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ÁGUA: INTERLIGANDO SABERES 

Laura Helena Orfão1*, Ligiane Aparecida Florentino2; Marly Moreira Dias2; Rosamaria Silva Hattge de Oliveira2, Ariane Flávia 
do Nascimento2; Fernando Ferrari Putti2. 

1 Docente coordenador, *autor correspondente: laura.orfao@unifenas.br 

2 Docente cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNIFENAS 

Durante os últimos anos, o intenso crescimento populacional fez com que os recursos naturais fossem muito explorado. 
Dentre esses recursos destaque-se o solo, a fauna e flora e, o mais importante deles, a água. Muitos grupos de 
pesquisadores presentes em  universidades  públicas  ou  particulares,  além  de  centros  de  pesquisas,   estão  produzindo 
resultados  que  beneficiam  os  recursos  naturais  e  a  sociedade.    Porém,  ainda  existe  uma distância significativa entre 
os conhecimentos gerados nestas  instituições e as  instituições de educação  básica.    As  formas  como  as  pesquisas  são  
concluídas,  na  maioria  delas,  com  a publicação  de  artigos  científicos  e  apresentação  de  trabalhos  em  congresso  
cientifico,  são pouco acessíveis à grande parte da população.   Portanto, desenvolve-se o  conhecimento nas instituições de 
ensino superior, mas esse conhecimento deixa de atingir uma parcela considerável da população. Diversas pesquisas têm 
buscado formas mais econômicas, racionais e eficientes para o uso dos recursos naturais. Neste projeto objetivou-se a 
produção de material didático para divulgar o conhecimento produzido nos diferentes setores da UNIFENAS e que possam 
ser levados às instituições de educação básica, Ensino Fundamental II e Ensino Médio sobre o tema “água”. Baseado nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Meio Ambiente foi elaborado material didático sobre a água nos seguintes 
conteúdos:   Tratamento alternativo de águas; usos múltiplos de águas: sistema de aquaponia;  recuperação de nascentes. 
Foram desenvolvidos uma plataforma com vídeos, e-books e game para disseminar as informações sobre água para os 
estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Palavras-chave:  Muldisciplinaridade,  Material didático, Educação, Sustentabilidade 

 

 

 



A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFÉ NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA EM 
MINAS GERAIS 

Rogério Ramos do Prado¹ e Tiago Teruel Rezende² 

1 Discente do curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção na Agropecuária, UNIFENAS, autor correspondente 
rogerio.prado@unifenas.br 

2 Docente orientador. Doutorado (2016), professor e pesquisador na UNIFENAS. 

Agricultura sustentável constitui-se de estilos de agricultura de base ecológica que atendam a requisitos de solidariedade 
entre as gerações atuais e destas com as futuras gerações. Para se garantir o desenvolvimento de uma agricultura 
efetivamente sustentável no Brasil, fez-se necessária a implantação de processos de certificação e promulgação de leis 
ambientais visando uma mudança cultural. O Programa de certificação CERTIFICA MINAS CAFÉ, idealizado pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, tem como principal objetivo a implantação de boas práticas de produção nas propriedades 
cafeeiras do Estado, de modo a aumentar a visibilidade e a competitividade do café mineiro nos mercados nacional e 
internacional. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo principal avaliar o nível de sustentabilidade das propriedades 
certificadas pelo Programa CERTIFICA MINAS CAFÉ, bem como: a) Identificar as principais variáveis socioeconômicas que 
contribuem para a sustentabilidade das propriedades cafeeiras certificadas; b) Analisar a relação entre o programa e a 
popularização da educação ambiental; c) Propor estratégias que maximizem e garantem a sustentabilidade do agronegócio 
café, com base na legislação referente à implantação dos planos logísticos sustentáveis; d) Consolidar e analisar a legislação 
aplicável ao desenvolvimento sustentável e a sua contribuição na sustentabilidade da cafeicultura. Serão utilizados os 
dados de 70 propriedades certificadas pelo Programa Certifica Minas Café. Os dados serão obtidos do banco de dados do 
programa Certifica Minas Café. Serão realizadas as seguintes análises multivariadas: análise de componentes principais; 
análise de correlação canônica e análise de trilha, todas com o objetivo de identificar as principais variáveis que contribuem 
com a sustentabilidade da propriedade, o que permitirá, posteriormente, propor estratégias que maximizem e garantam a 
sustentabilidade, além de correlacionar as ações do Programa Certifica Minas Café com a popularização da educação 
ambiental.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, Educação Ambiental, Logística Sustentável. 

 



I 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL VOLTADA PARA INDIVIDUOS DE 0 A 2 DA PASTORAL DA CRIANÇA DE UMA 
CIDADE DO SUL DE MINAS GERAIS.  

Maria Tereza Vaz de Castro Lemos¹; Rafaela Bergmann de Oliveira Strada²; Lidiane Paula Ardisson Miranda²; Júlia Macedo 
Bueno²; Carolina Soares Horta de Souza³. 

1 Acadêmica do Curso de Nutrição.  

2 Docentes do Curso de Nutrição. 

3 Docente orientador, autor correspondente: carolina.souza@unifenas.br 

O crescimento infantil ótimo requer ingestão de nutrientes e consumo de energia adequados, ausência de doenças e 
cuidados médicos apropriados. É consenso que nos primeiros 6 meses de vida a criança receba exclusivamente o leite 
materno, que é adequado, supre as necessidades e mantém bom ritmo de crescimento e desenvolvimento. Atualmente, a 
OMS recomenda: amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses de vida; alimentação complementar oportuna e 
adequada; e manutenção do aleitamento materno complementado até os dois anos de idade ou mais. A infância 
representa o período no qual estão sendo estabelecidas as bases para comportamentos, incluindo os relativos à 
alimentação. Intervir precocemente neste processo de formação por meio de ações educativas pode influir positivamente 
na formação dos hábitos alimentares. A Educação Nutricional dá ênfase ao processo de modificar e melhorar o hábito 
alimentar a médio e longo prazo, visando a construção de conhecimentos sobre alimentação e nutrição incorporando 
autonomia em saúde na infância, com informações que possam se estendem à toda comunidade. O objetivo do trabalho é 
desenvolver e avaliar estratégias de educação nutricional com as mães de crianças de 0 a 2 anos de idade, frequentadoras 
da Pastoral da Criança, visando à promoção da saúde. Será realizado um estudo de intervenção nutricional a se realizar no 
segundo semestre de 2017, com pais ou responsáveis por crianças de uma pastoral, de uma cidade do Sul de Minas Gerais. 
Serão realizados: antropometria das crianças, análise e diagnóstico nutricional; questionário avaliativo dos conhecimentos 
nutricionais dos pais ou responsáveis; intervenção educativa nutricional; ciclos de Palestras e Oficinas abordando os temas 
“Amamentação, Alimentação Complementar e Alimentação Saudável”; aplicação do questionário para avaliar o 
aproveitamento. 

Palavras-chave: educação nutricional; hábitos alimentares; amamentação; alimentação complementar. 
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS 

Diego da Silva Morais¹, Laura Dias Lana¹, Marcela Rezende Pieroni1¹ Gérsika Bitencourt Santos² 

1 Discentes do curso de Farmácia – UNIFENAS – Alfenas 

2 Docente do curso de Farmácia – UNIFENAS – Alfenas    e-mail: gersika.santos@unifenas.br 

Introdução: O avanço da ciência na área da saúde proporcionou um aumento na fabricação de medicamentos, que na 
maioria das vezes, depois de utilizados ou vencidos, são descartados de maneira inadequada geralmente no lixo comum, 
pias, vaso sanitário e terrenos baldios. Estes resíduos, quando em contato com o solo e a água, podem causar 
contaminação, que mesmo em uma rede de tratamento de esgoto não é eliminada completamente. O descarte de 
medicamentos em locais não apropriados pode oferecer riscos a saúde da população e ao meio ambiente. Objetivo: O 
presente projeto tem o objetivo de conscientizar a população sobre o descarte seguro e ambientalmente correto das 
sobras dos medicamentos por falta de uso ou com prazo de validade vencido. Metodologia: A etapa inicial do presente 
projeto foi realizar uma pesquisa exploratória sobre a maneira e importância do descarte adequado de medicamentos, em 
seguida foram elaborados folders explicativos que continham informações sobre a maneira adequada de descartar 
medicamentos e sobre os impactos do descarte incorreto para a população e meio ambiente. O projeto foi apresentado em 
escolas, universidade, farmácias e drogarias da cidade de Alfenas e a população foi convidada a participarem do projeto 
através da deposição de medicamentos não utilizados e vencidos que guardavam em casa. Tais medicamentos serão 
depositados em reservatórios confeccionados para a realização da coleta dos medicamentos. Os reservatórios estão 
depositados nos pontos de coleta (escolas, universidade, farmácias e drogarias) durante o período de março a junho de 
2017. Após esse período, os recipientes serão recolhidos e os medicamentos serão levados para pontos de coleta e 
descarte adequado dos medicamentos. Resultados esperados: Com esse estudo espera-se a levar conhecimento à 
população sobre a maneira adequada de descartar medicamentos e conscientizar a população sobre o descarte adequado, 
com o intuito de garantir qualidade de vida para a população e evitar contaminação para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Descarte, medicamentos, meio ambiente, sustentabilidade 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE ALFENAS 

Gabriela Souza Ramos¹; Rafaela Bergmann de Oliveira Strada²; Lidiane Paula Ardisson Miranda²; Júlia Macedo Bueno²; 
Carolina Soares Horta de Souza³. 

1 Acadêmica do Curso de Nutrição.  

2 Docentes do Curso de Nutrição. 

3 Docente orientador, autor correspondente: carolina.souza@unifenas.br 

Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população se encontra na faixa de sobrepeso e obesidade, destes, 
crianças representam 15%. Além dos prejuízos psicossociais, diversos estudos têm revelado associação do excesso de peso 
em crianças com complicações metabólicas, como o Diabetes Mellitus tipo1 e 2, hipertensão arterial, puberdade 
antecipada, irregularidade menstrual, síndrome de ovários policísticos, esteatose hepática, apneia do sono, asma e doenças 
musculoesqueléticas. Devido à dificuldade na obtenção de sucesso no tratamento da obesidade em adultos, torna-se 
necessário a implementação de medidas de prevenção e tratamento desse distúrbio nutricional ainda na infância, 
incorporando um estilo de vida saudável de maneira gradual e duradoura através de estratégias de Educação Nutricional. 
Os objetivos deste trabalho são analisar os hábitos alimentares das crianças de ensino público fundamental; apresentar, 
aplicar e validar métodos de intervenção em educação alimentar e nutricional; diagnosticar o estado nutricional das 
crianças e confronta-lo com o nível socioeconômico e cultural dos mesmos. Trata-se de um estudo não experimental do 
tipo descritivo e transversal, realizado num uma escola pública de ensino fundamental da cidade de Alfenas/MG. Farão 
parte desse estudo crianças de cinco a sete anos de idade, de ambos os sexos, que estejam matriculadas na referida escola. 
Serão realizados sete etapas que compreendem: análise dos hábitos alimentares das crianças, através da aplicação de 
questionário estruturado com respostas em múltipla escolha; avaliação nutricional envolvendo análise antropométrica, 
utilizando aferição de peso, altura e IMC, com as variáveis peso/altura, altura/idade, IMC/idade; três oficinas recreativas 
com ênfase aos alimentos energéticos, reguladores; construtores; montagem da pirâmide alimentar com os escolares; 
aplicação  de um questionário para validação dos resultados das atividades educativas realizadas. 

Palavras-chave: educação nutricional; hábitos alimentares; obesidade infantil; doenças metabólicas. 
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USO DO PÓ DE ROCHA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

Mario Viana Paredes Filho¹*, Ligiane Aparecida Florentino²; Márcio de Souza Dias¹, Ian Kassio Dias Lino³, Amanda Bianca 
Teodoro³ 

1 Discentes do curso de Pós-Graduação em Agricultura Sustentável, *autor correspondente: mariomecanica@outlook.com 

2 Docente orientador 

3 Discentes do curso de Graduação em Agronomia 

A produção de alimentos pode ser considerada como um dos grandes problemas para a sustentabilidade do planeta, uma 
vez que os sistemas de plantio causam impactos negativos no solo, água e atmosfera, devido ao uso intensivo de 
fertilizantes e agrotóxicos. De acordo com as estimativas de crescimento populacional, verifica-se a necessidade de 
aumento da produção de alimentos e, consequentemente, o aumento da demanda de fertilizantes e agrotóxicos. O Brasil 
apresenta clima úmido, solos ácidos e mineralmente pobres dos nutrientes principais, onde essas características geológicas 
condicionam ao País a necessidade do emprego maciço de fertilizantes, para reposição das quantidades dos nutrientes 
retirados do solo pelos processos de intemperismos e exportação pelas culturas, sendo que em relação ao consumo está 
classificado como o 4º maior consumidor de fertilizantes (NPK) no mundo, com 9,4 Mt. Em buscas de soluções para a 
redução da dependência externa de fertilizantes, pesquisas com fontes alternativas de nutrientes vem sendo realizadas 
pela equipe de pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Agrícola. A rochagem é uma tecnologia que pretende 
reverter o uso desmedido de insumos químicos, através do processo de rejuvenescimento ou remineralização do solo, 
mediante a adição de pó de rocha. Portanto, o uso do pó de rocha é uma prática importante para uma agricultura 
ecologicamente sustentável, pois apresenta um baixo valor agregado, tornando-se acessível aos produtores rurais e previne 
a poluição do meio ambiente devido a utilização desmedida dos adubos químicos. 

Palavras-chave: Rochagem, Fertilização, Agroecologia, Meio Ambiente 
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SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ANIMAL E  NA AGRICULTRUA FAMILIAR 

Laura Helena Orfão1*, Ligiane Aparecida Florentino2;  

Informações dos autores:  

1 Docente coordenador, *autor correspondente: laura.orfao@unifenas.br 

2 Docente cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNIFENAS 

Muitas políticas públicas no Estado de Minas Gerais têm buscado valorização da agricultura familiar. A mais recente foi a 
criação da Lei 21.156, de 2014, que instituiu a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar 
e irá nortear o governo do Estado na criação de políticas e ações que venham a contribuir para o desenvolvimento da 
agricultura familiar. A UNIFENAS/FETA antenada nas demandas sociais e governamentais associou-se a UFLA, criando o 
Núcleo de Estudo Sustentabilidade na Produção Animal e na Agricultura Familiar (NEFAm) para responder a recente 
legislação e oferecer aos pequenos produtores alternativas ambiental e economicamente viáveis, além de promover a 
geração e o aumento de suas rendas.  Também visa subsidiar o poder público em novas políticas. Neste sentido o NEFAm 
apresenta a proposta “Eficiência no uso de resíduos provenientes da produção animal na agricultura familiar”, cujos 
objetivos principais são o aprimoramento de novas técnicas de aproveitamento de resíduos da produção animal. Como 
produto, em nível de comunidade cientifica, espera-se o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto e o fortalecimento 
dos programas de graduação e de pós–graduação mineiros, nos quais os pesquisadores estão vinculados. Estas pesquisas 
contribuirão significativamente para o avanço e difusão do conhecimento sobre a eficiência do uso de resíduos da 
produção animal dentro do Estado de Minas Gerais. Como benefício social, ambiental e econômico, espera-se contribuir 
com a disponibilização e adoção pelos pequenos produtores de metodologias eficientes para uso e destinação correta dos 
resíduos produzidos, geração e aumento de renda destas famílias. E em nível de sociedade civil serão envolvidas as 
associações de produtores rurais regionais, entre outras, que darão suporte ao NEFAm na transferência de tecnologia ao 
produtor.  

Palavras-chave : Sustentabilidade, Alimentos alternativos, Compostagem. 
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SILAGEM DE RESÍDUO DE FILETAGEM DE TILÁPIA 

Laura Helena Orfão1*, Ligiane Aparecida Florentino2; Gustavo Donizete Figueiredo3; Rudah Marcos De Oliveira Lapa4; 

Shirley Aparecida de Oliveira5 

1 Docente coordenador, *autor correspondente: laura.orfao@unifenas.br 

2 Docente cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNIFENAS 

3 Discente do curso de Graduação em Agronomia 

4 Discente do curso de Graduação em Agronomia 

5 Discente do curso de Pós-Graduação em Ciência Animal 

Os resíduos da produção animal em uma propriedade são muitas vezes descartados de forma errônea, tonando-se uma 
fonte importante de contaminação. Além do problema ambiental, perde-se uma rica fonte de nutrientes, que pode ser 
aproveitada de forma eficiente.  No Sul de Minas Gerais, em especial nas pequenas propriedades, destaca-se o resíduo 
originado da filetagem da tilápia e as camas utilizadas nas produções de suínos e aves. Neste contexto, a presente proposta 
visa apresentar opções de uso eficiente dos referidos resíduos, avaliando e oferecendo metodologias simples e exequíveis 
dentro das pequenas propriedades. Além disso, tais metodologias, se adaptadas, poderão ser utilizadas em escala 
comercial e em todas as regiões do país. Objetiva-se com esse projeto avaliar a composição química, bromatológica e 
microbiológicas da silagem de resíduo de filetagem de tilápia (RFT) produzida em escala comercial.O delineamento 
experimental utilizado será inteiramente casualizado considerando 5 níveis de inclusão da silagens de RFT na ração 
(0,25,50, 75 e 100 %) em substituição a farinha de peixes convencional. Estes tratamentos serão testados em duas fases de 
crescimento dos peixes: fase 1, de 50 g a 200 g, e fase 2 de 200 g a 800 g). Cada tratamento será repetido 5 vezes. A 
silagem será composta por 50% de RFT e 50% de milho, reidratado com água. Será armazenada por 30 dias e 
posteriormente serão realizadas as analises bromatológicas e microbiológicas 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Tilápia, Suínos, Aves. 
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AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA PARA PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE TILÁPIAS (Oreochromis niloticus) 
Laura Helena Orfão1*, José Reinaldo dos Reis Ferreira2;  

1 Docente coordenador, *autor correspondente: laura.orfao@unifenas.br 

2 Discente do curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção na Agropecuária 

O cultivo de peixes vem aumentando significativamente, principalmente, em função do elevado potencial da atividade na 
produção de uma fonte de proteínas com baixo custo. A necessidade de atingir um desenvolvimento sustentável tem 
levado todas as nações a buscar um equilíbrio entre o crescimento e a proteção dos recursos naturais. Nesse contexto, a 
água se mostra um elemento vital por ser um recurso finito e de distribuição irregular no planeta.  Objetiva-se com este 
trabalho aplicar a metodologia de análise de ciclo de vida (ACV) para identificar possíveis impactos e sugerir novas 
estratégias para a sustentabilidade de estações de produção de alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus). Será realizada a 
pesquisa em três propriedades que tem como principal atividade a produção de alevinos. A unidade funcional utilizada será 
o quilograma de alevinos produzido. Os produtores responderão a um questionário para levantamento das características 
socioeconômicas. Além disso, serão coletadas variáveis administrativas diretamente com o produtor (preço do produto 
final, preço dos insumos, quantidade produzida) e de variáveis que afetam diretamente os corpos hídricos. Serão 
contabilizadas também o consumo de recursos renováveis, consumo de recursos não-renováveis, e o consumo de energia) 
além da emissão para a água, por meio da caracterização do efluente. Para isto, será feito um mapeamento das 
propriedades e pontos estratégicos de coleta da água de entrada e do efluente serão marcados e monitorados. Serão 
analisados: pH, condutividade elétrica, oxigênio e temperatura, vazão (em litros por hora), nutrientes totais e dissolvidos, 
teor de metais e de pesticidas. Após a obtenção dessas variáveis, estas serão tabuladas e processadas, seguindo a 
metodologia da ACV, o que resultará na quantificação do impacto por unidade de quilograma de alevino produzido. Espera-
se conhecer e quantificar os impactos oriundos desta atividade, e propor mudanças no ciclo produtivo para a produção de 
alevinos de tilápia mais sustentáveis. 

Palavras-chave: Impactos ambientais, Piscicultura, Sustentabilidade. 
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FARMÁCIA VERDE APAE AREADO MG 

Jussara Maria de Oliveira Mesquita¹, Marcelo Reis da Costa² e Tiago Teruel Rezende³* 

1 Docente da UNIFENAS – Alfenas, Orientadora, autora correspondente jussara.mesquita@unifenas.br  

2 Docente da UNIFENAS – Alfenas, Coordenador do curso de Farmácia  

3* Docente  da UNIFENAS – Alfenas. 

A produção de alimentos pode ser considerada como um dos grandes problemas para a sustentabilidade do 
planeta, uma vez que os sistemas de plantio causam impactos negativos no solo, água e atmosfera, devido ao uso 
intensivo de fertilizantes e agrotóxicos. De acordo com as estimativas de crescimento populacional, verifica-se a 
necessidade de aumento da produção de alimentos e, consequentemente, o aumento da demanda de fertilizantes 
e agrotóxicos. O Brasil apresenta clima úmido, solos ácidos e mineralmente pobres dos nutrientes principais, onde 
essas características geológicas condicionam ao País a necessidade do emprego maciço de fertilizantes, para 
reposição das quantidades dos nutrientes retirados do solo pelos processos de intemperismos e exportação pelas 
culturas, sendo que em relação ao consumo está classificado como o 4º maior consumidor de fertilizantes (NPK) no 
mundo, com 9,4 Mt. Em buscas de soluções para a redução da dependência externa de fertilizantes, pesquisas com 
fontes alternativas de nutrientes vem sendo realizadas pela equipe de pesquisadores do Laboratório de 
Microbiologia Agrícola. A rochagem é uma tecnologia que pretende reverter o uso desmedido de insumos 
químicos, através do processo de rejuvenescimento ou remineralização do solo, mediante a adição de pó de rocha. 
Portanto, o uso do pó de rocha é uma prática importante para uma agricultura ecologicamente sustentável, pois 
apresenta um baixo valor agregado, tornando-se acessível aos produtores rurais e previne a poluição do meio 
ambiente devido a utilização desmedida dos adubos químicos. 

Palavras-chave: Rochagem, Fertilização, Agroecologia, Meio Ambiente 
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UNIFENAS SUSTENTÁVEL 

Prof.ª Júlia Naves Teixeira¹* 

1* Docente do curso de Engenharia Civil da UNIFENAS - Alfenas 

Apesar dos esforços para o desenvolvimento do país e melhora nas condições de vida dos cidadãos brasileiros, 
ainda há uma parcela considerável da população sem uma das principais necessidades de obras de infraestrutura, 
o saneamento básico, nas regiões rurais o problema é ainda mais expressivo. A falta de saneamento básico tem 
por consequência a disseminação de epidemias e é um das principais causas de doenças gastrointestinais, 
podendo lavar a morte de habitantes de áreas sem saneamento básico. Despejar esgotos não tratados pode poluir 
o solo, lençóis freáticos e reservas de água, levando à morte de animais e reduzindo a quantidade de água potável 
disponível. Os prejuízos podem se estender para a agricultura, comércio, indústria, turismo e outros setores da 
economia. Grande parte da população rural não tem informação sobre a importância do tratamento da água, 
anteriormente a sua deposição na natureza. Esta falta de informação faz com que os canais pluviais sejam poluídos 
já no meio rural com dejetos e produtos químicos lançados pelos moradores. As fossas sépticas e sumidouros são 
construções de baixo custo, fácil desenvolvimento de projeto e execução. Tais construções podem tratar as águas 
das comunidades rurais e devolve-las os rios de forma consciente e sustentável. Tendo em vista tais parâmetros a 
UNIFENAS Sustentável pautar-se na identificação de comunidades com pequena infraestrutura de captação e 
tratamento de água, orientação destes moradores, desenvolvimento de projetos construtivos e econômicos e 
acompanhamento de tais projetos junto a estas comunidades. O intuito da UNIFENAS Sustentável é a interação dos 
futuros engenheiros com os moradores de Alfenas e região para desenvolvimento social e humano dos 
profissionais formados pela instituição e assessoria a todos os moradores quanto à preservação do meio ambiente. 

Palavras Chave: Saneamento Básico, Meio Ambiente,  Sustentabilidade. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS EM OLERICULTURA - HORTAS TERAPÊUTICAS, ASILARES E COMUNITÁRIAS  

Douglas José Marques¹; Diego Elias Batista²; Júlio César Michailides Gonçalves²; Gabriel Henrique Dullius²; Luís 
Felipe Penha Alves²; Kennet Silva Oliveira² 

1 Professor do curso de Agronomia da UNIFENAS, campus de Alfenas-MG. 

2 Acadêmicos do curso de Agronomia da UNIFENAS, campus de Alfenas-MG. 

O projeto foi selecionado entre os 20 melhores projetos sociais da região sul e sudoeste de MG, no ano de 2015, durante o XII Fórum 
Regional de Responsabilidade Social realizado pela TV Alterosa, UNIFENAS e NETSU. Os princípios básicos da agricultura orgânica 
foram todos utilizados nas hortas orgânicas. Dentre estes se destacam: adubação orgânica (composto orgânico e estercos de animais 
curtidos), adubação verde, cultivo mínimo, plantio direto, manejo de pragas e doenças com produtos alternativos sem riscos ao meio 
ambiente, rotação e consorciação de culturas, entre outros. Em todas as classes da sociedade e em todas as regiões do mundo há 
pessoas com algum tipo de deficiência, variando tanto as causas como as consequências. Essas variações resultam das circunstâncias 
socioeconômicas e de medidas que os países adotam quanto ao bem-estar dos cidadãos. De várias maneiras, ela reflete as condições 
gerais de vida e as políticas sociais e econômicas. As hortas terapêuticas, asilares e comunitárias surgem num processo que visa 
restabelecer a cidadania da pessoa através da desconstrução do modelo asilar de atenção à saúde mental. Dessa forma, as oficinas 
passam a exercer papel primordial, como elemento terapêutico e como promotoras de reinserção social, através de ações que 
envolvem o trabalho, a criação de um produto, a geração de renda e a autonomia do sujeito. O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 
Estudos em Olericultura-NEOL do Curso de Agronomia da Universidade José do Rosário Vellano-UNIFENAS, com sede e foro na cidade 
de Alfenas-MG, é órgão destinado a congregar profissionais, estudantes e produtores atuantes em Olericultura. Tem por finalidade 
promover encontros técnicos, palestras, debates, dias de campo e demais eventos que possam contribuir para a elevação do 
conhecimento no sistema de produção de hortaliças, bem como celebrar convênios e prestar consultorias, além de promover o 
constante treinamento e aperfeiçoamento de estudantes de graduação e pós-graduação em Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Olericultura. Estão envolvidos neste projeto 18 alunos do curso de Agronomia, que difundem informação para mais de 400 
agricultores e internos em clínicas de reabilitação, asilos e pessoas físicas de áreas urbanas e periurbanas. 

Palavras Chave: Olericultura, adubação orgânica, agricultura orgânica 
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UNIFENAS ECOLOGIA  

Ligiane Aparecida florentino¹; Paulo Roberto Correa Landgraf¹; Rogério Ramos do Prado¹;  

1 Professores da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG 

O Programa UNIFENAS ECOLOGIA há mais de quinze anos vem mobilizando a sociedade em parceria com instituições públicas e 
privadas. O programa atuou na produção e distribuição de mais de 250.000 mudas de espécies florestais nativas, além da orientação 
técnica com relação a plantio e condução das formações florestais. As campanhas desenvolvidas por meio de passeatas, panfletagens, 
palestras em escolas do ensino básico e fundamental, plantio simbólico de mudas para revitalização ambiental em eventos alusivos ao 
Dia da Árvore, Semana do Meio Ambiente e Dia da Água, tiveram a participação de alunos e docentes. O Programa participou de 
Semanas de Ciência e Tecnologia com realização de palestras ambientais sobre o tema: "Mudanças Climáticas, desastres naturais e 
prevenção de riscos" e participação em campanhas de combate à DENGUE em nossa cidade. Essas atividades foram realizadas em 
Alfenas e municípios vizinhos como Serrania, Areado, Divisa Nova e Machado, atingindo um público superior a 10.000 pessoas, além 
da divulgação em todos os meios de comunicação regional, mostrando essas atividades para todo o Sul de Minas. O programa 
participou do VI Fórum de Responsabilidade Social, promovido pela TV Alterosa, e recebeu prêmio de destaque se classificando entre 
os vinte melhores programas de responsabilidade social do Sul e Sudoeste mineiro. Recentemente o grupo envolvido no programa 
participou da recomposição da mata ciliar do córrego pedra branca na área urbana de Alfenas. Esta ação contou com as mudas 
produzidas e doadas pelas UNIFENAS, além da participação dos alunos e professores do curso de Agronomia, tendo a parceria da 
UNIFAL e Prefeitura. Este evento teve a participação de alunos das escolas da cidade evidenciando o caráter educativo da atividade. 
Outra participação educativa importante e recente do programa foi em Campos Gerais, focando a recuperação de nascentes. Neste 
caso, a UNIFENAS fez a doação de mudas e uma creche local desenvolveu a operação de campo com a presença de alunos do ensino 
básico e fundamental, sob a orientação técnica de alunos do Curso de Agronomia. Em 2014, a UNIFENAS promoveu doação de mudas 
de árvores nativas para os jovens do programa Menor Aprendiz do SENAC, participou do I Circuito da Tilápia do Lago de Furnas, do I 
Fórum da Piscicultura do Lago de Furnas, participou de atividades realizadas no Laboratório de Pesquisas Ambientais e Recursos 
Hídricos (LPARH), nos Núcleos de Estudos em Microbiologia Agrícola (NEMA) e Aquicultura (NEAQUI) e na Liga de Análises Ambientais 
(LAA). O Programa promove Cursos gratuitos de Educação Ambiental. 

Palavras  chave: Ecologia, Sustentabilidade, Educação Ambiental, Responsabilidade socioambiental 
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LIGA DE ANÁLISES AMBIENTAIS – LAA 

Marcelo Reis da Costa¹ ,Gabriela Duarte Teixeira Luz², Talles Augusto de Souza Domingues², Karina Bagni Esteves², 
Jessica Braga². 

1 Professor Coordenador  do curso de Farmácia da UNIFENAS e coordenador da Liga. 

2 Acadêmicos, membros da Diretoria  da Liga.   

A Liga de Análises Ambientais (LAA) foi fundada em setembro de 2014, em preocupação com os efeitos negativos 
das atividades antrópicas sobre o ambiente em que vivemos e o acesso a fontes seguras e suficientes de água 
potável. Tem-se aqui um grupo de acadêmicos dedicados a aprofundar o conhecimento sobre as Análises 
Ambientais, estendendo seus serviços à comunidade, dedicando-se a conscientização e buscando integração da 
população com a instituição de ensino para solução de problemas sociais.  A LAA se interessa e participa dos 
eventos relacionados ao meio ambiente e demais do curso de Biomedicina. A LAA apoia e participa de projetos de 
pesquisa, desenvolvendo atividades de divulgação científica tais como artigos, resumos, anais de eventos, técnica 
ou tecnológica por meio de cursos, projetos, exposições, palestras, seminários, simpósios, jornadas, encontros, 
oficinas, reuniões ou congressos. Nos anos de 2015 e 2016 foram realizadas palestras de conscientização em 
Alfenas e região e também foram feitas doações à instituição CEMEI Professor Leco, Pinheirinho de Alfenas- MG. 
Em 2016, foi realizado o V Simpósio com o tema “A Educação Ambiental como ferramenta para sustentabilidade”. E 
também, em 2016, a LAA participou de um evento na praça de Alfenas no dia mundial do meio ambiente. Uma das 
tarefas da LAA em continuidade são as análises sistemáticas dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da 
água da região, podendo assim sugerir medidas a serem tomadas visando à manutenção da qualidade da água, a 
fim de conservar um ambiente saudável, promovendo harmonia no sistema e tendo como resultado final melhor 
qualidade de vida e saúde para a comunidade. Conforme a Liga cresça será possível atender ainda mais seus 
objetivos na comunidade sensibilizando e mobilizando a população. 

Palavras Chave: Análises Ambientais, Meio Ambiente, Educação Ambiental, Sustentabilidade 
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LIGA DE TOXICOLOGIA (LiTox) 

Alessandra Cristina Pupin Silvério¹; Luiz Felipe Ferreira Cruvinel², Francielle Ribeiro Moreira ², Natália de Oliveira², Nayara da 
Costa Tavares² 

1 Professora da UNIFENAS e coordenadora da Liga, campus de Alfenas-MG 

2 Acadêmicos de diversos cursos membros da Diretoria da Liga.  

A Liga de Toxicologia é composta por acadêmicos do curso de Biomedicina, Farmácia e Medicina, campus de Alfenas. A Liga tem como 
objetivo geral aproximar a comunidade do conhecimento prático sobre os riscos causados pelos grupos de agentes tóxicos, entre eles: 
drogas de abuso, agrotóxicos, medicamentos, solventes, metais, toxicantes em alimentos, entre outros. Nos assuntos a nível 
acadêmico a LiTOx desenvolve simpósios, palestras e seminários, com ênfase nas áreas de toxicologia forense, ocupacional, social e 
análise toxicológica. No ano de 2015 nas comunidades rurais, a Liga em parceria com a EMATER, continua promovendo o projeto com 
o tema "Plantando e colhendo saúde", contribuindo para melhoria da saúde do trabalhador e alertando para a importância da 
prevenção de intoxicação. Os exames avaliados nesta população são colinesterases, função hepática e renal, avaliação de 
genotoxicidade através dos testes de citoma de mucosa bucal e cometa de sangue periférico. As cidades participantes de projeto 
neste ano foram em número de 26 da regional de Alfenas com cerca de 1027 trabalhadores atendidos. A liga também esteve nas 
escolas participando em Feiras de Profissões, esclarecendo aos alunos sobre efeitos de drogas de abuso, intoxicação por 
medicamentos e intoxicação por produtos de limpeza. Em 2016 na área de pesquisa, estão sendo desenvolvidos projetos como: 
Atividade de suplemento dietético comercial Rainforest® na redução da glicemia e das consequências oxidativas do diabetes mellitus 
induzido em ratos e Screenning de drogas de abuso em urina de moradores do sul de Minas Gerias. A liga também teve aprovação e 
apresentação de oral e painel dos trabalhos: Saúde do Trabalhador Rural e a Atenção Primária à Saúde em uma Regional de Saúde de 
Minas Gerais, Brasil e Application of three biomarkers and clinical data in the biomonitoring of the rural occupational exposure to 
organophosphates pesticides no 16º Congresso Nacional da ANAMT. Iniciou-se também a criação de Núcleos de Orientação ao uso 
seguro de praguicidas nas cidades de Conceição Aparecida e Monte Belo que apresentam como objetivo orientar o uso seguro  de 
praguicidas nos diversos âmbitos desta esfera como trabalhadores rurais, comunidade em geral e Equipes de Saúde de Família na 
Atenção Primária à Saúde. 

Palavras Chave: Toxicologia, Agrotóxicos, Colinesterases 
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PLANTANDO E COLHENDO SAÚDE 

Rogério Ramos do Prado¹, Alessandra Cristina Pupin Silvério¹ 

1 Docentes da UNIFENAS.   

O uso de praguicidas no Brasil cresceu 190% na última década, comparado com o crescimento mundial de 93%, sendo o quinto país 
na produção destes produtos. Os bioindicadores de dose interna, de efeito e de susceptibilidade são ferramentas essenciais para a 
avaliação da exposição desses trabalhadores, mas é de suma importância a implantação de uma rede de Atenção Primária à Saúde do 
trabalhador rural, o que muito contribuirá para a gestão da saúde, no caso do presente estudo, na regional de Saúde de Alfenas, 
melhorando a eficiência de aplicação e gestão de recursos e, particularmente, promovendo a equidade no acesso aos serviços de 
saúde e aprimoramento das Redes de Atenção, ao enfocar o papel da atenção primária como coordenadora do cuidado, elemento 
central de um sistema de saúde poliárquico. Assim, a EMATER-MG, a Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS e as secretarias 
municipais de saúde estabeleceram parceria com a finalidade de despertar nos trabalhadores, população e autoridades o real 
problema do uso de praguicidas. Objetivos: a) Descrever o perfil epidemiológico e demográfico de trabalhadores rurais em idade 
produtiva da Regional de Saúde de Alfenas, Minas Gerais; b) Quantificar principais sinais e sintomas relacionados à intoxicação por 
praguicida na população em estudo; c) Estimar taxa de intoxicação por praguicidas na população em estudo, por meio da dosagem de 
colinesterase plasmática, eritrocitária e total de amostra probabilística da mesma; d) Assegurar encaminhamento e tratamento 
médico para trabalhadores rurais com níveis de colinesterase plasmática, eritrocitária e total indicativa de intoxicação por praguicidas; 
e) Correlacionar sinais e sintomas referentes à intoxicação por praguicida à prova laboratorial da mesma, por meio do cálculo do OR 
(Odds Ratio); f) Avaliar conhecimento, comportamento e atitudes de trabalhadores rurais, quanto à importância e uso de EPI; g) 
Implementar, juntamente, com os agricultores e trabalhadores rurais, tecnologias de produção que minimizem o uso de agrotóxicos; 
h) Sensibilizar agricultores e profissionais da área de ciências agrárias para a adoção de técnicas agroecológicas no processo de 
produção agropecuária que promovam a segurança alimentar e a sustentabilidade dos sistemas produtivos; i) Promover a segurança 
alimentar e também assegurar a sustentabilidade dos agroecossistemas a médio e longo prazo; j) Implementar estratégias de 
educação/informação que mobilizem a sociedade na discussão da questão da utilização dos agrotóxicos; k) Formar e capacitar 
profissionais de saúde para a intervenção nos problemas de saúde e meio ambiente relacionados ao uso de agrotóxicos. A FAPEMIG 
aprovou recursos para a realização deste trabalho em 26 municípios da Regional de Saúde de Alfenas e Guaxupé. 

Palavras Chave: Praguicidas, sustentabilidade, meio ambiente.  
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LEADS - LIGA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: LIXO ELETRÔNICO 

Fernando Felix Ranuzzi¹; Ana Maria de Abreu¹; Cinthia Silva Moura Neca¹; Ana Paula Silva²; Júlia Faria Mairink²; 
Juliana Batista Barbosa²; Letícia Tiago Silva²; Lívia Ramos Santiago². 

* Professores do curso de Biomedicina e Fisioterapia da UNIFENAS, campus Divinópolis – MG. 

** Acadêmicos do Curso de Biomedicina e Fisioterapia da UNIFENAS, campus Divinópolis - MG. 

O lixo tecnológico possui uma grande quantidade de substâncias prejudiciais ao ambiente e ao homem.  O acúmulo deste tipo de lixo 
não foi previsto pelas indústrias produtoras ou pela sociedade. O lixo eletrônico também conhecido por e-lixo ou RAEE (Resíduos de 
Aparelhos Eletroeletrônicos) é todo e qualquer tipo de material produzido a partir do descarte de equipamentos eletrônicos e 
eletrodomésticos. Ele abrange todos componentes eletrônicos, como baterias, pilhas, outros acumuladores de energia e demais 
produtos magnetizados. No entanto, nos últimos anos, a aquisição de equipamentos eletrônicos, como computadores e aparelhos 
celulares, impressoras, televisores, câmeras fotográficas entre outros, tem sido uma prática frequente entre os consumidores em geral 
e o avanço tecnológico acelerado encurtou o ciclo de vida desses equipamentos, gerando grande quantidade desse tipo de lixo. O lixo 
eletrônico possui características específicas, constituindo uma categoria especial e que vem recebendo grande atenção. A 
preocupação ambiental em relação à disposição inadequada do lixo eletrônico ocorre devido à liberação de substâncias tóxicas que 
podem causar sérios impactos à natureza. Quando despejados no lixo comum, as substâncias químicas presentes nos componentes 
eletrônicos, como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio, entre outras, penetram no solo e nos lençóis freáticos. O 
projeto tem como objetivo definir ações para conscientização da comunidade quanto ao lixo eletrônico e estabelecer estratégias para 
a gestão deste lixo envolvendo alunos, professores e comunidade. Em setembro, outubro e novembro de 2016 foram realizadas 
palestras educacionais sobre a importância do recolhimento do lixo eletrônico nas escolas da cidade e região. Foram colocadas caixas 
de recolhimentos nestas escolas. Os resíduos recolhidos foram armazenados no campus da UNIFENAS em Divinópolis, e 
posteriormente, foram encaminhados para a empresa de desmontagem, triagem, descarte e destinação ambientalmente adequada 
dos componentes processados.  

Palavras Chave: Lixo Eletrônico, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável 
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PAINEL AMBIENTAL II: CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 

Klauber Menezes Penaforte¹; Flávia de Oliveira Lima Penaforte¹; Ana Maria de Abreu¹; Bianca Rosa Guimarães¹; 
Renato Angelo Silva¹, Soraia de Freitas Tavares Dâmaso¹;  

1 Professores da UNIFENAS Campus Divinópolis - MG 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu 
ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão 
ambiental configura-se crescentemente como uma questão que diz respeito a um conjunto de atores do universo 
educativo, potencializando o envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a 
comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar (JACOBI, 2008). A Educação Ambiental nasce como um 
processo educativo, que conduz a um saber ambiental materializado nos valores céticos e nas regras políticas de convívio 
social e de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. 
Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido de pertencimento e 
corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação das causas 
estruturais e conjunturais dos problemas ambientais” (SORRENTINO, 2005). Com base no descrito, alunos do curso de 
Biomedicina da UNIFENAS, campus de Divinópolis, em parceria com a Liga de Bioquímica Molecular, estão desenvolvendo 
um painel informativo sobre Educação Ambiental, com o objetivo de divulgar notícias relevantes ao tema e também instigar 
os leitores sobre a importância do meio ambiente. Espera-se despertar em todos a consciência de que o ser humano é 
parte integrante do meio ambiente e, mesmo com os avanços tecnológicos, não se pode esquecer que a dependência 
humana com a natureza persiste.  A primeira etapa deste projeto que corresponde à confecção do mural está em fase de 
conclusão e as primeiras notícias selecionadas vão ser vinculadas mensalmente. Todos os participantes serão responsáveis 
pela triagem das matérias de interesse, e também será disponibilizado um espaço para que qualquer aluno possa divulgar 
informações relevantes. 

Palavras Chave: Meio Ambiente, Educação Ambiental. 
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SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA SUSTENTÁVEL 

Tiago Teruel Rezende (tiago.rezende@unifenas.br)¹ Anderson Romão dos Santos² 

1 Docente e Coordenador do Núcleo de Estudos em Cafeicultura (NECAFE) 

2 Acadêmico e Presidente do NECAFE 

A importância do café na economia mundial data do início do Século XIX, estando presente nas pautas de exportação e importação de 
um grande número de países. A cadeia produtiva do café é muito importante para o Brasil, principalmente para Minas Gerais, o maior 
estado produtor de café. Para manter esse nível de produção, os produtores precisam adotar práticas de manejo que busquem a 
sustentabilidade da atividade.  A sustentabilidade é um tema de relevada importância no setor cafeeiro, visto que a continuidade da 
cafeicultura, não só no Brasil, mas em todo o mundo, depende da busca incessante por estratégias que permitam ao cafeicultor ter 
um modelo de produção sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto econômico e social. Devido a importância desse 
assunto, o NECAFÉ – Núcleo de Estudos em Cafeicultura, realizou o I simpósio de cafeicultura sustentável, o qual permitiu a integração 
de conhecimento entre os diversos especialistas das diferentes áreas da cadeia produtiva do café. O Simpósio foi realizado nos dias 8, 
9 e 10 de novembro de 2016, na Universidade José do Rosário Vellano, em Alfenas-MG, os participantes do simpósio participaram da 
palestra “Plataforma Global do Café”, proferida pelo engenheiro agrônomo Sylvio de Magalhães Padilha, em seguida o engenheiro 
agrônomo Gabriel Reis Lacerda falou sobre as “Estações de avisos fitossanitários na cultura do café”, e por fim, o Prof. Leandro Carlos 
Paiva falou sobre a “Qualidade do café”. No segundo dia, os participantes do simpósio contaram com a apresentação do engenheiro 
agrônomo Mário Ferraz de Araújo, que falou sobre os “Modelos de programas sustentáveis”. Em seguida, o engenheiro agrônomo 
Bernardino Cangussu Guimarães falou sobre o “Certifica Minas Café: Certificação com sustentabilidade na cafeicultura”. Para o 
encerramento do segundo dia, o prof. Tiago Teruel Rezende, falou sobre a “Clonagem de híbridos superiores de café arábica”. No 
último dia do simpósio, os participantes tiveram a apresentação sobre “Otimização da água na cafeicultura” realizada pela engenheira 
agrônoma Dalyse Toledo Castanheira. Em seguida o professor Ivan Franco Caixeta, proferiu a palestra sobre “Uso econômico de água: 
lavador e secador”. Para o encerramento do simpósio, o engenheiro agrônomo Diego Rosa Baquião Maia proferiu uma palestra sobre 
o “Manejo de doenças no cafeeiro visando a sustentabilidade”. Este simpósio foi um momento importante para todos os 
participantes, pois foi um momento de troca de conhecimentos, atualização sobre os modelos sustentáveis na cadeia produtiva do 
café. 

Palavras Chave: Cafeicultura Sustentável, Sustentabilidade na Agricultura, Modelos Sustentáveis.  
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SOFTWARE PARA PRODUÇÃO DE PARTITURAS MUSICAIS UTILIZANDO A MUSICOGRAFIA BRAILE 

Raphael Pereira Duarte¹, Francisco Donizeti Vieira Luz² 

1Discente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

2 Docente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: Francisco.luz@unifenas.br 

A  música,  uma  pratica  tão  antiga  quanto  a  própria  arte,  historiadores  procuram  descobrir quando esse  estudo  foi  certamente  
criado,  pois  como,  uma  combinação  harmoniosa  e expressiva  de  sons,  que  pode  tocar  as  pessoas  de  várias  formas,  tanto  
expressivamente  quanto sentimentalmente, que pode inspirar pessoas à atos incríveis, quanto conforta-las em momentos  difíceis. O  
objetivo  deste projeto é o desenvolvimento  de  um  aplicativo  para dispositivos  móveis,  visando  a confecção  de  partituras  
musicais  para  ensino  da  música  e composição musical pelos deficientes visuais. Para isso o projeto será dividido em três partes 
principais,  ou  seja,  transcrição  de  textos,  transcrição  musical  e  impressão  de  documentos, afim de difundir tecnologia e música 
para o bem comum, disseminação da aprendizagem da música para pessoas com deficiência visual, e a composição musical por 
compositores cegos. Para cada  tecla  digitada,  o  sistema  emitirá  o  som  correspondente .  O  sistema  permitirá  ao músico  cego  
escrever  suas  partituras  musicais incluindo  notas,  tempos,  claves ,  fórmula  de compasso  e  demais  símbolos  musicais.  O projeto  
também  contará  com  um  sistema  de impressão em braile que permitirá ao cego imprimir suas composições. Voltado para o ensino 
de  Musicografia  Braille,  sistema  musical  desenvolvido  por  Louis  Braille  no  século  19,  esse  trabalho  vem  com  o objetivo  de  
ajudar  na  deficiência,  na  incapacidade  de ensino  da  música por   pessoas   videntes   àqueles   que   possuem algum   tipo   de   
deficiência   visual,  e,   em consequência da exclusão social que, aliada a dificuldade de aprendizado, acabam deixando o estudo  da  
música.  De  acordo  com  o  IBGE  (2015), 6,5  milhões  de  pessoas,  ou  seja,  3.2%  da população brasileira têm algum  tipo  de  
deficiência  visual,  e  apesar  da  tecnologia assistiva ajudar  em  grande  parte  dos  afazeres  e  da  vida  de  pessoas, ainda é grande  
o  número  de pessoas  que se encontram  excluídas  socialmente,  e  esse  projeto  tem  como  meta  a  inclusão dessas pessoas, 
contribuindo assim para a sustentabilidade social. Palavras Chave: Cafeicultura Sustentável, Sustentabilidade na Agricultura, Modelos 
Sustentáveis.  

Palavras- chave: Tecnologia assistiva, Sustentabilidade social, deficiência visual, partitura musical 
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APLICATIVO PARA CELULAR VISANDO O GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS DE ÔNIBUS URBANOS  

Rafael Paulino de Oliveira¹, Nicésio José de Carvalho Junior¹, Leandro Gallo dos Santos¹, Francisco Donizeti Vieira 
Luz² 

1Discente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

2 Docente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: Francisco.luz@unifenas.br 

A  acessibilidade  urbana  bem  como  a  mobilidade  urbana  são  fatores  essenciais  para  a  vida contemporânea;  
o  deslocamento  de  forma  rápida  e  segura  é  algo  que  a  população  busca  e, principalmente  para  usuários  
de ônibus  coletivo,  esse  fato  se  torna  primordial  e  deve  ser tratado com visão administrativa e nesse sentido, 
a tecnologia pode contribuir grandemente para   que   fatos   dessa   natureza   de   tornem   realidade;   associado   
ao   desenvolvimento tecnológico  com  uso  de  aplicativos  móveis,  o  gerenciamento  de  rotas  de  ônibus  
urbanos  se torna  viável,  oferecendo  conforto  e  ganho  de  tempo  para  os  usuários.  O  objetivo  deste projeto 
é  desenvolver  um aplicativo  para  dispositivos  móveis,  visando  a  orientação para  pessoas  cegas, para  facilitar  
o  acesso   e  mobilidade de  deficientes  visuais  em ambiente urbano. Para  gerenciamento  de rotas  e  paradas  
de ônibus  urbanos ,  esse  aplicativo  irá informar  horários  de  ônibus,  locais  de  parada  dos  ônibus  e  itinerário  
dos  ônibus  para  a acessibilidade  de  deficientes  visuais. Para  viabilização  desse  projeto  serão  mapeados  os 
diversos  pontos  da  cidade  por  onde  os  ônibus  trafegam e,  com  um  toque  na  tela  do dispositivo móvel, o 
cego poderá obter, de forma on line, as ruas, pontos e o horário previsto para  a  passagem  do  ônibus  pelo  ponto  
consultado.  Através  de comando  de  voz,  o  usuário cego  obterá  as  informações  sobre  as  linhas  selecionadas,  
permitindo  assim, melhor acessibilidade e mobilidade, além de contribuir para a sustentabilidade social. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade social, acessibilidade, mobilidade urbana, aplicativo móvel. 
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APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA GERENCIAMENTO DE EXPERIMENTOS QUÍMICOS EM 
LABORATÓRIO. 

Jeferson Prado Marques  Silveira¹, Francisco Donizeti Vieira Luz² 

1Discente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

2 Docente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: Francisco.luz@unifenas.br 

A tecnologia contribui de forma eficaz e rápida para controle de processos e dados utilizados  nas  mais  diversas  empresas  e  
situações  corriqueiras.  Nesse  caso,  para  controle  de  produtos químicos    utilizados    em    laboratórios. O objetivo deste projeto é 
apresentar o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, visando  orientação  para alunos  e  professores  quanto  à  
utilização  de  produtos  químicos,  produtos  em  estoque  e  descarte consciente.  Portanto, intuito  deste  aplicativo  é  o  de  
controlar  o  estoque  dos  produtos químicos  encontrados  em  um  Laboratório,  possibilitando  também  a  inclusão  e  exclusão  de 
novos produtos no sistema vinculado ao aplicativo. O aplicativo também notifica ao professor quando  algum  produto  está  se  
esgotando,  para  que  possa  ser  reposto.  Segundamente  o aplicativo  permite  o  cadastro  de  alunos  no  sistema,  para  que  eles  
possam  registrar  os experimentos feitos no laboratório. Estes registros contém uma lista dos produtos utilizados, bem  como  a  
quantidade  gasta  no  experimento,  que  será  automaticamente  abatida  do estoque  se  o  registro  do  experimento  for  concluído.  
Acerca  destas funções  principais  do programa,  também  existirão  informações  para  auxiliar  ao  aluno.  Instruções  sobre  como 
realizar certos tipos de experimentos, precauções quanto aos riscos e quanto ao descarte de determinados produtos, para que estes 
possam ser descarta dos de maneira apropriada e não  agridam  o  meio  ambiente.  Outra  ferramenta  integrada  ao  aplicativo  será  
a  de  permitir solicitações  dos  alunos  aos  professores,  para  o  agendamento  da  utilização  do  laboratório, informando data e 
horário pretendido. A ideia de desenvolvimento deste aplicativo surgiu da necessidade de uma maior organização e controle dos 
produtos do laboratório, uma vez que dispondo  somente  de  um  registro  manuscrito  para  controlar  os  gastos,  torna-se  
impossível  saber quando determinado produto precisar ser reposto, pois nem todos os alunos lembram-se  ou  se  dispõe  de  fazer  
estas  anotações  com  precisão  após  a  utilização  dos  produtos  no laboratório. Os agendamentos também vêm como uma forma 
de organização da utilização do laboratório,  para  que  não  o corram  conflitos  de  horários  entre  os  alunos.  E  toda  informação 
agregada  ao  funcionamento  do  aplicativo,  servirá  tanto  para  instruir  os  alunos,  como  para evitar  que  não causem  danos  nem  
a si  mesmos  nem  ao  meio  ambiente,  contribuindo  com  a sustentabilidade do planeta. Palavras-chave: Sustentabilidade social, 
acessibilidade, mobilidade urbana, aplicativo móvel. 

Palavras Chave: Sustentabilidade, produto químico, descarte químico, dados laboratoriais. 
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APLICATIVO PARA CELULAR USADO NA ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES VISUAIS EM PARQUES E JARDINS 

Francisco Donizeti Vieira Luz¹,Douglas José Marques² 

1Docente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: Francisco.luz@unifenas.br 

2Docente do curso de Graduação em Agronomia: douglasjmarques81@yahoo.com.br 

Quando   se   discute   a   questão   da   acessibilidade   e   da   sustentabilidade,   é   necessária  a compreensão  de  cada  um  desses  
termos.  A  acessibilidade  diz  respeito  à  possibilidade  e condição    de  percepção  e  entendimento  para  utilização  segura  e  
autônoma  de  espaços urbanos;  assim  sendo,  pode-se  definir  a  acessibilidade  urbana  como  a  facilidade de  se alcançar os 
destinos desejados no ambiente  público. Por sua vez, a sustentabilidade,   é  uma continuidade do conceito utilizado na área 
ambiental ou agrícola, ou seja, é a possiblidade do cidadão  exercer  suas  atividades  básicas,  com  menos  gasto  energético  e  
menos  impacto ambiental,  tornando-a ecologicamente  sustentável. O  objetivo  deste projeto é  apresentar o desenvolvimento  de  
um  aplicativo  para  dispositivos  móveis,  visando  a  orientação    para facilitar  o  acesso    de  deficientes  visuais  em  parques  e  
jardins  públicos.  Neste  contexto,  a sustentabilidade pode ser caracterizada com três vertentes, sendo elas: preservação do meio  
ambiente,  preservação  dos  aspectos  sociais e preservação  dos  aspectos  políticos,  com promoção  da  participação  social  e  
inclusão em  condições  de  igualdade.  Assim, faz-se necessária  a  definição  do  conceito  de  mobilidade,  tema  a  ser    utilizado  no  
desenvolvimento do projeto: mobilidade  é   um atributo associado às pessoas e  aos bens,  correspondente   às suas  necessidades  
de  deslocamento,    consideradas  as  dimensões  do  espaço  urbano. Toda movimentação  ou  deslocamento  devem  ser  realizados  
pelo  próprio  indivíduo,  em  condições seguras  e  com  total  autonomia,  sem  depender  de  ninguém,  mesmo  que  para  isso  
necessite  utilizar-se  de  objetos  e  aparelhos  específicos,  citando  como  exemplo  as  tecnologias  de assistência  móvel  (celular).  
Aqui,  pode-se  fazer  referência  à  tecnologia  assistiva  e  salientar que ela tem por objetivo proporcionar à pessoa deficiente maior 
independência, qualidade de vida  e  inclusão  social,  através  da  ampliação  da  comunicação,  mobilidade,  controle  do  seu 
ambiente,  habilidades  de  seu aprendizado, competição, trabalho e  integração com a família, amigos  e  sociedade  e  essa  
tecnologia  pode  variar  de  um  par  de  óculos  ou  uma  simples bengala  a  um  complexo  sistema  computadorizado.  No  projeto  
proposto,  os  dados  de espacialização  geográfica  como  latitude  e  longitude,  referentes  aos  obstáculos  físicos  como lago,  
restaurante,  alojamento,  trilhas,    árvores,  abrigo  de  animais,  lanchonete,  logradouros, serão  armazenados  em  um  banco  de  
dados,    o  aplicativo  fará  a  varredura  dos  mesmos  e informará    ao    deficiente,    através    de    sons    respectivos,    sobre    essas    
ocorrências,  proporcionando oportunidade  de  socialização  além  de    facilitar  a mobilidade    em  ambientes públicos, 
especificamente em parques ou jardins, contribuindo com a sustentabilidade. 

Palavras Chave: Sustentabilidade, mobilidade urbana, deficiência visual, tecnologia assistiva. 
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