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COMPROMISSOS ESG PARA FOMENTAR QUESTÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NAS ORGANIZAÇÕES

Carlos Rafael Bueno¹; Jheferson Xavier Custodio¹; Paulo Roberto da Silva¹; Ronan Quintino Alves¹; Sandra de Souza Alves² 

Responsabilidade Social e ESG são termos que dispõem de muitas pesquisas no meio privado e público, com a finalidade de
ressaltar e minimizar problemas de sustentabilidade social e ambiental. O papel das empresas tem-se intensificado cada vez mais
nas questões socioambientais, com o principal objetivo de atrair investidores potenciais, tendo em vista que empresas são
responsáveis pelo retrato do ambiente, da comunidade e das finanças no meio onde estão estabelecidas. Nessa perspectiva, as
organizações podem ter pontos positivos, mas também pontos negativos, independente da área de atuação, sendo por uso
indevido de recursos naturais, emissão de poluentes e gastos excessivos de materiais na produção de seu produto. Com a
finalidade de estar entre as melhores e populares empresas do mundo, gestores se empenham para administrar com sucesso em
seus três pilares: pessoas, ambiente e economia. A partir desse escopo tem-se o exercício denominado pela sigla ESG
(Environmental, social and governance), que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.
Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi verificar a importância da conectividade das políticas e estratégias da empresa
para com os três pontos definidos como ESG, uma vez que são imprescindíveis indicadores para um bom empenho da empresa
junto à sociedade. Para verificar essa importância, realizou-se uma revisão de literatura em artigos relacionados ao tema e um
estudo aplicado sobre a relação entre RS e ESG com o sucesso empresarial. Com essa análise foi possível observar que, a
tendência à instalação de propósitos e ações voltadas à responsabilidade sustentável e social, é fortemente atrelado à ascensão
empresarial moderna.

Palavras Chave: Boas práticas, Empresa, Estratégia, Stakeholders.

¹ Discentes do curso de graduação de Administração

² Docente orientadora, autores correspondentes: sandra.alves@prof.unifenas.br
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A  RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E O COMPROMISSO DAS EMPRESAS COM A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE 

Gabriel Gonçalves Sodré¹; Gustavo Rebelo Alves¹; Thais Cabral Lopes¹; Yuri de Nardi¹; Sandra de Souza Alvess²

A responsabilidade socioambiental, tem relação com o compromisso das empresas com a sociedade. Uma empresa socialmente
responsável deve traçar ações numa gestão ética e transparente. As práticas de RSC, ESG e sustentabilidade nas empresas estão
deixando de ser atribuídas apenas ao compliance, ou seja, deixam de ser vistas como uma necessidade de somente se cumprir as
leis e regulamentações e passam entendidas como diretrizes estratégicas dos negócios. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é
descrever a importância das práticas sustentáveis no meio empresarial. Para tanto utilizou-se uma revisão de literatura em
periódicos, artigos, da SCIELO, Google acadêmico. Com as pesquisas analisou- se que as práticas de sustentabilidade é de suma
importância para as empresas, tanto para sua imagem quanto para o meio ambiente em que a mesma é inserida. A tendência
ESG é tão forte que os investimentos relacionados a esta pratica possuem diversas métricas e parâmetros que não visam apenas
à resolução de questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, mas também as estratégias de negócios da empresa. Uma
empresa que pensa ecologicamente encoraja o uso de transportes públicos, de bicicletas e até mesmo de caminhadas para ir e
vir do escritório. Economizar energia, eliminar copos de plásticos e reciclar materiais não é o suficiente. Os funcionários devem
ser encorajados a abraçarem uma nova visão de sustentabilidade, neutralizar as emissões de carbono produzidas pelas operações
das empresas, também está se tornando uma demanda cada vez mais real nos ambientes organizacionais

Palavras Chave: Boas Práticas, Conduta, Gestão, Sustentabilidade..

¹Discentes do curso de Administração;

²Docente orientadora,

correspondente: sandra.alves@prof.unifenas.br
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SUSTENTABILIDADE E SAÚDE EM AÇÃO

Leticia Daniele Puras¹*, Ligiane Aparecida Florentino².

De acordo com a Agência Senado (2022) em torno de 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100
milhões não têm acesso à coleta de esgoto. As comunidades rurais são as mais afetadas pela falta deste serviço, devido a sua
localização um sistema de tratamento coletivo fica impossibilitado, o que acarreta em disposição inadequada do esgoto
doméstico. Adotar sistemas para tratamento de água e esgoto individuais utilizando tecnologias sustentáveis de baixo custo é
uma alternativa aplicável para o meio rural. A educação sanitária e ambiental devem ser os pilares para transformar a realidade
brasileira, pois ao se conhecer os riscos ocasionados à própria saúde pelo desenvolvimento de doenças graves fica evidente a
necessidade de prevenção. O primeiro passo do projeto ‘Sustentabilidade e Saúde em Ação' foi coletar amostras de água em
casas de diferentes localizações na comunidade rural de Campo do Meio, MG, para evidenciar a contaminação por
microrganismos. Em parceria com a prefeitura local, começamos a instalação de tecnologias sociais como clorador embrapa,
jardim filtrante e fossa verde (Tevap) para levar acesso ao saneamento básico às famílias vulneráveis da região. Este projeto busca
preencher as lacunas educacionais sobre o tema, trabalhando para demonstrar a necessidade de planos de saneamento para o
meio rural, sendo o objetivo do Curso de inverno UNIFENAS (2022) que envolveu as interfaces entre políticas públicas, saúde,
meio ambiente e impacto na produção", que contou com a presença de palestrantes de diversas organizações como Ministério da
Saúde, Agência Nacional das Águas, Embrapa entre outras. O nosso objetivo consiste em ajudar a cumprir os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) através de oficinas educacionais nas escolas, eventos abordando a interação
humana/ambiente e por fim levar medidas que garantam segurança sanitária às populações rurais.

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento básico; Comunidades Rurais; Educação; Sustentabilidade.

¹ Graduanda no curso de Medicina Veterinária,10º período,

² Discente do curso de Pós-Graduação em Agricultura Sustentável

*autora correspondente: leticia.puras@aluno.unifenas.br
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OS ARRANJOS FUNCIONAIS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Estefânia Aparecida de Andrade¹; Isabella Aparecida da Silva¹; Josiane da Silva Lima¹; Kleber Rocha da Cruz¹; Sandra de Souza Alves²*

De acordo com o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) – organização referência nacional e internacional no
assunto –, a Governança Corporativa é um sistema que dirige, monitora e incentiva empresas e organizações, envolvendo em sua
totalidade seus stakeholders de forma positiva. Seu estudo se justifica considerando que as boas práticas relacionadas ao tema
repercutem seus princípios básicos em resultados objetivos para toda a cadeia de envolvidos, alinhando interesses de modo a
potencializar a idoneidade em curto ou longo prazo da organização, contribuindo para a qualidade de sua gestão e bem comum.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi verificar os arranjos funcionais da Governança Corporativa nas organizações. Essa
pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica de uma acentuada busca na base de dados da SCIELO, Google Acadêmico e Google
Livros que sejam de relevância para o tema em questão. Discute-se, a partir dessa pesquisa, o que denominamos como Arranjos
Funcionais da Governança Corporativa, estabelecendo-a desde então como os mecanismos, princípios ou composto de regras
que dirigem o processo decisório de uma organização e ajudam a evitar problemas específicos de gestão como, por exemplo, o
conflito de agência. Entende-se, inclusive, que apenas o cumprimento dessas regras não é capaz de criar valor, mas torna-se fato
quando são aplicados em negócios de qualidade, lucrativos e bem administrados; possibilitando um melhor desempenho da
organização sem intervir em sua autonomia com uma gestão responsável e idônea. Neste contexto então e, para melhor orientar
as empresas, o IBGC propõe os princípios básicos reescritos do tema para o contexto nacional. São eles: Transparência
(disclosure), que se traduz no desejo de disponibilizar para os stakeholders as informações de seus interesses; Equidade (equity),
entendida pelo tratamento justo e isonômico dos interessados; Prestação de Contas (accountability), que pressupõe a obrigação
dos agentes de governança em prestar contas de suas atuações com clareza, e Responsabilidade Corporativa, a qual os agentes
veem o dever de zelar pela viabilidade econômica das organizações e seus diversos capitais (intelectual, humano, social
ambiental, reputacional e outros).

PALAVRAS-CHAVE: Governança Corporativa, organização, empresas, gestão.

¹ Graduandos do curso de Administração;

²*Docente orientadora, autora correspondente: sandra.alves@prof.unifenas.br
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PROJETO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NARRATIVAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM CONTEXTO DE PANDEMIA

Ana Carolina Sabino dos Santos¹; Sandra de Souza Alves²*.

No contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19 foi possível notar diversas mudanças em diversos setores da sociedade, em
especial no campo acadêmico, que sofreu vários impactos que levaram a mudanças no modelo de ensino-pesquisa-extensão, no
que se refere às ações extensionistas, os projetos de extensão precisaram se reinventar, passando a desenvolver atividades
remotamente, utilizando-se de diversas plataformas digitais para dar seguimento às atividades. Nesse cenário o Projeto de
Extensão intitulado “O lúdico na Educação Ambiental”, projeto este, realizado pelo curso de Pedagogia da Universidade Prof.
Edson Velano, se desenvolveu. O objetivo do projeto foi despertar o interesse dos participantes em desenvolver práticas lúdicas
de Educação Ambiental, e assim atuarem como educadores nas diferentes instâncias. O desenvolvimento do projeto ocorreu por
intermédio das plataformas digitais, Google Meet e Youtube. Dentre as iniciativas do projeto, salientamos o concurso: “Práticas
em Educação Ambiental: um olhar pelo Brasil”, que teve a finalidade de selecionar as dez melhores práticas pedagógicas
ambientais que vem acontecendo no Brasil. Nesse processo, diversas pessoas se inscreveram, evidenciamos a participação de
mais de 10 estados brasileiros. No desenvolvimento e implementação do projeto, concluímos que apesar das dificuldades de se
desenvolver ações extensionistas em um contexto atípico, sobretudo, pelas dificuldades de se adaptar às novas formas digitais
que foram impostas e essenciais para continuidade do projeto, as oportunidades foram bem maiores, bem como criar conexões
com pessoas de diferentes estados e regiões, compartilhando saberes sobre a Educação Ambiental. Com isso, acreditamos que
os projetos de extensão, elaborados pelas universidades, por meio das iniciativas de docentes e discentes, se tornam
imprescindíveis no espaço acadêmico, a fim de fomentar novas práticas de ensino-aprendizagem, e com isso gerar a construção
de novas epistemologias, a partir da interação com a comunidade externa. Portanto, consideramos que a extensão universitária é
de suma importância no desenvolvimento dos acadêmicos, sobretudo nos cursos de licenciatura, na qual destacamos aqui o
desenvolvimento do projeto relatado no curso de pedagogia, em um contexto atípico, na qual as dificuldades de se adaptar aos
novos modelos de ensino e extensão se fizeram presente, mas não se tornaram barreiras.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência Ambiental; Extensão Universitária; Práticas lúdicas; Sustentabilidade.

¹Egressa do curso de Pedagogia;

²*Docente orientadora, autora correspondente: sandra.alves@prof.unifenas.br
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BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL ISOLADAS DA RIZOSFERA DE ORQUÍDEAS EM ÁREA DE REGENERAÇÃO
NATURAL

Ana Beatriz Carvalho Terra¹*, Ligiane Aparecida Florentino²; Paulo Roberto Corrêa Landgraf² e Adriano Bortolotti da Silva².

As orquídeas são amplamente distribuídas pelo mundo, ocupando quase todos os ecossistemas terrestres. Associado a isso, tem-
se observado uma expansão no mercado de flores e plantas ornamentais, havendo, nesse sentido, uma demanda por produções
sustentáveis, que reduzam o custo dos produtores com fertilizantes químicos e otimizem a produtividade das culturas. Dessa
forma, tem sido adotado nos cultivos o uso de biofertilizantes contendo bactérias promotoras de crescimento vegetal (BPCV).
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi isolar e verificar o potencial de solubilização de fósforo (P), potássio (K) e
produção de ácido 3-indol acético (AIA) de bactérias isoladas de solo da rizosfera de orquídeas em área de regeneração natural.
As bactérias foram isoladas e caracterizadas morfologicamente, sendo verificado a formação de película característica de
bactérias fixadoras de nitrogênio. Posteriormente, foram realizados os testes de solubilização de P e K e de produção de AIA.
Foram isoladas 27 estirpes, sendo todas de crescimento rápido e com predominância para aquelas que acidificaram o meio.
Quanto a produção de AIA, a estirpe 100-816 se destacou tanto na presença como na ausência de triptofano. Para o K, as estirpes
100-800, 10-801 se destacaram quando comparadas as demais. Já o P, com exceção das estirpes 100-810, 100-811, 100-812, 100-
814, 100-815, 100- 816 e o tratamento controle, todas as demais apresentaram valores significativos para a solubilização desse
nutriente. Observa-se ainda que não houve relação entre o pH do meio e a capacidade de solubilização de P e K. A identificação
de estirpes com capacidade comprovada de promover o crescimento vegetal é relevante na busca por técnicas de manejo
alternativas e sustentáveis para a produção de orquídeas.

PALAVRAS-CHAVE: Bioinoculantes; Flores ornamentais; Produção sustentável.

¹ Doutora em Agricultura Sustável pelo programa de Pós-graduação em Agricultura Sustentável,

² Discentes do curso de Pós-Graduação em Agricultura Sustentável

autor correspondente: anabeatriz.terra@hotmail.com
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IMPORTÂNCIA DOS FERTILIZANTES AGRÍCOLAS, E PERSPECTIVA DE MERCADO PARA FERTILIZANTES ORGÂNICOS, A PARTIR DOS
CONFLITOS ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA.

Ana Beatriz Carvalho Terra¹*, Ligiane Aparecida Florentino²; Paulo Roberto Corrêa Landgraf² e Adriano Bortolotti da Silva².

As orquídeas são amplamente distribuídas pelo mundo, ocupando quase todos os ecossistemas terrestres. Associado a isso, tem-
se observado uma expansão no mercado de flores e plantas ornamentais, havendo, nesse sentido, uma demanda por produções
sustentáveis, que reduzam o custo dos produtores com fertilizantes químicos e otimizem a produtividade das culturas. Dessa
forma, tem sido adotado nos cultivos o uso de biofertilizantes contendo bactérias promotoras de crescimento vegetal (BPCV).
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi isolar e verificar o potencial de solubilização de fósforo (P), potássio (K) e
produção de ácido 3-indol acético (AIA) de bactérias isoladas de solo da rizosfera de orquídeas em área de regeneração natural.
As bactérias foram isoladas e caracterizadas morfologicamente, sendo verificado a formação de película característica de
bactérias fixadoras de nitrogênio. Posteriormente, foram realizados os testes de solubilização de P e K e de produção de AIA.
Foram isoladas 27 estirpes, sendo todas de crescimento rápido e com predominância para aquelas que acidificaram o meio.
Quanto a produção de AIA, a estirpe 100-816 se destacou tanto na presença como na ausência de triptofano. Para o K, as estirpes
100-800, 10-801 se destacaram quando comparadas as demais. Já o P, com exceção das estirpes 100-810, 100-811, 100-812, 100-
814, 100-815, 100- 816 e o tratamento controle, todas as demais apresentaram valores significativos para a solubilização desse
nutriente. Observa-se ainda que não houve relação entre o pH do meio e a capacidade de solubilização de P e K. A identificação
de estirpes com capacidade comprovada de promover o crescimento vegetal é relevante na busca por técnicas de manejo
alternativas e sustentáveis para a produção de orquídeas.

PALAVRAS-CHAVE: Bioinoculantes; Flores ornamentais; Produção sustentável.

¹ Doutora em Agricultura Sustável pelo programa de Pós-graduação em Agricultura Sustentável,

² Discentes do curso de Pós-Graduação em Agricultura Sustentável

autor correspondente: anabeatriz.terra@hotmail.com
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ALELOPÁTIA DE UROCHOA cv. MARANDU EM BACTÉRIAS FIXADORAS DE NITROGÊNIO

Dalvana de Sousa Pereira¹, Ligiane Aparecida Florentino², Adauton Vilela Rezende³

Os aleloquímicos são metabólicos secundários abrangendo diversos grupos de substâncias, os princípios ativos são compostos
químicos produzidos pelas plantas e exercem funções específicas como alelopatia entre planta-planta, planta-microrganismos
entre outras funções. Estudos já relatam a interferência negativa dos compostos alelopáticos no desenvolvimento vegetativo das
plantas como encurtamento de células radiculares, nodulação e fixação de nitrogênio. Nas espécies vegetais da família das
gramíneas a fixação biológica de nitrogênio é realizada por bactérias diazotróficas não nodulantes, contudo estabelecem-se no
ambiente endofítico como caules, folhas e raízes. A presença desses compostos na região da rizosfera pode afetar a interação das
bactérias com as plantas afetando assim a produtividade final da cultura. Frente a isso e a carência de estudos se faz necessário
avaliar e estimar o nível de interação dos compostos alelopáticos com os microrganismos. O objetivo do projeto apresenta como
meta avaliar a interação de diferentes extratos (aquoso e hidroalcoólico) de Urochoa cv. Marandu em diferentes concentrações
na capacidade de desenvolvimento de estirpes bacterianas do Laboratório de Microbiologia Agrícola em condições in vitro
utilizando técnicas como o método de difusão em agar por poço e disco e diluição seriada avaliando o diâmetro do halo de
inibição de cada estirpe. A metodologia do teste de respiração e concentração de CO2 também será empregada detendo como
objetivo a avaliar a dinâmica de composição e liberação de carbono utilizando as estirpes bacterianas e as diferentes
concentrações de extrato. Posteriormente em casa de vegetação será avaliado o efeito dos extratos no percentual germinativo de
sementes de Urochoa cv. Marandu, da planta indicadora é alface (Lactuca sativa) e uma posterior leguminosa. Em estudo paralelo
em casa de vegetação, será cultivado em vasos, a gramínea Urochoa cv. Marandu, avaliando em sucessivos cortes medidas
biométricas, teor de nitrogênio, clorofila, capacidade de produção de AIA e demais medidas como produtividade.

PALAVRAS-CHAVE: : Metabólicos secundários, nitrogênio, gramíneas

¹Discente do curso de pós-graduação em Mestrado Programa Ciência Animal

²Docente orientador

³Docente coordenador do Mestrado Programa Ciência Animal
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INTERAÇÃO ENTRE FUNGOS MICORRÍZICOS E BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS NO CRESCIMENTO DAS PLANTAS E NA
CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS

Dalvana de Sousa Pereira¹, Ligiane Aparecida Florentino², Adauton Vilela Rezende³

Diante da perspectiva de crescimento populacional a demanda alimentar aumentará exponencialmente, entretanto há entraves
para aumento da produção agrícola no Brasil devido as enormes faixas de terras improdutivas. A restruturação e adaptação
dessas áreas é primordial, contudo, deve garantir a produtividade de forma sustentável e resiliente. A microbiota do solo é
diversa, contudo, os fungos e as bactérias são os principais microrganismos que metabolização os principais serviços
ecossistêmicos, entretanto a biodiversidade destes se altera frente às várias condições físicas, químicas e biológicas do solo. Os
fungos micorrízicos arbusculares FMAs são biotróficos obrigatórios que estabelecem associações mutualísticas com as raízes das
plantas desenvolvendo estruturas intracelulares e extracelulares que absorvem água, nutrientes e agregam as partículas do solo.
As bactérias fixadoras de N2 ou diazotróficos estabelecem simbioses, ou se associam facultativamente as plantas, contribuindo
para crescimento vegetativo pela fixação biológica de nitrogênio (FBN), como em diversos mecanismos como produção de
fitohormônios e solubilização de fosfatos inorgânicos. Estudos relatam que a interação entre os microrganismos, favorece
processos de germinação dos esporos de FMA, maior exsudação de nutrientes pela planta, intensificando o crescimento
bacteriano, aumento na absorção de nutrientes entre outros processos na incrementação do desenvolvimento vegetativo. Dessa
forma apresentando a importância desses microrganismos contribui para a inserção de manejos sustentáveis na recuperação de
áreas para aumento da produção mundial.

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura sustentável, interação tripartite, microrganismos

¹Discente do curso de pós-graduação em Mestrado Programa Ciência Animal

²Docente orientador

³Docente coordenador do Mestrado Programa Ciência Animal
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RIZÓBIOS ISOLADOS DE ÁREA DE REGENERAÇÃO NATURAL APRESENTAM POTENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE
PHASEOLUS

Ana Beatriz Carvalho Terra¹*, Ligiane Aparecida Florentino²; Paulo Roberto Corrêa Landgraf² e Adriano Bortolotti da Silva².

Para garantir a produção agrícola a longo prazo torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas produtivas mais sustentáveis,
sendo a manutenção de um solo biologicamente ativo uma das principais ferramentas visando ganhos produtivos e redução de
impactos ambientais. Os microrganismos do solo, a exemplo dos rizóbios, são fundamentais em programas de recuperação e
regeneração de ambientes naturais. Objetivou-se isolar e avaliar a diversidade de rizóbios em área de regeneração natural, em
três diferentes estratos, sujeitos ou não ao alagamento e verificar a eficiência simbiótica desses isolados em Phaseolus vulgaris. A
área de estudo fica localizada no perímetro da UNIFENAS, em uma região de depleção, em regeneração natural há
aproximadamente 20 anos. Foi realizada a coleta e classificação do solo em três estratos distintos, sujeitos ou não à saturação
hídrica. Posteriormente, foram realizados os experimentos de isolamento e caracterização dos isolados bacterianos, utilizando o
Phaseolus vulgaris, como planta-isca. Realizou-se também um experimento de autenticação para avaliação dos parâmetros de
crescimento vegetal. Ao todo foram isolados 160 estirpes, sendo o estrato A com maior densidade e diversidade de rizóbios.
Quanto à eficiência simbiótica, as estirpes UNIFENAS 02-16 e 02-21 apresentaram maiores valores, 83,33% e 82,40%,
respectivamente, além de contribuírem para um maior desenvolvimento radicular, apresentando um indicativo do seu potencial
não apenas como fixadoras de nitrogênio, mas também como promotoras de crescimento vegetal. Essas estirpes podem
apresentar uma boa perspectiva de uso biotecnológico, sendo recomendado a realização de estudos em campo para que sejam
avaliados a eficiência desses isolados em condições edafoclimáticas não controladas.

PALAVRAS - CHAVE: Eficiência Simbiótica; Fixação biológica de nitrogênio; Sustentabilidade.

¹ Doutora em Agricultura Sustável pelo programa de Pós-graduação em Agricultura Sustentável,

² Docentes do curso de Pós-Graduação em Agricultura Sustentável
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ASSOCIAÇÃO DE MÉTODOS NO PREPARO PÓS-COLHEITA DE CAFÉ PARA FERMENTAÇÃO E A INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA
BEBIDA

Isadora Maria de Oliveira¹, Laura Ribeiro Junqueira¹ e Ligiane Aparecida Florentino².

O projeto teve como objetivo geral avaliar a influencia de diferentes métodos de preparo das amostras de café na diversidade de
microrganismos e na qualidade da bebida do café. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados em
esquema fatorial, sendo analisados três tratamentos, sendo cafés: cereja inteiro, cereja descascado e cereja desmucilado,
associados ou não ao uso do inoculante de leveduras. Foram utilizadas três repetições. A fermentação foi realizada em tambores
com capacidade pra 15 litros por 96 horas. Após a fermentação foram retiradas amostras para analise de densidade de fungos
filamentosos e leveduriformes e o restante foi realizado a seca em terreiro suspensos ate atingirem 11,5 de umidade. Para análise
da densidade de fungos filamentosos e leveduras, foi utilizada a técnica da diluição seriada, de 10-1 até 10-6, sendo que as
diluições foram realizadas em tubos contendo 9 mL de solução salina NaCl 0,55%. Para fungos filamentosos foi utilizado o meio
para fungos totais e para as leveduras, foi utilizado o meio YEPG. Após o plaqueamento nos meios de cultura, estes foram
incubados a 28°C por 48 horas e realizada a contagem das unidades formadoras de colônias (UFC). O restante das amostras dos
grãos fermentados foram conduzidas ao terreiro suspenso até atingir 11,5 de umidade, onde os cafés descascados levaram 19
dias e cereja inteiro 44 dias para secagem em terreiro suspenso. De um modo geral foi observado que os tratamentos em que
foram utilizados levedura apresentaram maior densidade de leveduras e menor de fungos filamentosos. Também, verificou-se
que em todos os tratamentos que foi adicionado levedura na fermentação teve melhora significativa na qualidade da bebida,
pontuando com mais de 80 pontos as amostras, sendo café especial e nas amostras em que não adicionou levedura classificou
em bebida dura.
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APLICAÇÃO DE QUITOSANA E AZOSPIRILLUM BRASILENSE NO CAFÉ

Matheus Cézar Andrade Cabral¹; Thaís Cristina Franco¹; Tayla Évellin de Oliveira²; Tiago Teruel Resende³; Ligiane Aparecida Florentino³

A cafeicultura é uma atividade de grande importância socioeconômica para o país, porém essa cultura e todas as outras,
apresentam grande necessidade de nitrogênio para seu desenvolvimento e produtividade. A maioria do nitrogênio fornecido para
essa cultura vem da adubação nitrogenada, sendo capaz de causar impactos ambientais. O desenvolvimento e produtividade da
lavoura cafeeira é diretamente afetado pelas condições climáticas, principalmente temperatura e disponibilidade de água. Ainda
são incipientes os estudos sobre a inoculação de bactérias diazotróficas junto ao cafeeiro, que visa suprir a necessidade de
nitrogênio a partir da fixação biológica e, também do uso do biopolímero quitosana, que é capaz de promover o fechamento
estomático, diminuindo o estresse hídrico da planta. O referente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de uso de
quitosana associado à inoculação com bactérias diazotróficas em mudas de café submetidas à duas condições de umidade.
Visando essas soluções alternativas e limpas, e devido à falta de pesquisa dessas técnicas na cultura do cafeeiro, foi realizado um
experimento em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x2x2, sendo cinco doses de quitosana, aplicadas
via foliar, duas condições de umidade do solo e tratamentos com ou sem a inoculação com a bactéria Azospirilum brasilense, em
quadruplicada. A quitosana apresenta potencial de associação à inoculação com bactérias diazotróficas para o teor de clorofila e
não apresentou nenhum efeito sob a umidade.
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DIREITO NO CAMPO: A BUSCA PELO APRENDIZADO JURÍDICO DOS MORADORES DOS DISTRITOS DE BARRANCO ALTO E
VILELANDIA

Rafaela Vilela Gonçalves¹; Ma. Nivalda de Lima Silva².

O projeto foi realizado com os moradores dos Distritos de Barranco Alto e Vilelândia e ao analisar a situação socioeconômica dos
moradores, constatamos que a maioria dos moradores rurais não possuem o ensino fundamental completo, o que dificulta a
compreensão e a interpretação de textos jurídicos. Ao iniciar o processo de levantamento dos conteúdos que são prioritários a
eles, percebemos a dificuldade que eles possuem de exemplificarem o assunto jurídico que interessa a eles. Por isso, ao nos
reunirmos com os moradores para explicar como seria a aplicação do projeto, solicitamos a ajuda de uma professora, para
auxiliar na leitura e compreensão dos assuntos narrados. Analisamos o caso de cada morador e realizamos a aplicação dos
conteúdos de forma individual, em ambiente físico. No decorrer do desenvolvimento do projeto, com a ajuda de professora e o
apoio do Prefeito do Distrito Vilelandia, que é advogado, os moradores obtiveram melhores resultados na compreensão. Então,
conseguiram absorver aquilo que era do interesse deles e fazer com que isso agregassem em suas vidas. Um dos tópicos em
destaque que conseguimos detectar foi que com o crescimento significativo do agronegócio em nossa região, os moradores das
zonas rurais identificaram uma importância maior de auxílio jurídico, seja apenas para compreensão de seus direitos e deveres ou
mesmo para consultoria e o projeto os trouxe um retorno significantes para eles, pois como citado no parágrafo anterior, com a
professora e o advogado, eles conseguiram absorver de forma simples e prática aquilo que eles queriam entender sobre o
assunto.
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