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CB001 - Perda de fauna por atropelamento em rodovias brasileiras: Superordem 
xenarthra 
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Demais Autores: BARROS, Rafael Ferraz de; NALLA, Susana Faria 

Instituição: Universidade Federal do Triangulo Mineiro  

Curso: Ciências Biológicas 

 

 

O Superordem xenarthra compreende os tatus, tamanduás e preguiças. Possuem características 

ecológicas únicas e a conservação destas espécies está condicionada à diminuição da fragmentação 

dos habitats. Entre os empreendimentos fragmentadores, as rodovias são consideradas uma das 

principais causas do declínio de populações de animais silvestres. Pouco se sabe sobre o real 

impacto das rodovias sobre as populações de xenarthros, especialmente em nível nacional. O 

objetivo do presente trabalho foi analisar o impacto das rodovias brasileiras sobre a Superordem 

xenarthra e avaliar quais as ordens e espécies mais afetadas. Foram analisados dados de 2694 

registros de atropelamento de animais silvestres coletados em 09 estados brasileiros entre 2001 e 

2012, correspondentes a 72.884 quilômetros amostrais. Dos 2694 registros de atropelamento 

analisados, 1.100 (40,83%) foram da classe dos mamíferos. Aves, répteis e anfíbios foram 

contabilizadas 904 (33,56%), 647 (24,02%), 43 (3,48%) vezes respectivamente. Dos 1.100 

mamíferos registrados, 285 (25,91%) eram da superordem xenarthra. A ordem cingulata teve 164 

registros, distribuídos por 01 família (dasypodidae) e 03 espécies. A espécie com maior número de 

representantes foi o Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), com 83 espécimes catalogados, seguida 

pelo Tatu-peba (Euphractus sexcintus) com 36 registros. Já na ordem pilosa, foram contabilizados 

121 animais atropelados, distribuídos em 02 famílias (megalonychidae e myermecophagidae) e 03 

espécies. O Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) foi a espécie mais atropelada, com 84 

exemplares, seguida pelo Tamanduá-bandeira (Myermecophaga trydactila) e Preguiça-real 

(Choloepus didactylus), com 34 e 3 registros, respectivamente.  Ainda foram registrados 39 animais 

sem classificação taxonômica em nível de ordem. O Tamanduá-bandeira é a única espécie 

considerada vulnerável a extinção dentre as catalogadas, de acordo com a Red list. O número 

expressivo de xenarthros registrados neste estudo corrobora estudos que comprovam a proximidade 

crescente deste grupo de animais com as bordas das rodovias, seja pela busca por alimento ou pela 

pressão exercida sobre seu habitat. A maior incidência de membros da ordem cingulata pode ser 

explicada pelo comportamento de cavar buracos ao longo dos acostamentos deste grupo, 

aumentando assim a chance de atropelamento. Os dados demonstram a necessidade da 

implementação de medidas de mitigação apropriadas para este e outros grupos, como 

zoopassagens, cercas de contenção, placas de sinalização e Centros de Triagem de Animais 

Selvagens (CETAS) para receber os indivíduos afetados pelos atropelamentos.  

 

Palavras-chave: ecologia de estradas; xenarthra; tamanduá-bandeira. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas. 
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CB002 - Avaliação dos efeitos da tripanossomíase na qualidade da membrana 
plasmática do sêmen de bovinos infectados experimentalmente 
 

 

Apresentador: CAIXETA, João Paulo Silveira 

Orientador: VASCONCELOS, André Belico de 

Bolsa: FAPEMIG 

Demais Autores: OLIVEIRA, Luísa Anastácia Santos; OLIVEIRA, Guilherme Cunha 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: Instituto de Estudos Avançados em Veterinária - José Caetano Borges 
 
 

Em machos, Trypanossoma vivax produz lesões de vários graus no sistema reprodutor, seja em infecções 

naturais ou experimentais, especialmente no testículo e epidídimo, onde em casos crônicos podem levar à 

infertilidade, ou até mesmo esterilidade. No presente trabalho objetivou-se avaliar a integridade física da 

membrana plasmática do espermatozoide de bovinos, inoculados artificialmente com o parasita 

Trypanossoma vivax, além de possíveis alterações clinicas. O experimento foi realizado no Centro de 

Reprodução do Hospital Veterinário de Uberaba, durante os meses de outubro e novembro de 2013. Foram 

utilizados quatro animais, sem raça definida, em idade reprodutiva (18 a 24 meses). Os animais foram 

avaliados quanto aos parâmetros clínicos: frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e 

temperatura retal (TR); e avaliação da qualidade do sêmen (vigor, motilidade total e integridade da 

membrana plasmática). Posteriormente, os animais foram inoculados com 2 mL de sangue contendo 

Tripanossoma vivax, (106 parasitas/ mL) por via subcutânea, e com 2 mL via intramuscular (106 parasitas/ 

mL). Para realização do exame andrológico foram feitas coletas de sêmen utilizando eletroejaculador e os 

exames foram realizados em intervalos de 15 dias. Todos os parâmetros de avaliação da qualidade do 

sêmen foram realizados com a amostra a fresco. O vigor e a motilidade foram avaliados utilizando 

microscopia de campo claro em aumento de 10X. Para análise de integridade de membrana espermática 

utilizou-se corante de eosina a 3% (p/v), avaliado em microscopia de campo claro em aumento de 40X. A 

análise estatística para integridade física da membrana plasmática do espermatozoides e a qualidade do 

sêmen foram realizadas pela análise de variância (one-way ANOVA) com grau de significância de  P 

<0,05.Na avaliação clínica não foram verificadas alterações das FC, FR, TR e Volume globular-VG durante 

todo o experimento, após a inoculação artificial dos parasitas. Quanto ao vigor não ocorreu diferença 

estatística na avaliação das médias dos animais, quando comparado ao dia antes da inoculação (dap) e 

dpi+15; dpi+75 (dias após a inoculação) (3; 2;3;) respectivamente. Os demais dias apresentaram diferença 

estatística dpa, quando comparado dpi+30(2); dpi+45(2); dpi+60(1) (4,2;2;1), respectivamente. A média 

da motilidade total esteve acima de 70% em quatro momentos: dap; dpi+15, dpi+45 e dpi+75, (85%; 

85%; 82,5% e 80%), respectivamente, como preconizado pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. A 

média dos valores de integridade de membrana foram aceitáveis em três momentos dpa (80,5%); dpi+15 

(75,5%) e dpi+45 (75,8%). Nos dias dpi+30 e dpi+75 os animais apresentaram valores abaixo (54,25% e 

40%), ao descrito na literatura. Segundo delineamento experimental proposto, conclui-se que dentre os 

parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados, a uma forte relação fisiológica da presença do parasita sobre a 

espermatogênese quando se avalia integridade da membrana plasmática, na qual houve redução do número 

de células espermáticas íntegras no decorrer do experimento. 
 

Palavras-chave: membrana plasmática; tripanossomíase; espermatozoide. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas. 
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CB003 - Prevalência da deficiência androgênica do envelhecimento masculino em 
uma população ambulatorial 
 

 

Apresentador: GRAFFITTI, Pablo Santos 

Orientador: PELEGRINELLI, Ana Claudia 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina 

 

 

Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de 

nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 

102 pacientes incluídos até o momento. Destes, 41 já têm toda a avaliação laboratorial concluída e 

os analisamos aqui. A dosagem de testosterona total foi considerada como valor de hipogonadismo 

quando inferior a 300 ng/dL. A análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, 

com nível de significância de 5% e os resultados estão descritos em porcentagem. Do total de 41 

pacientes analisados até o momento, 67,51% apresentam síndrome metabólica, o que corresponde 

a 27 pacientes dos quais 6 pacientes apresentam hipogonadismo. Já entre os 11 pacientes com 

hipogonadismo, 6 pacientes apresentam síndrome metabólica (SM 54,5% n=11, p=0,339). Estes 

valores não mostram significância inicialmente. Existe uma relação clara entre a disfunção sexual 

masculina e os níveis de testosterona onde a severidade do quadro de SM, especialmente a 

circunferência abdominal, que é um importante indicador de obesidade visceral, está inversamente 

associada com as concentrações séricas de testosterona. Talvez seja interessante estudar a 

correlação de DAEM e cada uma das variáveis que compõem a SM. Conclusão: A análise não foi 

significante para a correlação entre síndrome metabólica e hipogonadismo nesses dados 

preliminares. Poderemos avaliar melhor com a progressão do estudo, assim como analisar as 

variáveis individuais da SM e suas correlações com DAEM 

 

Palavras-chave: hipogonadismo; síndrome metabólica; não relacionados. 

 

Área de Conhecimento: ciências biológicas. 
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CB004 - Carga microbiana de derivados de Noni 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Laura Cristina Gonçalves de 

Orientador: BUCEK, Elizabeth Uber 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: PAULA, Giltânia Severino; VELASCO, Nelson Diniz; VIEIRA, Tatiana Reis; 

ABREU, Maria Theresa Cerávolo Laguna 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Biomedicina 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

 

 

Noni (Morinda citrifolia) originária da Indonésia é atualmente cultivado no Brasil. O noni é 

popularmente usado como planta medicinal, e cientificamente atribuído a este vegetal, efeitos 

relacionados com atividade antibacteriana, antioxidante, antiviral, antifúngica, antitumoral, anti-

helmíntica, analgésica, anti-inflamatória, hipotensora e imunoestimulante. O fruto do noni apresenta 

várias sementes e quando maduro é suculento e é comercializado na Europa e nas Américas como 

complemento alimentar, associado ao suco de uva (produto). Os frutos verdes secos são 

comercializados no Brasil para o uso popular como chás e ou garrafadas. São poucos trabalhos 

científicos de avaliação da carga microbiana dos frutos de noni, assim como dos produtos contendo 

o fruto. O trabalho tem como objetivo avaliar carga microbiana do fruto verde fresco, fruto verde 

seco, sumo do fruto maduro de noni, e do produto (associação do sumo da polpa com suco de uva). 

Os frutos de noni analisados foram coletados em Araguari (Triângulo Mineiro) na Fazenda Boa 

Vontade. O sumo do fruto maduro de noni foi obtido por centrifugação, a partir da polpa sem 

semente. O suco de uva foi adquirido no comércio e o produto foi obtido pela mistura do sumo com 

suco de uva. A análise da carga microbiana foi realizada no fruto verde fresco, fruto verde seco, 

sumo da polpa do fruto após 5 dias de amadurecimento; no produto (sumo e suco de uva); e no 

suco de uva. A identificação microbiana foi realizada por Gram/bacterioscopia direta, após 24 horas 

de incubação, nas diluições seriadas de 10-1 à 10-6. A quantificação da carga microbiana em 

Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC/g) e absorbância foi realizada respectivamente 

pelas técnicas pour plate e espectrofotometria à 640 nm, das amostras previamente incubadas e em 

estufa BOD por 48 horas em meio de cultura BHI. Detectou-se presença de: bacilos Gram positivos 

no sumo, no produto e no fruto verde fresco; cocos Gram positivo no suco de uva; cocos e bacilos 

Gram positivo no fruto verde seco. O fruto verde seco, o sumo e o suco de uva, apresentaram maior 

grau de contaminação (106 UFC/g e 0,870-1,531nm) em relação ao produto e fruto verde fresco 

(105 UFC/g e 0,661-0,714 nm). Concluiu-se que existe contaminação microbiana em todas as 

amostras, sendo elas abaixo do limite máximo estipulado pela Organização Mundial de Saúde, que é 

de 107 UFC/g. Na mistura sumo e suco de uva não ocorre o crescimento de cocos Gram positivo. 

 

Palavras-chave: Morinda citrifolia; sumo do fruto; fruto verde. 

 

Área de Conhecimento: Ciências biológicas. 
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CB005 - Avaliação das alterações clinico-laboratoriais e andrológicas de bovinos 
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Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: Instituto de Estudos Avançados em Veterinária  

 

 

O Trypanosoma vivax é um protozoário flagelado que pode levar a diminuição da produção e 

infertilidade em bovinos machos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações clinico 

laboratoriais e andrológicas de reprodutores inoculados artificialmente com o parasita T. vivax. O 

experimento foi realizado no curral do Centro de Reprodução do Hospital Veterinário de Uberaba, 

durante os meses de outubro, novembro de 2013. Foram utilizados quatro animais, sem raça 

definida, com idade entre 18 e 24 meses. Os animais foram avaliados quanto aos parâmetros 

clínicos e laboratoriais. Posteriormente, foram inoculados com 2 mL de sangue contendo T. vivax, 

por via subcutânea, e 2 mL via intramuscular. A avaliação clínica andrológica foi feita externa e 

internamente por meio da palpação, após, coleta de sêmen por eletroejaculação. No laboratório 

foram observadas a morfologia dos espermatozoides e a qualidade do sêmen. As observações 

clinicas ocorreram diariamente durante os 20 primeiros dias e, após, de 15 em 15 dias, durante dois 

meses. Os exames andrológicos foram feitos de 15 em 15 dias. Nos exames laboratoriais os animais 

1 e 2 apresentaram-se positivos em momentos distintos. O animal 1 apresentou-se positivo nos 15, 

16, 17 e 20 dpi (dias após a inoculação), com máximo de 48 x105 parasitas/ mL de sangue, o pico 

tendo ocorrido no 16 dpi. O animal 2 apresentou-se positivo nos 16, 17 e D +60 dpi. Seu pico 

ocorreu no 17 dpi com 2,88 x 105 parasitas/ mL de sangue. Os outros dois animais, 3 e 4, não 

apresentaram-se positivos em nenhum momento do estudo. Durante o período de avaliações diárias 

e, posteriormente, avaliações quinzenais, não foram observadas alterações nas frequências cardíaca 

e respiratória dos animais avaliados (p<0.05). Na avaliação laboratorial do sêmen, observou-se que 

em todo o período de avaliações quinzenais, os animais apresentaram sêmen com aspecto leitoso e 

volume com média mínima de 2 mL (D+60) e máxima de 4,5 mL (D+15). Os animais apresentaram 

altas quantidades de patologias. A quantidade de defeitos maiores foi menor apenas em D+60 com 

7% de defeitos maiores. No restante dos dias com valores acima do preconizado na literatura. 

Quanto a quantidade de defeitos menores foi observada aumento somente em D+30, o qual 

apresentou média de 38% de defeitos menores. E quando se observa defeitos totais, apenas em 

D+60 os valores estiverem dentro do permitido, ou seja, abaixo de 30%. Quanto aos valores de 

circunferência escrotal os animais apresentaram valores aceitáveis durante todo o período de 

estudo, com valores médios variando entre 28,6 cm (D+45) e 29,4 cm (D+60). Quanto ao vigor, os 

valores foram aceitáveis no D+15 e no D+75, fim do experimento, sendo respectivamente 4,5 e 4. 

A motilidade esteve acima de 70% em três momentos: D+15, D+45 e D+75, respectivamente 85%, 

82,5% e 80%. Os resultados sugerem que o efeito fisiológico da presença do parasita durante a 

espermatogênese poderia de alguma forma causar alterações na morfologia espermática. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma vivax; reprodução; bovinos. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas. 
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CB006 - Comportamento bioenergético da Candida albicans após tratamento com 
terapia fotodinâmica mediado por azul de metileno 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Renato Ventresqui 

Orientador: PAULINO, Tony de Paiva 

Demais Autores: CARLOS, Selma Maria Camuri Firmino; HUEB, Antônio; VASCONCELOS, 
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Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Curso: Ciências Biológicas 

 

 

Candida spp. fazem parte da microbiota comensal da cavidade oral e requerem atenção especial 

devido as patologias que causam em pacientes imunossuprimidos. Com o uso indiscriminado de 

antifúngicos houve aumento de cepas de Candida ssp resistentes sendo necessário novas 

alternativas para tratamento. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma ferramenta no combate de 

microrganismos patogênicos. A TFD atua pela combinação de um agente fotossensível e uma fonte 

de luz visível que induzem a produção de espécies reativas de oxigênio e/ou nitrogênio em 

patógenos como as Candida ssp. O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de carboidratos e 

as alterações calorimétricas de Candida albicans em meio planctônico após emprego da TFD. Foi 

preparada uma suspensão de C. albicans (CEC 1291) contendo 106 UFC/mL (DO=0,680, λ=530 

nm). C. albicans foi semeada em Agar Sabouraud dextrose (ASB) e incubada a 37°C por 24 horas. 

Como fonte de luz foi utilizado um fotopolimerizador odontológico de comprimento de onda 440 nm, 

potência de 250 mW e fluência de 50 J/cm2. O corante empregado foi o azul de metileno 

(concentração final de 0,1 mg/mL). Os grupos experimentais foram: células submetidas à irradiação 

na presença de agente fotossensível (P+L+), células não submetidas à irradiação sem a presença de 

agente fotossensível (P-L-). Para a análise da cinética de crescimento o consumo de glicose e 

calorimetria foram avaliados. Para tanto no grupo foi realizado curva de crescimento com os grupos 

P+L+ e P-L- avaliando-se a densidade celular e o pH 24 horas após o tratamento ou não com a TFD. 
Os dados apresentados foram tratados pelo teste ANOVA (P <0,05). No grupo P-L- houve aumento 

da densidade celular e diminuição do pH, indicando o crescimento normal da C. albicans. Além disso, 

o consumo de glicose reduziu durante o crescimento demonstrando assim a atividade metabólica da 

C. albicans. No grupo P+L+ houve inibição do crescimento fúngico e tanto o pH como os níveis de 

glicose mantiveram constantes mostrando a efetividade da TFD. A resposta energética detectada 

pela calorimetria demonstrou também uma diminuição de energia liberada no grupo P+L+, diferente 

do grupo P-L-. Os resultados apresentaram alta efetividade do azul de metileno aos ensaios 

realizados, sendo possível concluir que a C. albicans teve sua atividade metabólica inibida em meio 

planctônico. 

 

Palavras-chave: fotobiologia; microbiologia; bioquímica. 

 

Área de Conhecimento: Ciências biológicas. 
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CB007 - Manutenção, cultivo e determinação de valores de mortalidade de 
isolados de Bacillus thuringiensis efetivos contra larvas de Aedes aegypti 
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Curso: Engenharia Ambiental 

Órgão Financiador: PAPE/UNIUBE 

 

 

Dentre os microrganismos empregados no controle biológico de mosquitos, a bactéria Bacillus 

thuringiensis var. israelensis se destaca por apresentar atividade tóxica contra insetos da ordem 

Díptera (culicídeos e simulídeos). Este trabalho tem como objetivo avaliar a mortalidade de larvas 

de A. aegypti sob ação de um bioinseticida a base da bactéria B. thuringiensis var. israelensis SPS1. 

Os bioensaios foram conduzidos no laboratório do Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de 

Uberaba. Larvas de 3º instar do mosquito Aedes aegypti foram identificadas e separadas em copos 

plásticos, contendo 100 mL de água de bebedouro, sendo utilizadas 15 larvas por copo. Foram 

utilizados 6 copos, sendo 5 copos com bioinseticida e 1 como testemunha. Foram aplicados 1,25ml 

de bioinseticida (na proporção 1L do bioinseticida para 80L de água) em 100 mL de água. A primeira 

verificação de mortalidade foi feita após 60 minutos da aplicação do bioinseticida, 90 minutos e 120 

minutos, consecutivamente. Altos valores de mortalidade foram obtidos após 90 min da aplicação 

(90%) e após 120 min observou-se mortalidade total das larvas (100%). No decorrer do bioensaio, 

foram observadas, ainda, alterações em relação ao comportamento das larvas como a redução 

gradativa dos movimentos e a perda da capacidade de flutuação, quando comparadas à 

testemunha. Os resultados obtidos neste bioensaio revelam que a utilização de B. thuringiensis var. 

israelensis SPS1 no controle de larvas de vetores importantes em saúde pública é muito promissora 

por não provocar impactos ambientais nos locais onde são empregados.  

 

Palavras-chave: controle biológico; entomopatógeno; larvicida. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas. 
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CB008 - Produção de biopreparados de B.thurigiensis em fermentador 
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A dengue é uma doença re-emergente que se tornou um grave problema de saúde pública, sendo responsável 
por elevados índices de morbidade e mortalidade no Brasil, assim como em outras localidades do mundo. Neste 

contexto, agentes de controle biológico aparecem como uma alternativa econômica e ecologicamente 

viável e, dentre estes, a bactéria Bacillus thuringiensis var. israelensis se destaca por apresentar 

atividade tóxica contra insetos da ordem Diptera (culicídeos e simulídeos). O objetivo deste trabalho 

é a produção de um bioinseticida (larvicida) a base da bactéria B. thuringiensis var. israelensis para 

o controle de larvas de Aedes aegypti. A produção foi conduzida nas dependências da Universidade 

de Uberaba – UNIUBE. A bactéria utilizada foi B. thuringiensis var. israelensis SPS1 (díptero-

específica), isolada em território brasileiro e patenteada por produzir uma maior quantidade de 

esporos/cristais em menor tempo, se comparada com a linhagem padrão de B. thuringiensis var. 

israelensis, comumente utilizada. Este isolado foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Manoel Victor 

Franco Lemos do Laboratório de Genética de Bactérias e Biotecnologia Aplicada (LGBBA), UNESP, 

Jaboticabal-SP. Para a obtenção da mistura esporo/cristal, uma placa de Petri contendo meio de 

cultura CCY foi inoculada com a linhagem SPS1 em estrias para o desenvolvimento de colônias 

isoladas. Após este procedimento a placa inoculada foi incubada sob 29oC durante aproximadamente 

48 h. Transcorrido este tempo, foi observada em microscópio de contraste de fase uma das colônias 

isoladas para comprovação da produção do complexo esporo/cristal e ausência de contaminantes. 

Uma colônia foi transferida do meio sólido para a inoculação do pré-cultivo líquido em meio CCY 

contendo tampão Fosfato 20X, nutriente Stock, sais CCY (1000: 200: 20) e água autoclavada q.s.p 

20 mL. O pré-cultivo foi incubado em agitador por um período de 48h. Decorrido este tempo o pré-

cultivo bacteriano foi observado em microscópio para verificar a total esporulação celular. Ao meio 

de cultura utilizado (CCY) foi adicionado 1(um) mL do pré-cultivo para cada litro. Este cultivo foi 

mantido no agitador por 7 dias em temperatura ambiente, sob agitação. Durante a fermentação 

foram retiradas amostras para determinar o estado do cultivo. Para aplicação do produto 

fermentado existe uma recomendação, já testada previamente, que consiste em diluir 1 L do 

fermentado em 80 L de água, para aplicação nos focos de infestação, sendo que tal dosagem será 

testada sob diversas formas de aplicação. Os bioensaios com larvas de A. aegypti revelaram alta 

eficiência do bioinseticida produzido. 
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