação bolsa permanência para acadêmicos egressos que usufruíram do benefício. A pesquisa é 
de natureza qualitativa com a realização de estudo de Caso nos Câmpus de Naviraí (CPNV) e Paranaí-
ba (CPAR), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os dados foram coletados com 
aplicação de roteiro de entrevista semiestruturado a sete egressos, bem como análise documental. Os 
dados coletados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. A pesquisa evidenciou 
que a ação bolsa permanência tem alcançado resultados satisfatórios, contribuindo para melhorar as 
condições de permanência dos bolsistas nos dois Campi objetos da pesquisa, e, principalmente, tem 
contribuído para melhorar as condições de desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem a 
partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os aspectos negativos apresentados sugerem que as 
ações bolsa permanência e auxílio alimentação precisam ser aprimorados, principalmente na seleção 
dos bolsistas e no oferecimento da bolsa de forma contínua durante os doze meses do ano. Os resulta-
dos evidenciaram que as ações afirmativas têm reflexos importantes na formação geral profissional dos 
egressos, preparando-os de forma mais adequada para relações sociais e para o trabalho.

Palavras-chave: Políticas Afirmativas, Permanência, Egressos, Avaliação.

1 Acadêmico do curso de Administração do Câmpus de Paranaíba – CPAR/Voluntário PIBIC 2015/2016.
2 Professora do curso de Ciências Sociais do Câmpus de Naviraí - CPNV.
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O LÉXICO DO HOMEM URBANO DAS REGIÕES NORTE E SUL DO BRASIL:  
EM BUSCA DE TRAÇOS DO CONTINUUM RURAL

Mércia Cristina dos Santos1 & Aparecida Negri Isquerdo2

A linguagem é o principal veículo utilizado pelo homem para promover a comunicação. É por meio 
da língua, parte essencial da linguagem, que os indivíduos expressam suas ideias, experiências, crenças 
e tradições. O léxico é o nível da língua que traduz o universo cultural e o conhecimento construído 
pelos falantes no decorrer da história, razão pela qual o acervo vocabular de um grupo de falantes re-
flete o modo de pensar e as visões de mundo construídas socialmente. Partindo desse pressuposto, este 
trabalho analisou um recorte lexical relacionado a dois conceitos: “cada parte da banana que se corta 
do cacho da bananeira para pôr para madurar/ amadurecer?” e “a ponta roxa no cacho da banana?”, 
respectivamente, perguntas 42 e 44 do QSL – Questionário Semântico-lexical que integra o Questio-
nário Linguístico do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), área semântica Atividades agropastoris. 
Os dados foram fornecidos por informantes das regiões Norte (72) e Sul (164) do Brasil naturais das 
localidades do interior que integram a rede de pontos do Projeto ALiB (236 entrevistas) e foram anali-
sados segundo a dimensão diatópica que leva em consideração a distribuição espacial dos itens lexicais 
e léxico-semântica que se pauta na pesquisa das unidades em dois dicionários da língua portuguesa: 
Houaiss (2002) e Aulete (2014). O trabalho baseou-se em fundamentos teóricos da Lexicologia e da 
Dialectologia. Considerando o índice de ocorrências dos itens lexicais documentados e as relações en-
tre léxico, sociedade e cultura, o estudo resultou em trinta e quatro unidades lexicais que representam 
a consolidação de normas regionais, além do surgimento de formas inovadoras na língua e de outras 
com tendência ao desuso. 

Palavras-chave: Léxico, Rural, Urbano. 

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras.
2 Orientador.
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O MERCADO DE TRABALHO INCLUSIVO: IDOSO E DEFICIENTE

Kelly Mara Tortoza Gonçalves1 & Larissa Mascaro Gomes da Silva Castro2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O tema da presente pesquisa são os Idosos e os Deficientes e a sua inclusão no mercado de trabalho. 
A inclusão é realizada por meio de aparatos jurídicos nacionais e internacionais, proporcionando vi-
sibilidade e valorização destes grupos na sociedade, instrumentalizando-os para uma efetiva atuação 
profissional independente. Objetivou-se no presente estudo verificar em quais bases essa mudança é 
pautada, estudando-se se a inclusão vem acontecendo na cidade de Três Lagoas-MS e se existem Insti-
tuições responsáveis por incluir idosos e deficientes no mercado de trabalho local. Foram utilizados no 
presente estudo a pesquisa bibliográfica, bem como pesquisa documental fornecida por órgão públicos 
e organizações não-governamentais, analisados por meio do método hipotético-dedutivo e qualitativo. 
Observou não existirem Instituições públicas ou privadas responsáveis pela capacitação, mediação e 
inclusão do idoso no mercado de trabalho local. Localizou-se Instituições que desenvolvem atividades 
de padrão assistencialista, contribuindo para melhoria da qualidade de vida do idoso de Três Lagoas, 
e com relação aos Deficientes foi encontrado uma ONG responsável pela capacitação e inclusão do 
deficiente intelectual leve no mercado de trabalho em Três Lagoas. Na pesquisa destacou-se a APAE, 
por desenvolver um trabalho de ressignificação da deficiência, adequando os postos de trabalho as 
características dos alunos/trabalhadores. Aferiu-se que a APAE desempenha um trabalho de acom-
panhamento permanente e em casos de desligamento é feita readaptação do aluno para reinserção no 
mercado de trabalho. Observou-se que só a legislação não resolve o problema da inclusão de idosos e 
deficientes no mercado de trabalho formal, sendo necessário desenvolvimento e aplicação efetiva de  
políticas públicas pelo Estado, proporcionando respaldo ao público assistido. Conclui-se ser o trabalho 
digno é uma importante ferramenta de independência e cidadania aos idosos e deficientes, consideran-
do a sociedade capitalista e o Estado deficitária na assistência a estes grupos.

Palavras-chave: Direito à Inclusão, Trabalho digno, Políticas públicas.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS/CPTL
2 Orientadora
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O PROCESSO, A CULPA, O CÃO

Alecsandra Leite Pereira Harper1 & Rosana Cristina Zanelatto Santos2

Curso de Graduação em Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

É inegável a importância das obras de Franz Kafka para a intelectualidade vigente e para a literatura 
contemporânea. Suas criações mantêm-se vigorosas, ano após ano, nutrindo produções científico-
culturais nas mais variadas áreas e especialidades. Dentre as aclamadas obras-primas do autor, que o 
colocam no rol dos maiores escritores do século XX, destaca-se O processo, que narra a história de Josef 
K.e seus desdobramentos no percurso de um processo ao qual é submetido. Nessa perspectiva, este 
trabalho visa relacionar o mal-estar e o sentimento de culpa ao protagonistada obra, K., balizada pela 
perspectiva freudiana e pelo estabelecimentodo não-lugar do herói. A metodologia de execução adota-
da é a da pesquisa bibliográfica, buscando confluências entre a literatura e os estudos sobre o herói com 
suas várias faces e fases, explorando uma perspectiva que vai ao encontro do caráter multissignificativo 
contido no universo kafkiano. Os resultados apontam que o mal-estar e seus correlatos inquietude e 
desconforto acompanham K. e o leitor por todo o périplo narrativo. A culpa está sumariamente entre-
laçada a esses temas, tornando impossível a adequação do sujeito ao ideal de universalidade imposto a 
si pelo entorno. O protagonista enclausura-se num circuito psiquíco até o desfecho em sua morte vazia. 
K. aceita sua morte desprovida de dignidade e de humanidade, não conseguindo se convencer de sua 
inocência e deixando-se consumir por seus tormentos internos. Conclui-se que Josef K. é um herói 
desorientado, que vive uma incongruência entranhada na própria linguagem, resultando na desorien-
tação e na cativação do leitor. O ato final de O processo mostra o sujeito ocupando a posição extrema 
do não-lugar. O herói acaba por sucumbir aos mais profundos sentimentos de mal-estar e culpa de 
maneira tão intensa que provocam sua autodestruição e morte.

Palavras-chave: Herói, Mal-estar, Culpa, Teoria Literária e Psicanálise, Não-lugar.

Apoio: CNPq/UFMS.

1 Acadêmica do curso de Graduação em Letras.
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O QUE A COMUNIDADE ESCOLAR DE UM MUNICÍPIO QUE TEM PROFESSORES 
HOMENS TRABALHANDO COM TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATA SOBRE ESSA EXPERIÊNCIA?

Edicleia Lima de Oliveira1 & Josiane Peres Gonçalves2

Curso de Pedagogia 
Câmpus Naviraí (CPNV) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Atualmente são poucos os homens que procedem na educação de crianças, surgindo à necessidade de 
se investigar quais elementos contribuem para esta realidade, sendo que um deles se refere às repre-
sentações da sociedade. Assim, o presente estudo tem por objetivo identificar as representações sociais 
predominantes em professores homens, gestores escolares e familiares de alunos de educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental do município de Corumbá MS, em relação ao trabalho educa-
tivo desenvolvido por docentes do gênero masculino com crianças.  A metodologia utilizada consiste 
na gravação de entrevistas semiestruturadas, que posteriormente foram transcritas, sistematizadas e 
analisadas. Participaram do estudo um total de dez pessoas, todas de Corumbá, sendo da educação 
infantil: um professor homem, uma gestora escolar, uma gestora municipal e dois familiares; e do ensi-
no fundamental: um professor homem, um gestor escolar e três familiares.  Os resultados evidenciam 
que o dilema na educação infantil está relacionado com o cuidado/higiene, pois existe uma grande 
preocupação da comunidade escolar de o professor dar banho, limpar e/ou trocar as crianças. Já no 
ensino fundamental, o receio do contato físico e o temor de o professor homem ensinar as meninas são 
características que marcam a vida do profissional da educação que opta por trabalhar com crianças. 
Nos dois níveis de ensino averiguados não há grandes ou nenhum problema relacionado ao trabalho 
desenvolvido pelos professores homens em Corumbá. Entretanto, o medo do que a família vai pensar 
e as representações sociais de que a mulher é a pessoa mais adequada para cuidar e educar as crianças 
na escola exercem influências para que exista um número cada vez menor de docentes do gênero mas-
culino trabalhando nas duas primeiras etapas da educação básica.

Palavras-chave: Gênero, Educação infantil, Ensino fundamental.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
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O QUE BUSCA O HERÓI EM MEU TIO ROSENO, A CAVALO, DE WILSON BUENO?

Augusto Ferreira Sampaio Rosa1 & Rosana Cristina Zanelatto Santos2

Curso de Graduação em Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho objetiva investigar o papel do herói e sua busca em Meu Tio Roseno, a Cavalo, de Wilson 
Bueno. Para efetuar essa busca, nesta etapa, fizemos a comparação entre o Meu Tio Roseno e o conto 
“A hora e a vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa. Buscamos encontrar semelhanças entre os 
dois textos, a fim de encontrar as possíveis presenças de João Guimarães Rosa no modo de escrever de 
Wilson Bueno, tentando associar a construção da figura de Roseno amparada no estilo de Rosa, mais 
precisamente, suas características descritivas, narrativas e os contextos de construção de suas persona-
gens, com destaque para Augusto Matraga.

Palavras-chave: Herói, Narrativa, Literatura Comparada.

1 Acadêmico do curso de Graduação em Letras.
2 Orientadora.
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O QUE FIZERAM DAS “CAIXAS PRETAS” DE GREIMAS?

Ana Maria Lacerda Cândido1 & Valdenildo dos Santos2

Resumo: Este trabalho refere-se ao descobrimento do que fizeram das “caixas pretas” de Algirdas Julien 
Greimas (1917-1992) em sua semiótica enquanto termo englobante, a fim de iniciar cientificamente os 
alunos de Letras à pesquisa e introduzi-los à Semiótica da Escola de Paris enquanto ferramenta para 
análise de textos/discursos na esfera verbal, não verbal e sincrética. Quanto à metodologia, partiu-se de 
pesquisas preliminares de ordem descritiva de iniciação científica assumindo um caráter teórico, desde 
as leituras que dizem respeito à metodologia de pesquisa (GIL, 2012) às leituras mais específicas quan-
to à teoria em questão, com um relato detalhado das atividades. Em relação ao corpus de investigação 
constitui-se na verificação em algumas publicações não generalizadas, mas específicas que constam da 
obra “Semiótica Sincrética Aplicada. Novas Tendências (2007) de Nícia Ribas D’Ávila resposta  para a 
pergunta: O que fizeram das Caixas Pretas de Greimas. Os resultados parciais, uma vez que esta é uma 
parte de uma pesquisa maior, indicam que D’Ávila tem contribuído de forma decisiva para se não o 
desvelamento, mas a ampliação do legado deixado por Greimas no tocante à figuralidade que precede a 
figuratividade vastamente explorada e aplicada por vários semioticistas greimascianos, segundo o que 
se constatou nas leituras e entrevistas com alguns dos semioticistas que seguem Greimas.

Palavras-chave: Caixas Pretas, Semiótica, Greimas.

WHAT WAS DONE OF THE “BLACK BOXES” LEFT BY GREIMAS?

Abstract:  The work summarized here refers to the discovery of what was made of the “black boxes” of 
Algirdas Julien Greimas (1917-1992) in his semiotics as encompassing term to introduce the students 
of Letras (language) scientifically to research and introduce them to Semiotics of the School of Paris as 
a tool for analysis of texts / speeches in the verbal sphere, non verbal and syncretic languages. As for 
methodology, it started with preliminary descriptive research of scientific initiation assuming a theo-
retical character, since the readings concerning the research methodology (GIL, 2002) to more specific 
readings on the theory in question, with a detailed account activities. Regarding the research corpus it 
constitutes of checking in some publications not generalized, but specific contained in the book “Se-
miótica Sincrética Aplicada. Novas Tendências” (2007) by Nícia Ribas Davila to answer the question 
which is the title of this article. The partial results, since this is a part of a larger research indicate that 
D’Ávila has contributed decisively to if not unveiling, but allowing the expansion of the legacy left by 
Greimas regarding the figurality that precedes the widely explored figuration and applied by several 
greimascian semioticians, according what was found out through the readings and interviews with 
some of the semioticians who follow Greimas.

Keywords: Black Boxes, Semiotics, Greimas.
1 Aluna do curso de Letras da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015.
2 Professor da UFMS, Departamento de Educação, Letras; e-mail: lavsotnas@hotmail.com.
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O TEMPO ATRAVÉS DO ESPELHO: MÁSCARAS POÉTICAS

Gabrielli de Oliveira Echeverria1 & Angela Guida2

Curso de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A presente pesquisa apresentou como objetivo estabelecer uma reflexão acerca da passagem do tempo 
por meio de um utensílio que é muito comum em nosso cotidiano: o espelho. É quase impossível pen-
sar uma vida sem espelhos, seja em casa, nas ruas ou no trabalho sempre há um espelho a nos vigiar 
e a nos dizer que a roda do tempo gira. Para dar forma à proposta de reflexão pretendida, buscou-se o 
diálogo entre o poema Retrato, de Cecília Meireles, oconto O espelho, do escritor  Machado de Assis, 
o conto O espelho de Guimarães Rosa, a crônica Os espelhos de Clarice Lispector, bem como  a tela 
intitulada Mulher saindo do psicanalista, da pintora espanhola Remédios Varo. Ao falar de espelho, 
fala-se de máscaras e a abordagem trabalhada nesta pesquisa priorizou asmáscaras poéticas, isto é, 
as máscaras presentes em produções artístico-literárias. Ainda, por meio do diálogo com o corpus 
escolhido, pretendeu-se discutir questões como essência e aparência. O que, de fato, um espelho pode 
refletir? Esse objeto consegue realmente (des)-velar as máscaras? É possível saber o que é o tempo por 
meio de uma imagem projetada em um espelho? O que o espelho pode dizer do ser humano? Essas são 
algumas das questões que foram discutidas nesta pesquisa.

Palavras-chave: Memória, Aparência, Essência.

1 Acadêmica do curso de Letras.
2 Orientadora.
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O TRABALHO DO DOCENTE NA TUTORIA DE  
ACADÊMICOS BOLSISTAS PERMANÊNCIA

Thais Maiara Teixeira Jota1 & Telma Romilda Duarte Vaz2

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as características do trabalho docente no relacio-
namento com acadêmicos que participam de ações afirmativas, em específico a Bolsa Permanência, 
relacionadas às demandas das ações de tutoria. O trabalho docente na relação com os acadêmicos 
oriundos das políticas afirmativas, especialmente na ação de bolsa permanência, tem sofrido críticas 
importantes, apontando de um lado, aumento e precarização do trabalho, e do outro, descaso, falta de 
interesse dos docentes, dentre outros aspectos. Para esse fim, foi feita uma revisão da literatura sobre 
a formação docente para melhor entender esse processo decorrente da implantação e expansão das 
políticas públicas afirmativas de acesso e permanência de nível superior da educação brasileira. A pes-
quisa é de natureza qualitativa com a realização de estudo de Caso na Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Câmpus de Naviraí. A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem descritiva. Os 
dados foram coletados com a aplicação de dois instrumentos: entrevistas semiestruturada e documen-
tos. Foram sujeitos da pesquisa bolsistas permanência e professores tutores. Os resultados do estudo 
evidenciaram que a ação bolsa permanência ocorre principalmente a partir do eixo da pesquisa com a 
atividade de iniciação científica. Constatou-se que a bolsa permanência é compreendida como impor-
tante ação capaz de garantir a permanência do acadêmico na universidade. Entretanto, é importante 
garantir acesso de todos com vulnerabilidade social e econômica ao benefício, bem como garantir que 
os professores valorizem a ação como atividade importante do seu trabalho e que tem impacto na for-
mação dos bolsistas.

Palavras-chave: Trabalho docente. Políticas afirmativas. Bolsa permanência.

Apoio: Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq

1 Acadêmica do curso de Ciências Sociais – CPNV, Bolsista de Iniciação Científica – CNPq – PIBIC 2015/2016.
2 Orientadora - Professora do curso de Ciências Sociais do Câmpus de Naviraí - CPNV.
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O USO DE MODAIS NA ESCRITA DE ADOLESCENTE INFRATORES

Bruna Abigail Pereira de Castro1 & Celina Aparecida de Souza Nascimento2

Resumo: Esta proposta se vale da linguística da Enunciação pela análise do desdobramento metaenun-
ciativo, que é possível pelo uso de modais, ocorrendo assim o mapeamento discursivo-linguístico do 
falante. Objetivamos interpretar os diferentes usos de modalidades como as epistêmicas, relacionadas 
às crenças e as deônticas interligados com o dever, o que é obrigatório. Fundamentamos nos pressu-
postos teóricos, a partir deEmediato (2006) e deCoracini (1991, 2007). Trata-se de uma pesquisa de 
cunho qualitativo-interpretativa em que o corpus é composto por três textos escritospor alunos em 
medidas socioeducativas dentro de uma Unidade Educacional Interna de Três Lagoas-MS(UNEI). A 
modalidade para Coracini (1991, 113-114) é um recurso argumentativo que expressa a subjetividade 
do enunciador enquanto ele tenta “fazer crer” a imparcialidade; é por meio dela que ele transparece e 
fornece ao enunciatário a verdade irrefutável daquilo que está apresentando. As epistêmicas e deônti-
cas são subvertidas na escrita, revelando as diferentes faces e intencionalidades do sujeito enunciador 
no processo discursivo. Conclui-se que a partir das modalidades é possível manter um aproximação-
dos interditos, e também que a partir do momento que é externado os dizeres, eles assumem a posição 
de reencontro de si para si, (re)significandoo que foi para aquilo que quer ser. 

Palavras-chave: Adolescentes infratores, Modalidades, identidade.

1 Aluna do curso de Letras UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/2016.
2 Professora da UFMS, Departamento de Letras; e-mail: celina_ufms@hotmail.com
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OLIVA ENCISO: MULHER, INTELECTUAL, POLÍTICA E PRECURSORA  
DO ENSINO SECUNDÁRIO NO SUL DE MATO GROSSO

Abigail Ferreira Alves1 & Jacira Helena do Valle Pereira Assis2

Graduação em Pedagogia 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da investigação que teve como objetivo perscrutar as me-
mórias de Oliva Enciso, ela foi a primeira vereadora de Campo Grande (1955-1958); primeira depu-
tada estadual (1959-1963), também ocupou a cadeira 22 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, 
como intelectual produziu diversas obras de poesias, artigos e sua autobiografia. Na condição de pro-
fessora do ensino secundário compreendeu as demandas deste nível de ensino no sul de Mato Grosso, 
tendo engajado na Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CENEC) e participado ativamente 
na criação do Ginásio Barão do Rio Branco, no ano de 1949, em Campo Grande. Esta pesquisa foi de 
caráter bibliográfico e documental, teve como fonte principal livros de memórias, biografias e autobio-
grafias, que foram cruzadas com outras fontes, tais como: legislações, atas, ofícios, relatórios de inspe-
ção, jornais e fotos, analisados à luz de estudos historiográficos e sociológicos, em especial que derivam 
da obra de Pierre Bourdieu. Pretendeu-se compreender atuação da educadora de ensino secundário, 
intelectual e política, ou seja, sua contribuição na expansão do ensino secundário em Campo Grande, 
sul de Mato Grosso. Os resultados sinalizaram que Oliva Enciso, de fato como vereadora e deputada es-
tadual voltou suas atenções à educação; bem como participou ativamente da Academia Sul-Mato Gros-
sense de Letras; recebeu várias homenagens por suas contribuições para com o sul de Mato Grosso.

Palavras-chave: Oliva Enciso, Ensino Secundário, Educandários Gratuitos.

Apoio: CNPq/UFMS
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS:  
UMA ANÁLISE DA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

Diego da Silva das Chagas1 & Paulo Roberto Joia2

Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As rodovias têm um papel importante para o desenvolvimento da economia e para a organização do 
espaço regional. Elas servem como redes de integração regional, direcionando os fluxos viários de 
mercadorias e pessoas. Em Anastácio, a grande maioria das estradas vicinais e rodovias estaduais não 
é pavimentada, o que torna um desafio para o planejamento da integração territorial e para a gestão 
municipal. Este trabalho em por objetivo identificar e caracterizar as estradas municipais, estaduais 
e federais traçadas dentro do município de Anastácio e relacionar a malha viária com as demandas 
locais. Os dados e informações foram obtidos através de consulta aos órgãos públicos responsáveis 
pelas rodovias traçadas no município e de coleta nos mapas rodoviários de Mato Grosso do Sul e de 
Anastácio. A partir da análise das informações foi possível compreender a organização espacial do 
município de Anastácio provocada pelas estradas existentes. Confrontaram-se os traçados das vias 
com a localização dos povoamentos rurais e das escolas rurais. Em Anastácio totalizaram-se 277 km 
de estradas federais, estaduais e municipais. Verificou-se que a maior extensão da rede viária munici-
pal está sob a responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Os principais fluxos de 
pessoas concentram-se nos percursos viários próximos à sede do município através das BR’s 419 e 262 
e da MS 170. Outros fluxos representativos são direcionados da sede do município para os municípios 
vizinhos de Bonito, através da MS 345, e para Dois Irmãos do Buriti, através da MS 347. Concluiu-se 
que o município de Anastácio possui um sistema rodoviário com baixa densidade viária, possuindo 1 
km de estrada por 10,6 km² de área. A baixa densidade viária se justifica pela baixa densidade demo-
gráfica (8,4 hab/km²), sendo que o município é altamente urbanizado (83% da população vivem na 
cidade). A população rural se concentra em assentamentos rurais e colônias agrícolas, permitindo que 
apenas uma rodovia, a MS 170, atenda as suas demandas. O município carece de uma integração local 
e regional por rodovias, percebida pela dificuldade para o escoamento das safras e para o transporte 
escolar. A abertura de novas vias para o município foi sugerida, respeitando as características do am-
biente natural e o processo de povoamento do município.

Palavras-chave: Rodovias, Integração Regional, Organização do Espaço.

Apoio: UFMS

1 Acadêmico do curso de Geografia.
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OS CAYAPÓ E A HISTÓRIA AGRÁRIA E INDÍGENA NO SUL DE MATO GROSSO: 
ENTRE ROÇAS, ESTRADAS E ALDEAMENTOS; ENTRE ENCONTROS E 

DESENCONTROS (SÉCULO XIX)

Vanessa Aparecida Camperlingo Serra1 & Maria Celma Borges2

Resumo: O trabalho desenvolvido refere-se à análise da história indígena no sul de Mato Grosso, em 
especial ao estudo das ações dos povos que habitavam a costa leste desta localidade no contexto do 
Brasil Império, com o olhar para as práticas dos Cayapó em vista dos embates vivenciados com os 
senhores de terras. O foco se centrou no leste de Sul de Mato Grosso, nos meados do século XIX, mas 
sem perder de vista a presença dos Cayapó pelos caminhos monçoeiros a ligar o sul e o norte de Mato 
Grosso no cenário do século XVIII. Num primeiro momento, visamos o trabalho de sistematização 
das fontes, já coletadas, que tratam da temática da história indígena no sul de Mato Grosso, a fim de 
compreender a cultura, o trabalho e a resistência dos povos da terra frente às ações dos chamados “pio-
neiros”. Sendo assim, além do uso de fontes primárias, como a utilização dos Relatórios de Província 
do século XIX e documentos avulsos, coletados no Arquivo Público de Mato Grosso, em Cuiabá, foi 
necessário trabalharmos outros documentos como os relatos de viajantes e sertanistas, a exemplo do 
“Derrotas”, de Joaquim Francisco Lopes. Observa-se ainda a importância do diálogo com referenciais 
teóricos e metodológicos que discorressem sobre o sul de Mato Grosso na historiografia regional e 
brasileira, norteando as indagações para o entendimento de como se dava a vida dos povos originários 
nos meados do XIX.

Palavras-chave: história agrária, Cayapó, sul de Mato Grosso, camponeses.

1 Aluna do curso de História, bolsista de iniciação cientifica da UFMS – 2015-2016.
2 Professora Doutora da UFMS/CPTL, curso de História.
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OS IMPACTOS DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO CENÁRIO BRASILEIRO

Ancilla Caetano Galera Fuzishima1 & Jéssica Nágilla Hagemeyer2

Resumo: Objetivo-se neste trabalho discutir e analisar os impactos da judicialização na efetivação de 
políticas públicas na área da saúde brasileira. O aporte teórico desta pesquisa foi baseado no Direito 
Fundamental à Saúde, elencado na Constituição de 1988, e nos conceitos contemporâneos de atuação 
do Poder Judiciário na esfera sócio-política denominados de Judicialização e Ativismo Judicial. Por 
meio desta pesquisa, concluímos que apesar de existir programas sociais que visam a atender a saúde 
pública, infelizmente, notou-se um comportamento retraído dos Poderes Executivo e Legislativo em 
relação a estas ações sociais, alegando, dentre outros fatores, possuir baixo fundo orçamentário especí-
fico para suprir toda a demanda social. Tal fato refletiu diretamente no “deslocamento” de competência 
para o Poder Judiciário a fim de que este adotasse medidas que efetivassem plenamente o direito à 
saúde. No entanto, essa concentração de atividades no Poder Judiciário se revela atualmente como um 
descompasso jurídico que ora é benéfico e ora é maléfico para o ordenamento brasileiro, notadamente, 
pela sobrecarga de trabalho decorrente da acumulação de função, pela subjetividade das decisões pro-
feridas e pela questão de ilegitimidade para atuação como órgão executor de políticas públicas.

Palavras-chave: Direito à saúde, políticas públicas, ativismo judicial. 

1 Docente do curso de Direito da UFMS, Câmpus Três Lagoas, email: ancilla@clickrede.com.br
2 Aluna de graduação do 9º semestre do curso de Direito da UFMS, Câmpus Três Lagoas, voluntária de Iniciação Científica 
CNPq – PIBIC, email: jessicahagemeyer@hotmail.com
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OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NOS PROCESSOS SELETIVOS PARA O ACESSO 
AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA UFMS

Vinícius de Oliveira Bezerra1 & Carla Busato Zandavalli M. Araujo2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: O estudo apresenta resultados de uma pesquisa que objetivou analisar as transformações 
ocorridas nos processos seletivos em instituições públicas e seu impacto sobre o acesso de estudantes 
aos cursos de graduação da UFMS. Para tanto, primeiramente foram identificadas as políticas educa-
cionais da União relativas ao acesso de estudantes nos anos 2000 e analisados documentos institucio-
nais da UFMS,como os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), Relatórios de Gestão e editais 
dos processos de seleção. Na etapa seguinte foi realizado o levantamento de indicadores sobre o ensino 
de graduação contidos nos Relatórios de Gestão. Também foram realizadas entrevistas com os gesto-
res de modo a mapear esse processo. Os resultados obtidos indicam 4fases que demarcam a forma de 
ingresso: até 2000 vestibular; de 2001 a 2005 vestibular e Enem; de 2006 a 2010 vestibular e a partir 
do processo seletivo para ingresso no segundo (2º) semestre de2010, Enem e SISU para a modalidade 
presencial. Analisando de forma comparativa o perfil do aluno ingressante no período do Vestibular 
e do Sisu/Enem percebe-se que houve aumento no número de ingressantes de escolas públicas e de 
alunos com renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos, especialmente em cursos concorridos, como 
Medicina e Direito. Porém, considera-se que esse processo não se deve apenas à mudança da modali-
dade de seleção, mas ao conjunto das políticas implementadas pelo governo federal. Assim, no âmbito 
da UFMS, as transformações nos processos seletivos não trouxeram impactos diretos no ingresso dos 
estudantes aos cursos de graduação. Todavia, em nível nacional, estudos recentes demonstram que a 
expansão do ensino superior é segregativa, ocorrendo principalmente em instituições privadas e em 
cursos de menor prestígio social, da mesma forma que os melhores resultados no Enem são obtidos 
por candidatos com renda familiar mensal elevada e provenientes de escolas particulares.

Palavras-chave: Políticas de Educação Superior, Ingresso, Cursos de Graduação.

Apoio: Fundect/CNPq

1 Acadêmico do curso de História da UFMS e voluntário de Iniciação Científica -PIBIC 2015/2016.
2 Orientadora e Professora adjunta da UFMS; e-mail: carlabzandavalli@gmail.com
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OS MODELOS DE GUARDA E A INTERVENÇÃO JUDICIAL  
NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA

Isabella Garcia Almeida Moreira1 & Evandro Carlos Garcia2

Curso de Direito 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Mudança é algo intrínseco a sociedade, visto que aqueles que a compõe, não são seres estáticos.  O 
homem busca evoluir para alcançar a adaptação necessária a sua sobrevivência. Com a evolução hu-
mana constante, as ciências recorrentemente se atualizam, renovando suas teorias, acompanhando o 
desenvolvimento de seu objeto. Com o Direito e seus ramos não é diferente.  Ao tratar de Direito de 
Família percebeu-se que nos últimos anos este teve a necessidade de se atualizar paraacompanhar as 
modificações ocorridas no núcleo familiar, posto que, a mulher conquistou o seu espaço como pro-
vedora, tirando tal cargo das mãos do homem,assim como notou-se que os filhos, por serem os mais 
vulneráveis, devem receber extrema proteção do Estado, e o seu interesse estar sempre em primeiro 
plano, principalmente no que diz respeito aos processos de guarda. Com o advento das leisn° 11.698 de 
2008 e 13.058 de 2014, analisamos tais modificações, como o papel dos pais e do Estado neste tipo de 
processo, e qual a melhor forma de não ferir o melhor interesse da criança perante o modelo de guarda 
escolhido. Foi possível perceber que a atual configuração dos arts. 1.583 e 1.584 ao admitir a guarda 
compartilhada como regra no ordenamento, protege da melhor forma o melhor interesse da criança 
assim como a manutenção do poder familiar. Teoricamente tal regra funciona bem, mas na prática, 
tudo é mais complexo, pois a grande maioria das famílias quando passam por processos de separação 
judicial ou divórcio, não há um acordo pleno entre os cônjuges, o que pode ao invés de favorecer a 
criança ao ter ambos compartilhando a sua guarda, se tornará prejudicial aquela. Dessa forma, é papel 
do judiciário resolver tais conflitos, mostrando aos genitores a importância do compartilhamento da 
guarda, mas também analisar cada caso e definir para cada um o melhor modelo de guarda a ser apli-
cado. Assim, o melhor modelo seria aquele que se encaixasse melhor a situação dos pais, e respeitasse 
o melhor interesse do menor. 

Palavras-chave: interesse do menor, poder familiar, imparcialidade, decisão judicial.

1 Acadêmico do curso de Direito.
2 Orientador.
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OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E NORTEADORES  
DO DIREITO DE FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE

Raiane de Lima Salme1 & Cleber Affonso Angeluci2

Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: A pesquisa em epígrafe teve como objeto de estudo os princípios constitucionais que funda-
mentam e orientam o Direito de Família Contemporâneo. Objetiva-se, com o estudo discutir o papel 
e a importância de um Direito principiológico frente à pluralidade e diversidade da família na socie-
dade contemporânea, analisando singularmente o conteúdo e alcance de cada princípio, por meio de 
análise reflexiva a respeito dos fatores sociais e históricos que contribuíram para as novas tendências e 
valores da família, bem como da jurisprudência atual e dos casos polêmicos que suscitam a discussão 
a respeito dos princípios. Para tanto, foram utilizados materiais bibliográficos de autores renomados 
doDireito de Família, bem como julgados dos Tribunais brasileiros que demonstram a aplicabilidade 
dos princípios ora em estudo.A pesquisa demonstrou que os princípios, agora com força normativa e 
aplicabilidade imediata, são resultado da própria mudança axiológica da família. Nesse sentido, quem 
deseja conhecer o direito de família deve analisar, antes de tudo, seus princípios.A respeito da discussão 
levantada por alguns doutrinadores de que a aplicação da principiologia jurídica poderia gerar riscos 
à segurança jurídica,é possível afirmar que tais críticas foram superadas durante a pesquisa, tendo em 
vista que os princípios, se aplicados e estudados seriamente, podem inclusive, ser instrumentos da se-
gurança jurídica, uma vez que dão sentido e significado às normas, orientam e conduzem o intérprete 
e o aplicador ao melhor entendimento,  não admitindo decisões arbitrárias. Assim, foi possível concluir 
que os princípios além de traduzirem os reais valores consagrados pela Família Contemporânea, pro-
movem a segurança jurídica e, acima de tudo, proporcionam decisões mais coerentes com a realidade 
das famílias, mais justas e equânimes, tornando o Direito mais humanizado. 

Palavras-chave: direito civil-constitucional, princípios, direito de família contemporâneo.

1 Acadêmica do curso de Direito da UFMS/CPTL. Membro do Grupo de Pesquisa ‘O Direito de Família Contemporâneo’. 
Voluntária de Iniciação Científica 2015/2016.
2 Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus de Três Lagoas/MS. Coordenador 
do Projeto de Pesquisa “O Direito de Família Contemporâneo” e Orientador do trabalho. E-mail: cleber.angeluci@ufms.br.
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OS PROCESSOS DE DESNATURALIZAÇÃO DOS FENÔMENOS  
EM FREUD ATRAVÉS DE UMA LEITURA LACANIANA

Mariana Quinzani Leonardo1 & Tiago Ravanello2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Diante de um contexto de extrema medicalização do sofrimento humano, de normatização dos seus 
corpos e catalogação de seus sintomas, constatamos que a ética não é necessariamente o foco das prá-
ticas que visam lidar com o mal-estar inerente ao humano e a sua sexualidade. Uma série de queixas 
em relação à ineficácia desses medicamentos levantam indagações acerca do que se vem fazendo com 
a dor que antes indagava ao sujeito sua própria subjetividade. Quais seriam os efeitos desta prática? 
E como isso se vincula às questões de ordem política e mercantil? Neste trabalho apontamos, através 
da crítica à psicofarmacologização excessiva, como as tentativas de redução dos fenômenos psíqui-
cos a bases biológicas se sustentam em questões mercadológicas e quais são os riscos e problemas da 
mercantilização do sofrimento humano. Para isso foi feita uma revisão bibliográfica dos descritores 
‘medica’ e ‘psic’ seguida de uma análise dos dados que restringimos às categorias ‘Transtorno Mental’ 
e ‘Psicanálise’. A partir disso, também questionamos a questão da biologização da psicanálise e seus 
posicionamentos frente à prática da psicofarmacologização como uma tentativa de calar o sujeito de 
um mal-estar radical e dar condições de um vir-a-ser sujeito. Pontuamos que as reverberações dessas 
práticas exercem seus efeitos na exclusão e marginalização de uma pluralidade diferencial, assim como 
no descrédito de modos de subjetivação via linguagem, ou seja, dos próprios fundamentos do campo 
psicanalítico. Analisar essas manobras levando em conta questões de cunho de uma ordem política e 
associadas ao mercado foi o que nos permitiu considerar que a psicanálise atua como resistência frente 
uma política de normatização dos sujeitos e seu mal-estar e, assim, refletir sobre o posicionamento 
psicanalítico enquanto teoria e prática.

Palavras-chave: Psicofarmacologização, Psicanálise, Mal-estar.

1 Acadêmica do curso de Psicologia.
2 Orientador.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

487
Ciências Humanas e Sociais

OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DE ESCOLAS ESTADUAIS  
DE MATO GROSSO DO SUL NA DÉCADA DE 1980 

Alex Sandro Farias Petersen1  & Vera Lúcia Penzo Fernandes2

Quem eram os professores de Arte na década de 1980 em Mato Grosso do Sul? Temos conhecimento 
que na década de 1970 eram ofertadas as disciplinas da área de Arte: Educação Artística, Artes Indus-
triais, Desenho,Artes Infantis, Trabalho Manual, mas temos raras informações sobre os docentes e a 
organização do trabalho pedagógico destes professores. Assim, neste plano de trabalhorealizamos um 
estudo sobre o professor de artes, com destaque para informações sobre a formação em artes plásticas, 
em escolas estaduais do nosso Estado. O recorte temporal inicialmente seria a década de 1980, mas de-
vido às possibilidades de acesso aos sujeitos de pesquisa, o recorte temporal abrange o período de 1970 
a 1990. O levantamento foi realizado por meio de entrevista, realizada pelo pesquisador, com professo-
res e ex-alunos, bem como por meio de documentos como: fotografias, produções artísticas escolares, 
atas escolaresetc, disponibilizadas pelos colaboradores. Consolidamos as informações a partir do re-
lato oral dos professores que ministraram aulas e de ex-alunos, para posterior análise e sistematização 
das informações, no que se refere à trajetória docente, seu trabalho pedagógico de professor de Artes 
Visuais,nopapel e funçãotambém de organizador do seu meio social,apresentando assim,estudosiniciai 
sobre esta temática.É por meio dessas questões que partimos e definimos o lócus de pesquisa, sempre 
na intenção de ressaltar as contribuições dos docentes para a formação e desenvolvimento dos alu-
nos,pois a real importância do professor está ligada ao que ele não é capaz de mostrar ao aluno, está 
em sua capacidade intelectual e nas relações que pode estabelecer para além do que é objetivado como 
conhecimento,observando como o trabalho pedagógico está organizado e como o professor torna-se 
elemento chave para o processo de ensino e aprendizagem em arte, estando sua atuação articulada com 
questões sociais e culturais.

Palavras-chave: Professor, Arte, Trabalho Pedagógico.

1 Acadêmico do curso de Artes Visuais – Licenciatura, membro do grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Ar-
tes Visuais e voluntário do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/2015/2016, 
desenvolvendo o Plano de Trabalho Os professores de Educação Artística de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul na 
década de 1980 (continuidade).
2 Professora Adjunta do curso de Artes Visuais – Licenciatura, líder do grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem em 
Artes Visuais e coordenadora do projeto de pesquisa A organização do trabalho pedagógico do professor de Artes Visuais 
em Mato Grosso do Sul.
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PADRÃO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS AGROPECUÁRIOS DOS 
MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Fernanda Zeferino Ramiro1 & Matheus Wemerson Gomes2

Departamento de economia  
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A modernização da agropecuária sul-mato-grossense chegou de maneira efetiva, décadas depois de 
introduzida no Brasil, com a expansão da fronteira agrícola, mudando a produção do estado. Entretan-
to, após grandes investimentos, beneficiou-se a produção de alguns e prejudicando outros. O presente 
trabalho tem então por objetivo analisar e relacionar o padrão tecnológico dos sistemas produtivos 
agropecuários dos municípios de Mato Grosso do Sul, com base de dados no Censo Agropecuário do 
ano de 2006 e averiguar a hipótese de que existem disparidades entre os sistemas produtivos do esta-
do. Para encontrar o padrão tecnológico, foi usado o método de análise fatorial utilizando variáveis 
agrupadas em cinco grupos: nível tecnológico, tamanho, modernização, capitalização, meio ambiente 
e produtividade parcial dos fatores e interpretar esses resultados, no intuito de sugerir políticas futuras 
e novos estudos em relação ao tema. As diferenças nas cadeias produtivas dos municípios do estado 
foram salientados através do índice do Nível Tecnológico e da análise de clusters espaciais. Concluiu-se 
então que o sistema produtivo agropecuário do Mato Grosso do Sul apresenta-se ainda com um nível 
baixo, poucos estados se destacam, evidenciando a diferença do uso tecnológico entre os mesmos. 
Salientando ainda a grande influência existente entre os municípios fronteiriços, formando então gran-
des clusters que influenciam a produção do estado.

Palavras-chave: Tecnologia, Agropecuária, Mato Grosso do Sul.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Ciências Econômicas da UFMS, de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
2 Professor da UFMS, Ciências Econômicas, e-mail: matheuswgp@yahoo.com.br
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PAIS E FILHOS: RELAÇÕES EXISTENCIAIS CONTEMPORÂNEAS E QUESTÕES 
CONTROVERTIDAS

Fernanda Provenzano de Almeida Rodrigues1 & Michel Ernesto Flumian2

Curso de Direito 
Câmpus Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Face às inúmeras transformações vivenciadas pelas famílias brasileiras ao longo dos anos, especial-
mente no que tange à relação entre pais e filhos, ressaltam-se novas questões a serem trabalhadas com 
vistas à adequação do direito brasileiro ao atual cenário familiar. Tais mudanças trazem ao seio fami-
liar novas necessidades, que precisam ser observadas e compreendidas para que sejam atendidas pelo 
direito pátrio, sendo estes os objetivos principais da presente pesquisa. Foi realizada a revisão biblio-
gráfica de produções doutrinárias referentes ao tema proposto, assim como a análise de precedentes 
judiciais e de legislação pertinente. Percebeu-se que o afeto tornou-se o fio condutor das entidades 
familiares, o que deu espaço ao estreitamento dos vínculos entre os integrantes das famílias, especial-
mente o dos pais para com seus filhos, restando os primeiros cada vez mais envolvidos em uma busca 
incessante pelo pleno desenvolvimento dos últimos. Observou-se que a figura paterna desenvolveu-se, 
de modo que o pai deixou de ser apenas o sujeito responsável por zelar da esfera patrimonial da famí-
lia e passou a desempenhar o verdadeiro papel que lhe cabe: o de pessoa responsável pelo cuidado e 
desenvolvimento do filho. Constatou-se que tal transformação é decorrente da superação do modelo 
patriarcal e do caráter patrimonial que caracterizavam as famílias. Nossas pesquisas sugerem que, em-
bora tais perspectivas sejam observadas no seio das famílias, o direito pátrio ainda não se adaptou a tais 
transformações, sendo o tratamento diferenciado dispensado aos períodos de licença-maternidade/
paternidade o maior exemplo dessa premissa.  Conclui-se que a estrutura familiar modificou-se, que 
a figura paterna passou a desempenhar papel mais efetivo na busca pelo pleno desenvolvimento do 
menor e que a licença-paternidade deve ser ampliada para que o afeto e cuidado integrais devidos à 
criança sejam protegidos e a relação paterno-filial amparada.

Palavras-chave: Paternidade, Criança, Proteção Integral.

1 Acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Três Lagoas, voluntária de Iniciação 
Científica CNPq – VIC 2015/16.
2 Orientador. Professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Três Lagoas. Mestre 
em Direito pela Instituição Toledo de Ensino.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

490
Ciências Humanas e Sociais

Código área: H-2

PAISAGEM E AMIZADE ENTRE CAIO FERNANDO ABREU E CLARICE LISPECTOR

Fernando Abrão Sato1 & Edgar Cézar Nolasco2

Curso de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

O estudo da amizade entre escritores têm ganhado lugar na agenda da crítica atual, pois a relação 
estabelecida entre vidas e obras no campo da arte, da cultura e da literatura revela o contato entre di-
versos campos do saber, bem como os aspectos históricos e político-sociais presentes nas produções 
intelectuais de artistas.  Nesse sentido, nosso objetivo é estabelecer uma relação de amizade entre Caio 
Fernando Abreu e Clarice Lispector, considerando a admiração de Caio por Clarice; as memórias dita-
toriais inscritas na produção literária, assim como nas produções críticas e biográficas sobre os autores; 
além das paisagens transculturais que permeiam o projeto intelectual de Caio e Clarice. Nossa pesquisa 
é de base bi(bli)ográfico-documental, pois conjugamos os textos ficcionais – as crônicas, os contos e 
romances – aos documentais – as biografias, cartas, entrevistas. No caso deste trabalho, nossa leitura 
detém-se no recorte das produções de Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector no período ditatorial. 
Nosso estudo alicerça-se na crítica biográfica, fundamentada em Souza (2002; 2011), Nolasco (2013). 
Além disso, elegemos a noção de amizade cunhada por Derrida (2003), que é relido por Ortega (2000), 
pelo fato de tratarmos a amizade como uma relação politizada e da ordem da alteridade. Por fim, os 
resultados apontarão para a relação de amizade para além da metáfora familiar, visto que as memórias 
ditatoriais presentes no arquivo literário e biográfico de Caio e Clarice apontam para o momento his-
tórico em que artistas se uniam para discussões sócio-político-culturais, presentes no projeto literário 
e intelectual de Caio e Clarice, de modo a aproximar a vida e obra dos escritores por meio dos em-
préstimos ficcionais entre as duas literaturas, bem como o diálogo intelectual mediado pelo ofício de 
jornalistas que exerceram em vida.    

Palavras-chave: Crítica Biográfica, Amizade, Literatura.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Letras.
2 Orientador.
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PAISAGENS FRONTEIRIÇAS NA POÉTICA DE LOBIVAR MATOS

Pedro Henrique Alves de Medeiros1 & Edgar Cézar Nolasco2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Nosso trabalho tem como intuito realizar uma leitura crítica biográfica e pós-colonial da poética de 
Lobivar Matos, poeta que esteve situado na tríplice fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia 
e o Paraguai, especificamente das paisagens fronteiriças. Diante disso, fizemos uso de seus dois li-
vros de poesias Areôtorare: poemas bóroros e Sarobá: poemas e de uma vasta bibliografia acerca das 
epistemologias que sempre estiveram presentes na nossa discussão: a crítica biográfica fronteiriça, a 
pós-colonialidade e os estudos subalternos. Assim sendo, buscamos identificar na poética lobivaria-
na marcas que demonstrem um pensamento descolonial já em meados da década de trinta, isto é, 
uma posição crítica em relação àquele sistema colonial de racionalização imposto à minoria negra e 
indígena marginalizada de Corumbá no século XX, além de conseguirmos aumentar a bibliografia 
acadêmica relacionada ao autor, visto que a mesma é muito escassa. Nossos estudos indicam que Lo-
bivar Matos como um escritor marginal, subalterno e periférico é pouco ou quase não é estudado 
dentro da academia, e nós, sujeitos também fronteiriços, buscamos estudá-lo a fim de aumentar sua 
visibilidade. Por fim, o trabalho é extremamente necessário, pois o poeta Lobivar Matos contribuiu 
significativamente para todo o construto literário, social, político, crítico, intelectual e cultural da iden-
tidade do Mato Grosso do Sul e, sobretudo, deu representatividade à cultura local e àquelas minorias 
caladas por uma sociedade majoritariamente branca, moderna, colonial e excludente alocada no lócus 
fronteiriço corumbaense.

Palavras-chave: Lobivar Matos, Crítica biográfica fronteiriça, Pós-colonialidade.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Letras Inglês da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2016/17.
2 Orientador e Professor da UFMS, departamento Letras e coordenador do Núcleo de Estudos Culturais Comparados 
(NECC); E-mail:ecnolasco@uol.com.br.
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Código área: H-2

PAISAGENS VORÁTICAS: (DES)COLONIZANDO OS DISTRITOS

Fabiana Vieira Gibim1 & Edgar Cézar Nolasco2

Curso de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS)  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este projeto visa o estudo da distopia proposta por Suzanne Collins em seu livro Jogos Vorazes (2008), 
utilizando como pressuposto teórico a crítica biográfica, analisando e refletindo os meios objetivos 
com que a alegoria criada no Best-seller transpassa pela crítica social contemporânea. A construção 
do enredo, solidificação dos personagens e o cunho histórico de revoluções populares apresentado na 
obra atesta que o livro é a materialização de um grande diálogo crítico da autora com o contexto que se 
insere. Além da crítica biográfica, com os livros como Crítica Cult(2007) e Janelas Indiscretas(2011), 
ambos de Eneida Maria de Souza, Caldo de Cultura (2007) de Edgar Cézar Nolasco, juntamente com 
os Cadernos de Estudos Culturais: crítica biográfica fizemos uma leitura comparatista e culturalista do 
livro e do filme, exercendo a visão teórica-crítica sob a estrutura abordada. Como resultado da pes-
quisa, inferimos a solidificação da metáfora latente e crítica que o livro traz quanto a sociedade atual 
e contatamos as possíveis razões nas quais a autora edificou este escrito, transpassando por seu bios. 

Palavras-chave: Jogos Vorazes, Suzanne Collins, Crítica Biográfica.

1 Acadêmica do curso de Letras
2 Orientador
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Código área: H-2

PARA UMA POÉTICA DO TEMPO: REFLEXÕES

Bárbara Alves de Carvalho1 & Angela Maria Guida2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A presente proposta de trabalho apresentou como objetivo refletir sobre as possibilidades de se ver o 
tempo pela via poética, ou seja, desprender-se dos conceitos tradicionais ligados somente ao tempo de 
Chronos. Assim, ainda se pretendeu questionar a perspectiva de discurso memorialístico apenas nos 
textos em prosa, uma vez que também é possível apreender discursos de memória que se engendram 
na poesia, bem como na pintura. Para isso, foram analisados textos do poeta Carlos Drummond de 
Andrade, bem como telas do pintor polonês JacekYerka. Observamos que cada ser humano possui seu 
tempo próprio de vivência, o seu Kairós. Este fato já abre a possibilidade de pensarmos a divisão do 
tempo para além da clássica: passado, presente e futuro, que está fortemente ligada a uma cronologia, 
ao tempo dos relógios. Quando se fala em tempo, logo se pensa em memória e, se nos questionarmos 
acerca de obras que tematizam esse assunto, é comum que se apontem os mais variados tipos de nar-
rativas em prosa. Contudo, nesta pesquisa, buscou-se sobre a poesia como manifestação do discurso 
memorialístico. O que se vê no tempo poético de Carlos Drummond de Andrade e JacekYerka são 
(des)invenções temporais e, assim, uma possibilidade de se repensar as relações com a memória e o 
esquecimento. Concluímos que, atualmente, a concepção de tempo encontra-se fortemente atrelada ao 
tempo de Chronos, porém, pela via poética, é possível refletir acerca das múltiplas noções de tempo, 
memória e esquecimento para além das medições temporais convencionais.

Palavras-chave: Poesia, Discurso memorialístico, Esquecimento.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras.
2 Orientadora.
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PARQUE ESTADUAL MATAS DO SEGREDO: 
PERFORMANCE SOCIOCOMUNITÁRIA DA POPULAÇÃO DE ENTORNO

Julio Francisco Alves Fernandes1, Stephany Freitas Bobadilha2 &  
Sérgio Ricardo Oliveira Martins3

Resumo: O arranjo socioespacial em áreas urbanas se apresenta de diversas formas, esta plasticidade 
e dinâmica dos relacionamentos interpessoais exemplificam o conceito de Performance Sociocomu-
nitária, característica do que romanticamente é chamado de Comunidade. Este trabalho tem como 
objetivo fazer uma análise das performances sociocomunitárias presentes na população que mora no 
entorno do Parque Estadual da Mata do Segredo, unidade de conservação ambiental instalada dentro 
do perímetro urbano de Campo Grande-MS. Entrevistas domiciliares foram feitas através de questio-
nários semiestruturados a fim de identificarmos a presença das relações primárias e secundárias entre 
a população, suas interações com a unidade de conservação e o impacto da mesma na região. Observa-
mos que a relação entre os moradores em sua maioria é qualificada como boa, com características de 
relacionamento primário, onde o anseio por mais segurança é um objetivo comum que os aproxima. A 
implantação do PEMS afetou diretamente no desenvolvimento local, sendo afirmada sua importância 
para os bairros de entorno e para a população.

Palavras-chave: Relacionamentos Interpessoais, Unidades de Conservação, População circunvizinha.

1 Acadêmico do curso de bacharelado em Geografia FAENG/UFMS, Bolsista afastado PIBIC
2 Acadêmica do curso de bacharelado em Geografia FAENG/UFMS, Bolsista substituta PIBIC
3 Professor do curso de bacharelado em Geografia FAENG/UFMS. sergio.martins@ufrb.edu.br

mailto:sergio.martins@ufrb.edu.br
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PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:  
ENSINO DE HISTÓRIA E AÇÕES EDUCATIVAS

Caio Vinicius dos Santos1 & Jaqueline Zarbato2

Resumo: Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa “Patrimônio cultural, história e educação 
patrimonial: ensino de história e ações educativas”, realizado enquanto projeto de Iniciação Científica, 
pelo CNPq. O desenvolvimento desta pesquisa se dá a partir de experiências na educação básica, em 
que se aborda a educação patrimonial em sala de aula e observa as dificuldades para compreensão dos 
alunos/as no que se refere patrimônio histórico e o reconhecimento de elementos do local que moram: 
a cidade de Três Lagoas/MS. Feito o levantamento das dificuldades relacionadas ao sentido de conhe-
cer a própria história e/ou conhecer onde se vive, iniciamos o projeto, com o levantamento do estado 
da arte e das bibliografias referentes ao patrimônio cultural a história da cidade de Três Lagoas e sele-
cionamos as pessoas  que seriam entrevistadas, fundamentando-nos na perspectiva da História Oral 
enquanto fonte para o nosso trabalho.  A intenção na abordagem com o patrimônio cultural material 
e imaterial inscreve-se também na relação com a História Local, com a intenção de inserção dos estu-
dantes na comunidade da qual faz parte, criando a historicidade e abordando as identidades culturais. 
A Educação histórica tem sido o referencial meta-teórico utilizado nesta pesquisa, em que partimos 
da orientação temporal, das narrativas, das análises de fontes, da interpretação das fontes coletadas e 
selecionadas. Seguindo essa fundamentação, a cartilha sobre o patrimônio histórico de Três Lagoas, 
enquanto resultado desta pesquisa, fora pensada para dar sentido aos jovens sobre a história local, uti-
lizando-nos de imagens e narrativas sobre local.

Palavras-chave: Patrimônio, Ensino de História, Cartilha, Três Lagoas/MS.

1 Acadêmico do curso de História da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16.
2 Professora da UFMS, curso de História, câmpus de Três Lagoas; e-mail: jaqueline.zarbato@gmail.com

mailto:jaqueline.zarbato@gmail.com
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Código área: G-2 Sociologia

PESSOAS TRANS EM PAUTA: UMA ANÁLISE SOBRE TRAVESTIS, 
TRANSFORMISTAS E TRANSEXUAIS DA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA NO 

NOTICIÁRIO SUL-MATO-GROSSENSE

Kellen Cunha1 & Tiago Duque2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

O presente estudo faz parte de um plano de trabalho de iniciação científica que integra um projeto so-
bre gênero, sexualidade e diferenças, em uma perspectiva sócio-antropológica, na fronteira Brasil-Bo-
lívia. Entendo por pessoas trans aquelas que perfomatizam, de maneira pontual ou contínua, um gê-
nero diferente daquele atribuído no momento do nascimento (travestis, transformistas e transexuais). 
Os objetivos são: analisar a visibilidade de pessoas trans na região da fronteira Brasil-Bolívia através 
de matérias jornalísticas em diferentes meios de comunicação; classificar e fazer um levantamento das 
notícias relacionadas às pessoas trans da fronteira Brasil-Bolívia; refletir a respeito da abordagem das 
notícias referentes às pessoas trans com relação a gênero e sexualidade, sem descartar outros mar-
cadores sociais de diferença, como raça/etnia, idade, classe e religião. O referencial teórico envolve, 
principalmente, os estudos culturais e queer. Através de diferentes veículos de comunicação sul-ma-
to-grossense, impressos e on-line, buscou-se notícias sobre pessoas trans, utilizando palavras-chave 
para, através da visibilidade deste tema no noticiário, problematizar as convenções sociais de gênero 
e sexualidade nas cidades de Puerto Quijarro/Puerto Suárez e Corumbá/Ladário. Foram priorizados 
os jornais o histórico de notícias que estava disponível on-line, sendo eles Jornal Correio do Estado, 
Diário Corumbaense, Capital do Pantanal e Pantanal News. Os resultados apontam para cinco temas 
que caracterizam as notícias: Miss, Carnaval, Futebol (jogos amistosos envolvendo pessoas trans das 
duas cidades brasileiras), Aids e Violência. Verificou-se também que comumente a maior parte das 
notícias está vinculada a atos de violência ou a concurso de beleza. Além disso, identificou-se o tipo de 
veículo que mais noticia fatos envolvendo as pessoas trans: um veículo de comunicação da cidade de 
Corumbá. Além disso, a Aids ainda aparece como tema veiculado a esta população, inclusive, em um 
dos veículos, de circulação estadual, as únicas notícias referente a esta população se refere a este tema 
de saúde.  

Palavras-chave: Gênero, Fronteira, Meios de Comunicação.

Apoio: CNPq

1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Ciências Sociais.
2 Orientador, professor do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) e do Mestrado em Educação do Câmpus Pantanal 
(CPAN)
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POLÍTICAS DE ACESSO VIGENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÓS-LDB E  
SEUS IMPACTOS PARA O ACESSO DE ESTUDANTES NA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

Antônio Victor Alves de Freitas1 & Carla Busato Zandavalli Maluf de Araújo2

Resumo: Este plano de trabalho buscou analisar o impacto das políticas de acesso vigentes na educa-
ção superior pós-LDB, para o acesso de estudantes na UFMS. O estudo teve por objetivos específicos: 
a) conceituar políticas de acesso à educação superior; b) identificar as políticas de acesso à educação 
superior promovidas pelo Estado brasileiro, no período Pós-LDB; c) identificar as políticas de acesso 
à educação superior promovidas pelo Estado brasileiro, no período Pós-LDB, adotadas pela UFMS; d) 
analisar o acesso de estudantes nos cursos de graduação da UFMS, nos anos 2000. Para tanto, foram 
identificados trabalhos nas bases de teses e dissertações da Capes, na Scielo.br, nos trabalhos apresen-
tados no GT 11 da Anped, abrangeu o levantamento de dados sobre o acesso de estudantes em Mato 
Grosso do Sul e na UFMS, nos dados agregados do INEP, bem como, por meio da análise de relatórios 
de gestão da UFMS (2000 a 2010). A pesquisa apontou que mesmo aplicando os programas governa-
mentais, o número de ingressantes ainda não é satisfatório tendo em vista a quantidade de jovens em 
idade de 18 a 24 anos que ficam sem acesso ao ensino superior no Estado de Mato Grosso do Sul e que, 
apesar da gradual expansão do número de vagas e do aumento dos cursos de graduação presencial e a 
distância a cada ano na UFMS, não há como negar que existe o problema do acesso à educação supe-
rior para a maior parte dos brasileiros, principalmente nessa faixa etária.

Palavras-chave: Políticas públicas educacionais, Acesso à educação superior, Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul.

Apoio: Fundect/CNPq

1 Aluno do curso de História da UFMS e bolsista CNPq de Iniciação Científica - PIBIC 2015/2016
2 Orientadora e Professora adjunta da UFMS; e-mail: carlabzandavalli@gmail.com
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Código área: F-1

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS PARA PESSOAS IDOSAS

Mauricio Ferreira da Cruz Junior1 & Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro2

Curso de Direito 
Câmpus Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A finalidade da pesquisa é estudar o envelhecimento populacional regional/municipal e analisar as 
políticas públicas inclusivas na área educacional para pessoa idosa. O crescimento social do grupo 
está diretamente ligado a elementos como a diminuição da taxa de fecundidade, a redução da taxa de 
mortalidade, os avanços tecnológicos que proporcionaram melhores condições de saúde, dentre outras 
causas. A vida digna em sociedade é direito de toda a pessoa idosa, desta forma é necessário, através 
dos incentivos e auxilio do Estado, estabelecer políticas públicas para a efetivação de direitos humanos, 
fundamentais e sociais. O foco central sendo o direito à educação, nos remete a uma análise de forma 
inicial aos dispositivos base da Constituição Federal 1988, além do aprofundamento tendo como pon-
tos elementares os artigos do Estatuto do Idoso e a Política Pública Nacional do Idoso. A centralidade 
também seria a análise da efetividade das políticas públicas direcionadas para as pessoas idosas em es-
pecial observar as determinantes que levam os idosos à Universidade Aberta. A pesquisa se desenvolve 
de forma bibliográfica e pelo método hipotético-dedutivo, buscando estudar as legislações constitu-
cionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa idosa, além de casos práticos de políticas públicas 
que atualmente existem no Brasil, para promoção da inclusão educacional, caso da Universidade da 
Melhor Idade-UMI (Projeto de Extensão da UFMS/CPTL).

Palavras-chave: Direito dos Idosos, Educação, Políticas Públicas.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Direito da UFMS/CPTL.
2 Orientadora.
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Código área: H1

POVO KINIKINAU: PROCESSOS IDENTITÁRIOS E MOVIMENTOS DISCURSIVOS

Jullyene Louise de Souza Brasil1 & Claudete Cameschi de Souza2

Curso de Letras 
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 
Vinculado ao Projeto de Pesquisa Koenukunoe: língua e Cultura, este plano objetivou problematizar o 
discurso do e sobre os Kinikinau a respeito dos processos identitários desse povo, que ao longo da his-
tória, ora nega ora afirma sua identidade étnica por meio de documentos recentes sobre os Kinikinau 
ou por eles produzidos. Para alcançar tal objetivo, estabeleceu-se como suporte teórico as relações de 
poder de Foucault (2008); a pesquisa discursiva de Coracini (2007). O corpus selecionado para ana-
lise constitui-se da Carta de Bonito, produzida pelos Kinikinau durante o Seminário Povo Kinikinau: 
persistindo a resistência, realizado na cidade de Bonito/MS; e, Ipuxowoku Hou Koinukunoe – Carta 
do Povo Kinikinau, documento de criação do Conselho Kinikinau, produzido durante a primeira As-
sembleia Kinikinau, realizada na Aldeia Cabeceira, Nioaque/MS, publicados em http://racismoam-
biental.net.br;  www.cimi.org.br. Optou-se pela análise desses documentos, escritos e publicados, por 
entendermos, sob a ótica de Coracini (2007, p. 143), que é “pelo discurso que se diz o que e quem sou, 
como e porque sou” e, pela visão de Eckert-Hoff (2008, p. 78), que afirma que o sujeito do discurso 
“trabalha diferentemente a voz do outro” [...]. Ressalta-se, ainda, a natureza transdisciplinar da Análise 
do discurso (SILVA; ABRIL, 2010) que opera em consonância com outros campos teóricos, no caso 
da pesquisa aqui empreendida, ancorando-se metodologicamente nas perspectivas discursivas. Por 
fim, salientamos que a  discursividade dos documentos que constituem o córpus permitiu observar  as 
relações de poder entre Estado e o povo Kinikinau, a luta pela sobrevivência, os processos de exclusão 
sofridos ao longo da história e o processo de constituição identitária desse povo.

Palavras-chave: Povos Indígenas, território, discurso.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Letras.
2 Orientador

http://racismoambiental.net.br
http://racismoambiental.net.br
http://www.cimi.org.br
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PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOBRE O ENSINO SECUNDÁRIO DO/NO COLÉGIO 
OSVALDO CRUZ (1942-1970): LEITURAS EM MEMÓRIAS E AUTOBIOGRAFIAS

Mariana Santana1 & Jacira Helena do Valle Pereira Assis2

Graduação em Pedagogia 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O presente artigo tem como objetivo perscrutar práticas e representações sobre o ensino se-
cundário do/no Colégio Osvaldo Cruz (cursos ginasial e colegial), em Campo Grande, no sul de Mato 
Grosso, no período de 1942 a 1970. Esta pesquisa é de caráter bibliográfico e documental tem como 
fontes livros de memórias e autobiografias, que cruzadas com outras fontes, tais como: legislações, atas, 
jornais e fotos levantados em arquivos públicos de Campo Grande/MS e analisados à luz de estudos 
historiográficos e sociológicos, em especial que derivam da obra de Pierre Bourdieu, produzem apro-
ximações com as práticas do referido colégio. Os dados analisados possibilitaram compreender que 
as práticas na docência eram representadas na dedicação à formação moral e acadêmica dos alunos, 
tratando o ensino como uma missão. A instituição escolar ficou reconhecida pela sociedade por sua 
tradição, e ofereceu a população sul-mato-grossense, ensino nos níveis ginasial e colegial.

Palavras-chave: Ensino secundário; Ginásio Barão do Rio Branco; Instrução pública.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Graduação em Pedagogia da UFMS, bolsista Iniciação Científica CNPq-PIBIC/Voluntário 
2015/2016, e-mail: marianasantana1893@hotmail.com.
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação/CCHS/UFMS, email: jacira.pereira@ufms.br
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PROCESSAMENTO LABORATORIAL E DIVULGAÇÃO ACERCA DOS CAÇADORES-
COLETORES PRÉ-HISTÓRICOS DE TRÊS LAGOAS, MS: OS SÍTIOS TL1 E AP56

Melâine Polliana Garcia Mendes1 & Emilia Mariko Kashimoto2

Cidade Universitária – Campo Grande  
Universidade Federal de Mato Grosso Sul

Este trabalho objetivou um exercício de processamento laboratorial de peças arqueológicas para auxi-
liar na análise, síntese e apresentação didática desse material, ou seja, como caçadores coletores pesca-
dores criaram suas ferramentas e como utilizavam esta tecnologia em benefício próprio. O trabalho em 
tela limitou-se a três sítios arqueológicos: Três Lagoas 1 (TL1) e Alto Paraná 56 (AP56). Com referência 
ao processamento laboratorial foi estipulada a análise das características de algumas peças líticas de 
ambos os sítios, depois foram feitos gráficos que ilustram tal análise, à vista disso, conseguiu-se al-
cançar um resultado científico para acrescentar aos conhecimentos que já existiam sobre estes povos 
pretéritos de Mato Grosso do Sul. As atividades desenvolvidas abrangeram levantamento bibliográfi-
co, leituras e coleta de dados. A divulgação da pesquisa foi e ainda é realizada no MuArq – Museu de 
Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/CPQ/PROPP/UFMS, e a divulgação das 
pesquisas realizadas por meio de visitas guiadas por monitores que são executadas para os visitantes na 
exposição de longa duração, bem como a educação patrimonial junto a grupos escolares que finalizam 
a visita realizando uma mini- escavação no espaço lúdico-pedagógico, na qual, a já citada educação 
patrimonial se faz presente como forma de democratizar tal conhecimento científico. 

Palavras-chave: caçador-coletores pré-históricos, líticos, processamento laboratorial.

1 Acadêmica do curso de História/CCHS/UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq/PIBIC-UFMS 2015/16
2 Doutora e Livre-Docente em Arqueologia Brasileira (MAE/USP); Professora do Curso de História/CCHS/UFMS; Chefe de 
Divisão do Museu de Arqueologia/CPQ/PROPP/UFMS; pesquisadora bolsista do MTC/CNPq. E-mail: emilia.kashimoto@
pq.cnpq.br
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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA A RESPEITO DA 
DISCIPLINA DE CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA NA UFMS

Mariana Duarte de Souza1 & Thiago Pedro Pinto2

Instituto de Matemática (INMA) 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objetivou-se através dessa Iniciação trabalhar a trajetória da disciplina Construções Geométricas no 
curso de Licenciatura em Matemática da UFMS, explorando seus pontos principais: quais professores 
ministraram, quais mudanças ocorrem, quais os materiais utilizados e em que esta disciplina contribui 
na formação do futuro Professor de Matemática. A metodologia de pesquisa utilizada foi a História 
Oral. No transcorrer da Iniciação, estudamos vários artigos sobre esta metodologia e sobre os mean-
dros de seu fazer, o que certamente nos foi de grande auxílio. Amparados por estes referenciais, bus-
cou-se uma gama de professores que haviam lecionado esta disciplina para, posteriormente, escolher 
um entre tantos para que efetivássemos uma entrevista, que seria o foco principal de trabalho desta 
pesquisa. Escolhemos então trabalhar com a Prof. Dra. Marilena Bittar, que ministrou a disciplina por 
um longo tempo e é a atual professora da disciplina. A entrevista foi realizada, transcrita e textualizada. 
A partir deste último texto, a textualização, pudemos evidenciar vários pontos sobre a condução da 
disciplina, os quais apresentamos neste artigo. Dentre eles a professora aponta para o modo particular 
com o qual ela e uma outra docente vem trabalhando a disciplina, fazendo uma ponte entre a Geome-
tria da Educação Básica e um sistema Lógico Dedutivo, como algumas alterações como a redução de 
carga horária e a unificação de turmas modificou a dinâmica da disciplina e alguns questionamentos 
sobre o “futuro” desta disciplina no curso. 

Palavras-chave: História Oral, Entrevista, Professores.

Apoio: CNPq/ UFMS

1 Acadêmica do curso de Matemática.
2 Orientador.
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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FONTES HISTÓRICAS  
A RESPEITO DA DISCIPLINA DE “INTRODUÇÃO À LÓGICA”  
NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UFMS

Germana Gonçalves da Rocha1 & Thiago Pedro Pinto2

Departamento de Matemática 
Instituto de Matemática (INMA) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Este trabalho visou analisar a trajetória da disciplina Introdução à Lógica no curso de Licenciatura em 
Matemática da UFMS, explorando seus pontos relacionados aos professores que a ministraram, às mu-
danças ocorridas ao longo dos anos, aos materiais/livros didáticos utilizados e em que esta disciplina 
contribui na formação do futuro professor de Matemática. A metodologia de pesquisa utilizada foi a 
História Oral. No transcorrer da Iniciação, estudamos vários artigos sobre esta metodologia e sobre 
os meandros de seu fazer, o que certamente nos foi de grande auxílio. Amparados por estes referen-
ciais, buscou-se uma gama de professores que haviam lecionado esta disciplina para, posteriormente, 
escolher um entre tantos para que efetivássemos uma entrevista, que seria o foco principal de trabalho 
desta pesquisa. Escolhemos então trabalhar com o Prof. Ms. Celso Cardoso, que ministrou a disciplina 
por um longo tempo e é o atual professor da disciplina. A entrevista foi realizada, transcrita e textuali-
zada. A partir deste último texto, a textualização, pudemos evidenciar vários pontos sobre a condução 
da disciplina, os quais apresentamos neste artigo. Dentre eles destacamos a falta de disciplinas ou 
movimentos formativos que discutam conteúdos desta natureza na formação do profissional, a relação 
dessa disciplina com a Educação Básica e as transformações na disciplina ao longo do tempo.

Palavras-chave: História Oral, Formação de Professores, Introdução a Lógica.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura.
2 Orientador.
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PROXIMIDADE, VIZINHANÇA E INTER-RELAÇÕES SOCIOCOMUNITÁRIAS NO 
CONDOMÍNIO PIAZZA BOULEVARD, EM CAMPO GRANDE/MS

Lais C. de Oliveira1 & Sérgio R. O. Martins2

Resumo: Objetivou-se, através deste trabalho, o estudo do espaço territorial condominial em um espa-
ço urbano. O Condomínio fechado, ainda que visto como uma das principais formas de segregação re-
sidencial constitui uma compartilha de território e uma vizinhança espacial, relacionando a comunhão 
deste espaço. Alçado no “efeito vizinhança” entre os moradores, atestou-se que a proximidade terri-
torial e a convivência favoreçam o estreitamento de relações enquanto um fator de relacionamentos 
primários ou secundários. Adotou-se o conceito de performance sociocomunitária, onde os arranjos 
associativos entre os relacionamentos primários e secundários mesclam oscilam e se reconfiguram  na 
relação entre os moradores. Para tanto, selecionou-se o condomínio vertical Piazza Boulevard, situado 
em Campo Grande, MS. Através de levantamentos de dados em entrevistas semiestruturadas e media-
das pela autora, associado à observação direta, empírica e de maneira qualitativa das relações dentro do 
Condomínio. Usou-se ainda do levantamento teórico sobre comunidades na modernidade, o histórico 
dos condomínios. Dessa forma, o condomínio Piazza Boulevard apresentou mais relações mais estrei-
tas entre os moradores que tem maior proximidade territorial “vizinhos”, porém a busca por objetivos 
em comum, as reuniões em áreas comuns e a influencia da  modernidade como as comunidades em 
rede virtual também foram formas  de aproximação, criando laços e performance sociocomunitárias.

Palavras-chave: comunidade, sociedade, condomínio fechado.

1 Aluna do curso de geografia da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/06
2 Professor; e-mail: sergiooliveiramartins@gmail.com. 

mailto:sergiooliveiramartins@gmail.com
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REPRESENTAÇÃO FEMININA EM TRÊS OBRAS DE MARTINS PENA

Renan Carvalho da Silva1 & José Alonso Tôrres Freire2

Curso de Letras 
Câmpus de Aquidauana (CPAQ) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a forma com que se apresenta a representação da 
mulher em três peças do comediógrafo Martins Pena, sendo elas “O Noviço”, “Juiz de Paz da Roça” e 
“Quem Casa, Quer Casa”. Apesar das obras de Martins Pena representarem de forma quase documen-
tal as maneiras e costumes da época, conseguimos observar em peças do autor, personagens femininas 
que não são submissas às figuras masculinas, tais como Fabiana, Paulina, Rosa, Florência e Aninha, 
tendo em vista que no século XIX o comportamento esperado de uma mulher era justamente o de se 
submeter às vontades do marido. Para tanto, foram utilizadas diversas obras como embasamento teó-
rico, tais como “Panorama do Teatro Brasileiro” (2004), de Sábato Magaldi, “A Personagem da Ficção” 
(2014), de Antonio Candido et al, “Dicionário de Teatro” (2010), de Luiz Paulo Vasconcellos, “Comé-
dias de Martins Pena. Edição Crítica” (s/d), de Darcy Damasceno, entre outras obras.Dessa forma, 
como constatamos com as leituras e a análise, encontramos várias figuras femininas de força nas obras 
analisadas de Martins Pena e é graças às atitudes de muitas delas que a trama se desenvolve, tendo, 
assim, em várias ocasiões, mais relevância e poder que as personagens masculinas. Os resultados das 
análises, dos quais já foram apresentados dois trabalhos em eventos, indicam que tal inversão de poder 
caracteriza possível crítica ou até mesmo alguma maneira de criar comicidade nas peças, mas também 
podem demonstrar a existência real de mulheres que fugiam ao padrão socialmente esperado. 

Palavras-chave: Martins Pena, Teatro Brasileiro, Representação Feminina.

1 Aluno do curso de Letras da UFMS, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, curso de Letras, Câmpus de Aquidauana; e-mail: jatfreire@yahoo.com.br
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS GESTORES MUNICIPAIS  
DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE PROFESSORES 

HOMENS NESTA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Valdelice Cruz da Silva Souza1 & Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis2

Curso de Pedagogia 
Câmpus de Naviraí (CPNV) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Diante da constatação de que na maioria dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul não exis-
te professores homens trabalhando com turmas de educação infantil, mas que em alguns locais há a 
presença do referido profissional, surgiu o interesse de entender essa realidade, de acordo com a opi-
nião de gestores educacionais. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar as representa-
ções sociais dos gestores municipais de educação infantil de diferentes localidades do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sobre o trabalho desenvolvido por docentes do gênero masculino na primeira etapa da 
educação básica. A abordagem teórica apresenta discussões relativas à gestão educacional, relações de 
gênero e representações sociais. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio 
de gravação de entrevistas semiestruturadas, que posteriormente foram transcritas, sistematizadas e 
analisadas. Participaram do estudo três profissionais que atuavam como gestoras de educação infantil 
nas Secretarias Municipais de Educação de três diferentes municípios do Estado do Mato Grosso Sul. 
Os resultados evidenciam que as gestoras apoiam o trabalho dos professores homens, porém há receio 
em relação ao que as famílias vão pensar e preocupação relativa ao toque físico ou com a higienização 
das crianças. Percebe-se que embora havendo aceitação, a ponto de nos municípios pesquisados terem 
professores homens na educação infantil, ainda permanece as representações sociais de que as mulhe-
res é que têm maiores habilidades para trabalhar com crianças.

Palavras-chave: Representações Sociais, Educação infantil, Professores homens.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Aluna do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV, bolsista de Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16.
2 Orientadora
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RETRATO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA SULMATOGROSSENSE:  
DE MERLEAU-PONTY A CASTORIADIS

Israel Aparecido da Silva Junior1 & David Victor-Emmanuel Tauro2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho propõe apresentar algumas considerações sobre a produção da pintura artística com-
preendendo como alguns artistas conseguem criar algo novo revisitando temáticas como o trabalho, 
religião, cultura popular e natureza, bem como os conceitos de autonomia e heteronomia, criação e 
criatividade podem estar presentes da psique à práxis no campo das Artes Visuais do estado. Primei-
ramente apresentamos um panorama histórico da produção de arte no estado de MS a partir do início 
dos anos 70, onde trabalhamos com quatro artistas visuais vinculadosao estado de Mato Grosso do 
Sul. Após, lidamos com os conceitos de autonomia e heteronomia, criação e criatividade trabalhados 
por Cornelius Castoriadis e a relação do Ser no mundo de Maurice Merleau-Ponty. Realizando um 
levantamento das temáticas mais retratadas por estes artistas, destacamos como estes temas articulam-
se com o trabalho dos autores citados. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em três momentos: le-
vantamento e revisão bibliográfica, registro e organização de dados, discussão e redação dos relatórios 
parcial e final. A revisão bibliográfica deu embasamento teórico, histórico e de linguagem técnica da 
pesquisa, fornecendodados para a contextualização dos temas trabalhados. No decorrer da pesquisa 
objetivamos desenvolver a importância de conhecer e compreender como ocorre o processo de criação 
do artista visual, oferecendo indícios de um axioma na produção de arte, construção social-histórica. 
É através do imaginário humano, na manifestação da arte, onde conteúdo e forma desvelam cosmos de 
sentidos e significados. Como resultado verificamos que a pintura pode conter sobre si um conjunto 
próprio de significações sensíveis, antes, atribuídas apenas ao imaginário do artista mas, agora posta, 
desvela um mundo próprio em si, convidando e se relacionando conosco.

Palavras-chave: Autonomia/Heteronomia, Pintura, Criatividade.

1 Acadêmico do curso de Artes Visuais - Licenciatura - Hab. em Artes Plásticas da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, Campo Grande [MS] e voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UFMS 2015/16. e-mail: isra_zayed@hotmail.com.
2 Doutor em Sociologia pela École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, França e Professor Titular da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, CCHS/UFMS. [MS]. e-mail:david.ve.tauro@ufms.br

mailto:isra_zayed@hotmail.com
mailto:david.ve.tauro@ufms.br?subject=
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SIGNIFICADOS URBANOS EM CAMPO GRANDE, MS CONSTRUÍDOS PELA ARTE 
DA ESCULTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS I

Karen Naomi Belmont1 & Eluiza Bortolotto Ghizzi2

Curso de Artes Visuais – Bacharelado 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A escultura tem papel fundamental nas cidades desde os tempos antigos, podendo enfatizar a impor-
tância e o poder dessas cidades e de seus governantes, representar símbolos religiosos ou fatos histó-
ricos, papel este que mantém até hoje, embora acrescentando outros significados. Seu valor hoje para 
as cidades nem sempre é reconhecido do mesmo modo, o que pode ser notado pelo fato de, por vezes, 
serem executadas com materiais mais facilmente perecíveis e estarem em lugares de pouco destaque 
visual, o que é constatado por este estudo. Este Plano de Trabalho objetivou dar continuidade a um 
levantamento de esculturas localizadas no espaço público de Campo Grande, MS, iniciado em 2014, 
bem como realizar uma análise do significado associado a uma parte delas, levando em conta a relação 
das obras com os espaços públicos nos quais estão localizadas. A metodologia incluiu revisão biblio-
gráfica, para subsidiar a normatização do levantamento e catalogação de dados; a catalogação de dados 
técnicos e fotográficos propriamente dita, que incluiu 6 obras, juntadas às 31 catalogadas em Plano 
de Trabalho anterior (de Aguinaldo Alves, 2014-2015); localização das obras em um mapa digital (do 
Google Maps), que pode ser acessado via internet; e análise semiótica de 12 obras selecionadas. Os 
resultados, que incorporam a pesquisa intitulada “Artes visuais, design e arquitetura, relações de con-
tinuidade”, coordenada pela orientadora do plano de trabalho que resultou neste relatório,permitem 
conhecer as esculturas por meio de imagens, dados técnicos e análises qualitativas.

Palavras-chave: arte pública, patrimônio, análise semiótica.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmico do curso de Artes Visuais.
2 Orientadora.
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SOCIEDADE: CONSTELAÇÃO FAMILIAR VINCULADA PELO AFETO

Juliana Cordeiro de Melo1 & Evandro Carlos Garcia2

Breve introdução histórica das codificações brasileiras, que se originaram como ordenações, poste-
riormente consolidando-se em constituições e códigos civis. Análise do livro O Cortiço, com enfoque 
nas composições familiares de seus personagens e apresentação de diversos modelos familiares. Exame 
de diversos textos que se delimitam ao intervalo histórico entre o descobrimento do Brasil, o período 
colonial, até a Proclamação da República; com o intuito de refletir sobre o fato de que nesse ínterim 
existiram vários modelos familiares, não apenas o patriarcal. O que é bastante relevante, pois denota 
que as codificações apenas resguardavam e protegiam os direitos das famílias pertencentes ao estrato 
social dominante nesse período - restrito a famílias patriarcas, que também eram responsáveis pela 
elaboração dessas normas de conduta. Dessarte, as codificações da época restringiam qualquer ação da 
mulher ao consentimento do marido, vivendo, pois, em um ambiente totalmente opressor. Em sequên-
cia ao processo histórico, a pesquisa enfoca o exame da Constituição Cidadã e a proteção que esta con-
feriu à instituição familiar. Visto que as relações familiares se modificaram, novos modelos familiares 
surgiram, sendo o vínculo geral de toda a constelação familiar, o afeto. O laço afetivo será responsável 
pela origem da afetividade familiar e da multiparentalidade. O desenvolvimento de todo esse trabalho 
se concretizou através da pesquisa qualitativa, teórica e acadêmica. Apresentando resultados analíticos, 
através da reflexão sobre a sociedade brasileira e suas codificações. Atingindo seus objetivos de reflexão 
e analise crítica da existência de diversos modelos familiares que, inicialmente, não foram reconheci-
dos pelas codificações da época e observação e exame da atual Constituição e sua maior abrangência 
sobre a organização familiar.

Palavras-chave: Família, Afetividade, Multiparentalidade.

Apoio: CNPq/UFMS.

1 Acadêmica do curso de Direito.
2 Orientador.
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SOFRIMENTO PSÍQUICO DE DESEMPREGADOS

Fatima Taher Asrieh1 & Vanessa Catherina Neumann Figueiredo2

Câmpus do Pantanal (CPAN) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: Este estudo tem o objetivo de avaliar a saúde mental dos trabalhadores desempregados no 
Mato Grosso do Sul no ano de 2015/2016. Tratou-se de uma pesquisa epidemiológica descritiva, de cor-
te transversal realizada com 27 trabalhadores desempregados que se encontravam em busca de traba-
lho na Casa do Trabalhador, os quais responderam a um questionário sócio demográfico, ao SRQ-20, à 
EASPSTD e à escala de Empregabilidade. Os participantes apresentaram de 26 a 35 anos (51,8%), esco-
laridade variando entre fundamental completo e médio incompleto (37%), médio completo e superior 
incompleto (37%) e fundamental incompleto (22%). Quanto ao tempo de procura de emprego, 48,14% 
dos participantes buscam emprego há mais de um ano, sendo que 74% dos participantes possuíam 
capacitação profissional. Constatou-se que 29,62% dos participantes apresentavam Transtorno Mental 
Comum e os sentimentos mais frequentes nesta população foram nervosismo e preocupação(66,67%), 
dificuldade em tomar decisões(29,93%) e insônia(33,33%). Os participantes apresentaram sofrimento 
psíquico 77,77%, com sentimentos frequentes tais como vergonha (29,62%), insegurança (44,44%), an-
siedade (37,04%), e 33,33% apresentaram sofrimento social. Verificou-se que 48,13% dos participantes 
apresentaram escore alto, indicando que os participantes possuem sentimentos positivos à capacidade 
de executar ações necessárias para o mercado de trabalho que pretendem seguir. E 48,14% apresenta-
ram escore médio, indicando condições favoráveis para a realização de atividades e ações necessárias 
para a conquista profissional. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o grupo estudado 
apresentou uma alta frequência de insegurança em comparação com a empregabilidade relatada, o que 
deve ser mais profundado na continuidade desta pesquisa, com um uma maior numero de participan-
tes. Também se verificou uma alta taxa de TMC, o que deve ser associada ao tempo de desemprego dos 
participantes, uma vez que grande parte destes está em busca de emprego há mais de um ano. 

Palavras-chave: capacitação profissional, empregabilidade, saúde mental.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Psicologia
2 Orientadora, Professora Associada do Curso de Psicologia e dos Mestrados em Educação e Estudos Fronteiriços do CPAN.
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TEMATIZAÇÃO NA TELENOVELA GABRIELA:  
ADAPTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO TEMÁTICA

Nicole Rocha1 & Márcia Gomes2

Resumo: O objetivo deste trabalho constituiu-se em comparar as características e os atributos dos 
personagens inseridos no contexto histórico e social do romance Gabriela (1958), de Jorge Amado, 
adaptados para a nova versão da telenovela Gabriela (2012) no intuito de verificar o deslocamento 
temático para a questão do branqueamento. A metodologia utilizada envolve, principalmente, a Teoria 
da Adaptação, a análise comparatista e a Teoria dos Níveis, de modo que se torne possível discutir o 
tratamento dado à identidade negrana teledramaturgia brasileira. Constatou-se que ocorreu um pro-
cesso de branqueamento na transposição dos personagens da obra escrita para a televisiva e que houve 
a representação dos personagens negros por meio da estereotipação negativa, o que indica a ideia 
do discurso midiático como narrativa sobre a nação. Conclui-se que há uma tendência na telenovela 
brasileira em afirmar o mito da democracia racial por meio do racismo midiático,em vez de afirmar a 
identidade negra por interferir na construção do imaginário social e na ideia de realidade do telespec-
tador.

Palavras-chave: adaptação, remake, branqueamento.

1 Acadêmica do curso de Letras (Português/Inglês), bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professora da UFMS, curso de Jornalismo; e-mail: marcia.gomes@ufms.br
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TEMPO E MEMÓRIA EM PRODUÇÕES FÍLMICAS: DIÁLOGOS

Benita Maria Alves de Melo1 & Angela Guida2

Departamento de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Este trabalho apresentou como objetivodiscutir as relações existentes entre tempo, memória e esqueci-
mento a partir do diálogo com a produção cinematográfica O doador de memórias (2014), do diretor 
Phillip Noyce e o conto “Funes el memorioso” (“Funes, o memorioso”), do escritor argentino Jorge 
Luís Borges, incluído no livro de contos intitulado Ficções, publicado no ano de 1944. O filme é uma 
adaptação do livro The Giver (O doador), de 1993, cuja autoria é de Lois Lowry. O doador de memórias 
é classificado como gênero scientific fiction, (ficção científica). Com essa proposta de diálogo entre as 
duas formas de linguagem: literária e cinematográfica pretendeu-se demonstrar que tanto o filme de 
Phillip Noyce quanto o conto de Jorge Luís Borges permitem estabelecer uma reflexão bastante sig-
nificativa e pertinente sobre as relações de tempo, memória e esquecimento. Desse modo, o objetivo 
também foi refletir como se construiu a memória para além da divisão clássica do tempo – passado, 
presente e futuro. Ainda se discutiu a memória e o esquecimento como possibilidades suplementares, 
e não como questões dicotômicas e opostas, como é, às vezes, comum presenciar em alguns discursos 
propagados no cotidiano. Como referencial teórico-metodológico para dar suporte ao diálogo que en-
gendramos com a obra fílmica e o conto de Jorge Luís Borges, valemo-nos basicamente de três livros: 
Lete: arte e crítica do esquecimento (2001), do teórico alemão Harald Weinrich, Mal de arquivo (2001), 
do filósofo franco-argelino Jacques Derrida e do livro A linguagem cinematográfica, do estudioso de 
cinema Marcel Martin.

Palavras-chave: discurso memorialístico, interface, cinema.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Letras.
2 Orientadora.
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TEORIA DA ATIVIDADE VERBAL EM AULAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS: 
RELATO DE UMA PRÁTICA

Aline Rodrigues da Silva1 & Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento2

Este trabalho se situa no viés da concepção de linguagem como forma de interação, considerando-a 
como o lugar de constituição de relações sociais configuradas por práticas contextualizadas e signifi-
cativas. Objetiva-se analisar como ocorre a interação em sala de aula a partir de uma perspectiva sócio 
histórica e interacionista, a fim de contribuir no aprendizado da linguagem enquanto formação social 
do aluno. A base teórica se sustenta a partir da Linguística Aplicada, fundamentada em Geraldi (2009, 
1993, 2010) e Kleiman (2008), numa interface com a Psicologia da Aprendizagem, a partir de Vygotsky 
(1991) e Leontiev (1978). Enfim, esta proposta teórica-metodológica envolveu procedimentos distin-
tos, desde o contato com o estabelecimento escolar, assinatura do Termo de Livre Consentimento, 
observação e gravação das aulas, seleção das atividades e interpretação, tendo em vista os objetivos es-
tabelecidos. O córpuspesquisado consistiu nos exercícios realizados em sala, em dados da interlocução 
que antecedeu a utilização de textos e em entrevistas realizadas com alunos e professor sobre o desen-
volvimento da aula em uma turma de 8º ano na cidade de Três Lagoas-MS. Observamos que as propos-
tas analisadas não se centraram essencialmente na atividade de estudo, centraram-se principalmente 
no controle da turma, e demonstraram o caráter de autoridade do livro didático como depositário do 
saber a ser decifrado pelo aluno e reproduzido pelo professor. Os resultados indicam a existência de 
poucas atividades, além disso, desprovidas de uma necessidade e um motivo para que seu objetivo seja 
alcançado, pois não há motivação para alcançá-lo. Nota-se, também, a preocupação com o conteúdo 
em detrimento da prática social de comunicação em um contexto significativo. Assim, a escola deixa 
o aluno à margem, não o direcionando para o que ainda não é capaz de realizar e permanecendo na 
constante prática descontextualizada.

Palavras-chave: Práticas de leitura/Produção textual, Ensino/aprendizagem, Teoria da Atividade Ver-
bal.

1 Aluna do curso de Letras/ Inglês da UFMS, bolsista de Iniciação Científica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS; e-mail: celina_ufms@hotmail.com

mailto:celina_ufms@hotmail.com
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Código área: G-6

TERRITÓRIO RURAL DO BOLSÃO (MS):  
LEVANTAMENTOS DE DADOS CENSITÁRIOS

Ivete Silva Dourado1 & Sedeval Nardoque2

Curso de Geografia  
Câmpus de Três Lagoas (CPTL) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Além de contribuir com o projeto de pesquisa ao qual está vinculado, o presente trabalho tem como 
objetivo o levantamento de dados censitários para contribuir na compreensão da dinâmica fundiária 
e populacional do Território Rural do Bolsão (MS), composto por 8 municípios de Mato Grosso do 
Sul, em virtude das dificuldades encontradas na consolidação dos territórios rurais por efeito da com-
plexidade própria deste tipo de formação socioespacial, cuja composição se expressa por diferentes 
dimensões: ambiental, sociocultural, econômica e política. Deste modo, utiliza-se de revisão bibliográ-
fica sobre a temática proposta, juntamente com a coleta de dados dos censos agropecuário (1995/96 
e 2006) e demográfico (2000 e 2010) no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
para alcançar este propósito. Os dados coletados foram dispostos em tabelas e figuras, a fim de tornar a 
compreensão dos mesmos mais fácil e rápida. A partir das análises, afirma-se, em forma de conclusão, 
que o Território Rural do Bolsão apresenta estrutura fundiária extremamente concentrada, situação 
agravada com a territorialização do capital no campo por meio da instalação de indústrias de papel e 
de celulose e expansão de monocultivos de eucalipto, levando a migração do campo para a cidade nos 
municípios que compõem o Território.

Palavras-chave: território rural, dinâmica fundiária, dinâmica populacional.

Apoio: CNPq/UFMS

1 Acadêmica do curso de Geografia da UFMS/CPTL, bolsista de Iniciação Científica CNPq – 2015/16.
2 Docente da UFMS/CPTL, orientador e coordenador de projeto de pesquisa.
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TRABALHO ESCRAVO DOS ÍNDIOS GUARANI NO SUL DE MS.  
VIOLAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO: PASSADO E PRESENTE

Sara Farias Lopes1 & Antônio Hilário Aguilera Urquiza2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: A violação do direito do trabalho em especial relacionado aos povos indígenas é recorrente. 
O objetivo do plano de trabalho é efetivar uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, no 
tocante à dignidade da pessoa humana relativa aos grupos indígenas, assim como, analisar as relações 
de trabalho análogas à escravidão recorrentes do tráfico de índios guarani na fronteira do estado. O 
estudo tem como referência o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – (II PNETP, 
2013). O estudo revela o intuito contribuir para uma maior visibilidade dos Direitos do Trabalho dos 
indígenas através de Remédios Jurídico-Administrativos propostos por políticas públicas. A relevância 
social decorre do enfoque aos grupos populacionais com grande vulnerabilidade como é o de etnias 
indígenas, que, geralmente, acabam por se tornar vítimas de violação de direitos, do tráfico de pessoas 
e da exploração de trabalho. Busca-se, portanto, examinar a violação de direitos dos indígenas guarani.

Palavras-chave: Trabalho Escravo, Povos Indígenas, Direito do Trabalho.

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect

1 Aluna do curso de Direito/UFMS, voluntária de Iniciação Científica – PIBIC 2015/16
2 Doutor em Antropologia; professor do Mestrado em Direitos Humanos/UFMS; Professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia (UFGD) e Programa de Educação (UCDB); e-mail: hilarioaguilera@gmail.com

mailto:hilarioaguilera@gmail.com
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UMA ABORDAGEM LINGUAGEIRA DO MAL-ESTAR

Lucas Jose Avila Zaher1 & Tiago Ravanello2

Resumo: O objetivo deste trabalho é, a partir da discussão sobre a forma como Freud aborda a con-
cepção de cultura, derivar uma perspectiva de oposição entre, de um lado, o desamparo radical da cria 
humana enquanto uma espécie de medida de condição ética e, de outro, posicionamentos diversos de 
defesa do reducionismo dos fenômenos psíquicos a determinantes biológicos, naturalistas e/ou fisica-
listas como um modo de escamoteamento do mal-estar daí decorrente.

Palavras-chave: psicanálise, cultura, linguagem.

1 Aluno do curso de Psicologia da UFMS, bolsista de Iniciação Cientifica CNPq – PIBIC 2015/16
2 Professor da UFMS, Centro de Ciências Humanas e Sociais
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Código área: F-2 Administração

UMA ANÁLISE DA CIDADANIA DE CATADORES  
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS AUTÔNOMOS 

Tamiris Fantini1 & Geraldino Carneiro de Araújo2

Câmpus de Paranaíba (CPAR) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O desenvolvimento brasileiro e a urbanização foram incapazes de assegurar melhores condições so-
ciais, econômicas e políticas a todos os cidadãos. Diante as mudanças, o poder econômico aumentou 
e novos sistemas de produção e controle do trabalho foram inseridos na sociedade. Em virtude da 
problemática que envolve o consumo e o descarte adequado dos resíduos sólidos, bem como o elevado 
número de pessoas que sobrevivem da catação desses resíduos. Neste contexto, esta à classe trabalha-
dora dos catadores de materiais recicláveis. O presente trabalho tem como objetivo analisar a cidadania 
de catadores de materiais recicláveis autônomos (não vinculados a cooperativas e/ou associações) do 
município de Paranaíba-MS. A metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva, qualitativa, utili-
zou-se como instrumento de coleta a entrevista com os catadores de material reciclável e para o tra-
tamento dos dados utilizou-se a análise de conteúdo. A atividade de reciclagem não é apenas benéfica 
economicamente, mas nos últimos anos vem tornando-se importante em âmbito ambiental de todo o 
mundo, além de fortalecer ainda mais a opinião pública. O estudo revelou que esses trabalhadores são 
formados por grupos de baixo nível de renda e escolaridade, são submetidos a condições precárias de 
trabalho e vida e incapazes de lutar pelos seus direitos fundamentais individualmente. Os catadores 
organizados coletivamente como cooperativa ou associação teriam mais acesso aos seus direitos e re-
conhecimento quanto ao seu trabalho.

Palavras-chave: Cidadania, Catadores de materiais recicláveis, Reciclagem.

Apoio: UFMS

1 Aluna do curso de Administração
2 Orientador
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UM LUGAR PARA BEIJAR (2008): HOMOSSEXUALIDADE E 
INTERSECCIONALIDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Victor Hugo da Silva Gomes Mariusso1 & Miguel Rodrigues de Sousa Neto2

Resumo: Objetiva-se apresentar a obra Um lugar para beijar (2008), dirigida por Neide Duarte e pro-
duzida em conjunto com o Programa Municipal de DST/Aids da Secretária de Saúde do Estado de São 
Paulo, bem como aquilo que foi produzido sobre a mesma, no que tange a crítica especializada e a pro-
dução bibliográfica dos temas conflituados no documentário e que nos interessam, como gênero, raça/
etnia, geração, etc. Frisa-se que essa obra possibilita analisar e construir as histórias daqueles sujeitos 
que se encontram de alguma forma negligenciados pela sociedade na qual vivemos e pela academia. Ao 
analisar Um lugar para beijar, é preciso observar suas contradições, ambiguidades, sua complexidade, 
haja vista que não se trata de compreender apenas a obra de arte, mas o corpo social que a faz existir.

Palavras-chave: Sexualidades, Sociabilidades, Contra-Hegemonia.

1 Discente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
Pesquisador Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC 2015/2016.
2 Docente do curso de História do Câmpus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
Coordenador do Laboratório de Estudos em Cultura & Diversidade, Política & Sexualidade.
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UM OLHAR A PARTIR DO QUE PREZAVA A LEGISLAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA DÉCADA DE 1980

Juliana Oliveira Perini1 & Carla Regina Mariano da Silva2

Resumo: Nesta pesquisa propomos investigar a legislação sobre a formação de professores de Matemá-
tica que vigorava no país após a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, até início dos anos 1990. A 
partir de publicações do Conselho Federal de Educação, buscamos resoluções deste órgão e portarias 
do Ministério da Educação que ditavam como deveria ser feito a abertura de cursos de graduação. 
Nesta pesquisa nos inspiramos no referencial metodológico da Hermêutica de Profundidade, mas nos 
sentimos livres para criar nossos próprios caminhos. Assim, com o olhar voltado para as legislações 
no período citado, encontramos uma resolução que ditava os procedimentos para que um curso fosse 
aberto em determinada região e uma portaria que versava sobre a atualização dos professores de de-
terminado curso. No decorrer do texto fazemos algumas observações sobre esses dois documentos e 
chamamos a atenção para o fato de que no período após a criação do Estado não houveram grandes 
modificações referentes á formação de professores na legislação.  

Palavras-chave: Legislação, Formação de Professores de Matemática, Década de 1980.

1 Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientadora.
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Código área: H-1

UNIDADES FRASEOLÓGICAS EM TEXTOS JORNALÍSTICOS: FOCO SOBRE AS 
EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS NA FOLHA DE SÃO PAULO

Marina Luz1 & Elizabete Aparecida Marques2

Departamento de Letras 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Dentro do léxico da Língua Portuguesa, existem três tipos de lexias que se diferem por suas caracte-
rísticas. Um deles é o grupo das lexias complexas, representadas pelas unidades fraseológicas – com-
binação indissociável de unidades léxicas, formada por mais de uma lexia. As unidades fraseológicas 
podem ainda se classificar em vários outros tipos, dentre eles o das expressões idiomáticas – unidades 
fraseológicas presentes na comunicação rotineira que, dentre outras características, possuem sentido 
figurado. Partindo desses pressupostos, esse trabalho visa a contribuir para o avanço das pesquisas no 
âmbito da Fraseologia, formando uma base de dados composta por expressões idiomáticas extraídas 
de um corpus de textos jornalísticos da versão online do jornal Folha de São Paulo. Para cumprir tal ob-
jetivo, a metodologia da pesquisa seguiu procedimentos manuais de odiarmazenamento diário de tex-
tos das seções de esporte e cultura e, posteriormente, seleção e tabelamento dos candidatos à expressão 
idiomática. Considerando o corpus estudado neste trabalho, os resultados da pesquisa mostram que a 
incidência de expressões foi menor do que se era esperado. Esse resultado indica que a ocorrência des-
se grupo de unidades fraseológicas está diretamente ligada às características que os textos carregam, 
porque afinal as expressões idiomáticas apareceram com maior frequência nos textos de temática mais 
leve e descontraída, como por exemplo, as colunas culturais humorísticas, e nas reportagens esporti-
vas que trouxeram citações. Concluiu-se que a pesquisa foi muito relevante como possível objeto para 
estudos futuros.

Palavras-chave: Expressões idiomáticas, Língua portuguesa, Banco de dados.

1 Acadêmica do curso de Letras da UFMS, voluntária de Iniciação Cientifica – PIBIC 2015/2016.
2 Orientadora.



ANAIS DO XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFMS

521
Ciências Humanas e Sociais

Código área: H-3

VISUALIDADES DA ARTE POPULAR: 
LEVANTAMENTOS INICIAIS E SUPORTE PARA TRABALHO DE CAMPO

Soane Piuna Batista de Souza1 & Paulo César Antonini de Souza2

Curso de Artes Visuais – Licenciatura 
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

As práticas sociais de artistas latino-americanos que realizam, comercializam e/ou expõem nas ruas e 
espaços públicos de acesso gratuito ensejam saberes populares e potencialmente pedagógicos, confor-
me aferido em investigação anterior realizada no biênio 2012/2013 com artistas populares na cidade 
de São Carlos-SP e nas capitais do Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, México e Panamá (SOUZA, 
2014). A articulação entre os saberes de origem popular e os fundamentos teóricos da arte, possibilita 
abrangência para além de valores estéticos e referenciais eurocêntricos, contemplando o âmbito rela-
cional e a intersubjetividade na configuração de identidades latino-americanas críticas e emancipadas. 
Como o Mato Grosso do Sul situa-se na região fronteiriça entre Brasil, Paraguai e Bolívia, constitui 
campo privilegiado para continuidade da referida investigação, destarte desenvolvemos esta pesqui-
sa visando suporte para sucessivo trabalho de campo nas cidades sul-mato-grossenses de Corumbá, 
Ponta Porã e Campo Grande; em Puerto Quijarro na Bolívia, Pedro Juan Caballero no Paraguai e nas 
respectivas capitais internacionais. Os levantamentos iniciais consistiram em investigação do Estado 
da Arte sobre perspectivas estéticas e pictóricas populares latino-americanas desde a própria Améri-
ca Latina, considerando-se publicações referentes aos anos de 2013 e 2014 na plataforma online dos 
periódicos da CAPES; além de revisão bibliográfica e produções textuais no grupo de estudos do Nú-
cleo de INvestigação de Fenomenologia em Artes – NINFA/UFMS. Em se tratando de uma pesquisa 
qualitativa de abordagem fenomenológica, o trabalho de campo restringiu-se às feiras livres de econo-
mia criativa em espaços públicos campo-grandenses, culminando em entrevista concedida pelo artista 
popular Waldeko em caráter de colaboração. Nesta primeira etapa, constatamos alinhamento com 
os resultados anteriormente observados (SOUZA, 2014) no processo de criação, em relação dialética 
entre os condicionamentos e a liberdade; na mobilização da extasia e na presença de potencialidades 
pedagógicas na relação que o artista desenvolve com outros feirantes da Praça dos Imigrantes, aos 
quais ensina pintura.

Palavras-chave: experiência estética, artistas populares, articulação de saberes.

Apoio: PIBIC/CNPq

1 Acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais.
2 Orientador.
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ZONEAMENTO E MAPEAMENTO DO FLUXO DE MIGRANTES  
NA FRONTEIRA DE CORUMBÁ-MS

Andrey Gaspar Sorrilha Rodrigue1 & Antonio Hilário Aguilera Urquiza2

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo: O trabalho proposto, está inserido em um projeto mais amplo intitulado “Fronteiras étnico-
culturais – análise do tráfico e migração de pessoas nas fronteiras de Mato Grosso do Sul”. A presente 
pesquisa visa à realização de um estudo com fins de análise sobre fronteiras étnico-culturais e contex-
to sócio geográfico - Criação de mapas temáticos através de ferramentas de geoprocessamento para 
quantificar a localizar migrantes na cidade de Corumbá, fronteira com a Bolívia. A proposta desse 
trabalho é contribuir para a disseminação de informações e delimitar áreas onde os migrantes possam 
estar vivendo e trabalhando na cidade. As buscas serão feitas a partir de pesquisas realizadas em campo 
(entrevistas nas ruas, em pontos de grande fluxo de pessoas, em domicílios, em locais de trabalho, em 
lojas, por telefone, etc.) através desses instrumentos podemos observar e identificar a perspectiva do ci-
dadão, para que seja utilizada como insumo de gestão do trabalho em seu sentido mais amplo. Seu uso, 
combinado com Sistemas de Informação Geográfica (GIS) pode ser um grande diferencial para a pes-
quisa, nesse caso, englobam informações de diversas situações que envolvem e levam em consideração 
a atual realidade dessas pessoas, relacionando-se com fatores migratórios e geográficos, a fim de com-
plementar os conhecimentos já adquiridos e dar mais visibilidade ao tema, para que se delimitem áreas 
emergentes e auxilie ao combate de problemas endêmicos, como  exploração de migrantes bolivianos e 
o tráfico de pessoas nas fronteiras de Mato Grosso do Sul; no caso, especialmente em Corumbá. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, Geotecnologias, Fronteiras.

Apoio: CNPq/UFMS/Fundect

1 Aluno do curso de Engenharia Ambiental da UFMS. Iniciação Científica UFMS – PIBIC 2015/16
2 Doutor em Antropologia; professor do Mestrado em Direitos Humanos/UFMS; Professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia (UFGD) e Programa de Educação (UCDB); e-mail: hilarioaguilera@gmail.com

mailto:hilarioaguilera@gmail.com
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