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EDITORIAL

No ano de 2012, geriu-se, pela primeira vez, o Simpósio de Integração Científica
e Tecnológica do Sul Catarinense (SICT-Sul), a fim de garantir um espaço de
divulgação para trabalhos que exploram as diversas áreas do conhecimento, tecnologia e
inovação. Hoje, constatamos que o crescente desempenho em pesquisa científica na
Região Sul-Catarinense decorre também da realização contínua deste evento, à medida
em que temos avançado, ano a ano, na integração e difusão dos saberes compartilhados
nesses encontros, ora teorizando as práticas, ora praticando as teorias.
Em números, nota-se a progressão crescente do congresso. O primeiro simpósio,
realizado em 2012, recebeu a proposição de apresentação de 192 trabalhos, que foram
avaliados por mais de 120 pareceristas; desses, 156 foram selecionados para
apresentação no evento, sendo 72 trabalhos completos e 84 resumos. No segundo,
realizado em 2013, recebeu-se a proposição de 186 apresentações, avaliadas por cerca
de 100 pareceristas; 156 trabalhos foram aprovados, sendo 68 textos completos e 88
resumos. No terceiro, realizado em 2014, houve proposição de 261 apresentações,
avaliadas por cerca de 150 pareceristas que aprovaram 227 trabalhos, sendo 106
completos e 121 resumos. No quarto, realizado em 2015, houve a proposição de 322
trabalhos (artigos completos, resumos ou minicursos) e 246 foram apresentados no
evento, sendo 133 resumos e 113 trabalhos completos.
Organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina (ISFC) - Câmpus Araranguá nos dias 19 e 20 de outubro de 2016, o V SICTSul contou com o apoio dos coorganizadores do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia Catarinense (IFC) - Câmpus Santa Rosa do Sul e Câmpus Sombrio; com o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) - Câmpus
Criciúma; e com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Câmpus Araranguá.
O evento integrou-se, ainda, com outras ações promovidas pelo IFSC - Câmpus
Araranguá - I Semana de Arte e Cultura e IV Campeonato de Lançamento de Foguetes - ,
além de propor a Mesa Redonda Mesa Redonda Tecnologia e Sociedade, com Luis
Carlson (PROPPI/IFSC), Valmor Rabelo (Incubadora InSite) e Leandro Benincá (CEO
Organizze). Ao longo do evento, também foram proporcionadas palestras, comunicações
orais, apresentações de pôsteres, oficinas e quatro minicursos. Como registro dessas
atividades nestes anais, contabilizam-se 145 artigos e 123 resumos de trabalhos
apresentados.

ISSN 2526-4044

6 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Ao cooperar com a realização do simpósio, tais instituições cumprem a sua missão:
utilizar a educação profissional, científica e tecnológica como instrumento para a formação
e inclusão de cidadãos. Isso só reforça a relevância de encontros como esse, uma vez
que os objetivos deste congresso resultam em contribuição para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural, com reflexões em diversos âmbitos. Observa-se, ainda, o
quanto a iniciativa de realizar simpósios nesse contexto caminha ao encontro da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, compromisso assumido pelas
Universidades Federais e pelos IF’s.
A publicação dos anais deste evento são a expressão dos trabalhos que, com suas
particularidades, evidenciam os percursos da integração científica e tecnológica na região,
bem como as pretensões dos pesquisadores, extensionistas e estudantes de muitas
instituições de ensino da rede pública e privada. Esperamos que o congresso, como um
todo, tenha valorizado a participação igualitária de todos os expositores, mesmo em
distintas etapas de formação acadêmica e de amadurecimento teórico. Ademais,
agradecemos a colaboração de todos e deixamos o convite para os próximos encontros.

Prof. Me. Felippe de Oliveira Tota
Membro da organização do evento e Editor
Araranguá, 04 de abril de 2017.
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ÉTICA NA PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS: POLÊMICAS, DIVERGÊNCIAS E
DIFICULDADES
Ivan Furmann1, Émerson Luis Monsani2
1 IFC/Campus

Santa Rosa do Sul e Sombrio/ Gestão em Turismo e Engenharia Agronômica /
ivan.furmann@santarosa.ifc.edu.br
2, IFC/Campus Santa Rosa do Sul/ Técnico em Agropecuária/ emerson.monsani@santarosa.ifc.edu.br

Resumo
Segundo a Resolução 466 de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), todas as pesquisas que envolvam seres humanos devem pautar-se numa série de
requisitos de cunho ético e, em especial, serem registradas num sistema nacional de
controle de eticidade nas pesquisas (Plataforma Brasil). Entretanto, diversas organizações
de pesquisa na área das Ciências Humanas (ABA, ABRASCO, etc.) colidiram com a
resolução de 2012, em especial, devido ao engessamento metodológico de pesquisas na
área de humanas. Até que ponto seria necessário um órgão gestor externo que controle e
limite a pesquisa de áreas específicas de profissionais especializados? Vale ainda
lembrar que na própria resolução se exige a aprovação ética dos protocolos de pesquisa
para que as mesmas possam participar de editais e linhas de fomento. A limitação a
publicação em revistas de alto padrão acadêmico é outra limitação crescente. Assim, a
comunicação visa expor os limites da resolução para as pesquisas em ciências humanas,
explorando o conceito de Ética e(m) seres humanos, bem como debater a minuta
apresentada no último dia 06 de Abril de 2016 na 59ª reunião ordinária do (CNS), suas
vantagens e desvantagens. Por fim, problematizar algumas pesquisas na área de
Humanas que teriam outros aspectos da pesquisa prejudicados na dinâmica de produção
de conhecimento.
Palavras-Chave: Ética na Pesquisa; Dignidade da Pessoa Humana; Autodeterminação;
Metodologia da Pesquisa
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FERRAMENTAS DE BIBLIOMETRIA PARA PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
Willian Rochadel1, Aline de Brittos Valdati2, Gertrudes Aparecida Dandolini3, João
Artur de Souza4
1,2,3,4Universidade

Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia e Gestão do conhecimento,

1willian.rochadel@ufsc.br, 2alinevaldati@gmail.com, 3gertrudes.dandolini@ufsc.br, 4jartur@egc.ufsc.br

Resumo

Este curso abordará ferramentas aplicadas a estudos bibliométricos como auxílio para
revisões sistemáticas da literatura. A importância do uso dessas ferramentas se dá pela
diversidade e crescente publicação de documentos científicos que ampliam o
conhecimento, sendo indispensável uma busca sistemática a fim de identificar os pontos
fundamentais do estado da arte. A revisão sistemática é uma importante etapa ao qual
explora o estado da arte e define os elementos essenciais para o desenvolvimento de
uma pesquisa científica. Para esta finalidade, ferramentas e metodologias auxiliam no
processo de busca, análise e extração de informações das bases de dados. Algumas
dessas ferramentas serão apresentadas no curso seguindo a metodologia Prisma. Assim,
o estudo consiste em uma introdução sobre as estratégias da revisão sistemática, em
seguida são apresentadas as ferramentas básicas de pesquisa, gerenciamento de
bibliografia (EndNote e Mendeley), planilha eletrônica e visualização (Gephi). Após são
apresentadas na prática o uso de ferramentas de análise avançada como HistCite,
Sci²Tool e SciMat. O público-alvo recomendado para este minicurso são pesquisadores e
acadêmicos de qualquer área do conhecimento em início de pesquisa ou com interesse
em aprofundar suas habilidades no tema.

Palavras-Chave: Ciência dos Dados. Extração de conhecimento. Mineração de Dados.
Bibliometria. Revisão Sistemática.
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EDUCAR PARA O TRÂNSITO! COMO EDUCADORES, O QUE PODEMOS FAZER?
Ewerton Luiz Silva
1IFC

/ Campus São Francisco do Sul / ewerton.silva@saofrancisco.ifc.edu.br

Resumo
A importância e relevância de uma educação para o trânsito foi tratada com uma ênfase
inédita no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nacional de setembro de 1997. Em seis
artigos do capítulo VI desta lei, estão estabelecidos as diretrizes básicas para promoção da
educação para o trânsito em âmbito nacional. O minicurso tem o objetivo de auxiliar na
formação de docentes e interessados pela temática. Assim, fundamentando no que consta
na legislação educacional vigente sobre o assunto, que será desenvolvido o trabalho neste
minicurso. No primeiro momento, pretende-se investigar as concepções, percepções e
reconhecimentos dos participantes acerca da temática abordada. Para o próximo momento,
de forma expositiva dialogada, demostra-se aos participantes, como a temática é abordada
nos seguintes documentos: No referido CTB, que aborda legalmente pelo prisma
pedagógico a temática trânsito; Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que refere-se a
educação para o trânsito nos temas transversais propostos para os anos iniciais e anos
finais do Ensino Fundamental; Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
onde defende a abordagem da temática em seus pressupostos teóricos; Nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação para o Trânsito na Pré-Escola e nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental, publicadas
pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) a partir de portaria em junho de 2009;
Por fim, na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, identificando como abordase a temática. Em um outro momento do processo formativo apresenta-se experiências
educativas com o enfoque de educar para o trânsito, vivenciada pelo autor, no ensino de
Física, e outros educadores. Como elaboração de um produto final do minicurso propõe-se
aos cursistas que, agrupados em três ou quatro participantes, elaborem um plano de aula,
de um conteúdo de suas especialidades, ou áreas de interesse, buscando verificar e
promover a aderência dos respectivos conteúdos com a temática educação para o trânsito.
No último momento, na forma de diálogo, o que cada grupo elaborou será socializado com
o grande grupo, apresentando como relacionou os conteúdos sob o enfoque da temática
educação para o trânsito.
Palavras-Chave: Educação, trânsito, diretrizes, formação.
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NAVEGAÇÃO ANÔNIMA NA DEEP WEB COM TOR BROWSER
Jair da Silva Lima1, Jackson Mallmann2
1Instituto
2Instituto

Federal Catarinense/Campus Avançado Sombrio/jairslima@gmail.com
Federal Catarinense/Campus Brusque/jackson.mallmann@brusque.ifc.edu.br

Resumo
Na era da informação a Internet interliga os usuários conectados em dispositivos finais,
como por exemplo, computadores ou celulares. Estes dispositivos possibilitam aos
usuários de acessarem serviços disponibilizados na Internet, sendo o acesso feito através
de um software denominado de navegador, que está instalado e configurado no
dispositivo final. Ainda, segundo Avila (2015), existe uma parcela da Internet que é
censurada: denominada de Deep Web. De forma simples, a Deep Web é composta por
uma quantidade de sites que não são acessados mediante o uso de

navegadores

tradicionais, e é composta por camadas, sendo que cada camada exige tecnologias
específicas para acessá-la. Como exemplo, cita-se o navegador Tor Browser1 que permite
o acesso a Internet. Este minicurso tem como objetivo conceituar a Internet, os
navegadores, as ferramentas de busca, a segurança da informação, o anonimato, a geolocalização, a Deep Web, a camada .onion, o navegador Tor Browser e a ferramenta de
busca Candle Search. Também, durante o minicurso, será feito a instalação do navegador
Tor Browser, o acesso a ferramenta de busca Candle Search e a navegação na Deep
Web. Ao final do minicurso, o aluno terá condições de instalar, acessar e navegar na
Deep Web com foco na segurança da informação e no anonimato.

Palavras-Chave: Internet. Navegador. Ferramenta de Busca. Deep Web. Tor Browser.
Candle Search. Segurança de Informação. Anonimato.
Referências:
AVILA, Renato Nogueira Perez. Deep Web: A internet que não está no Google. 1 ed.
Ciência Moderna, 2015.
BROADHURST, Roderic. Developments in the global law enforcement of cybercrime. Policing: An Int. Journal of Police Strategies & Management. Vol. 29, No. 3, 2006,
p.408-433.
TANENBAUM, Andrew Stuart. Redes de computadores. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier
Ed., 2011.

1

https://www.torproject.org/download/download
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SOBRESSEMEADURA DE AVEIA PRETA (AVENA STRIGOSA SCHREB.) SOBRE
TIFTON 85 (CYNODON SSP. CV. TIFTON 85)
Mariele Duarte Anástacio2, Tuan Henrique Smielevski de Souza2, Mauricio Duarte
Anástacio3, Miguelangelo Ziegler Arboitte4.
1

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica
schelbinhoifc@hotmail.com
2
Engenheira Agronôma
3
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ Técnico Agrícola do Instituto Federal
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/mauricio.anastacio@santarosa.ifc.edu.br
4
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/Professor
Orientador/miguelangelo.arboitte@santarosa.ifc.edu.br

Resumo: O consorcio de pastagens perenes com anuais de outono/inverno vem se tornando alternativa
para aumentar os índices produtivos. Com objetivo de avaliar a produção de biomassa verde (MV) e seca
(MS), a composição botânica e a proteína bruta (PB) de áreas com a aveia preta sobressemeada em Tifton
85 e sem o consorcio no período de outono/inverno foi conduzido o trabalho em delineamento de blocos ao
acaso, composto por dois tratamentos, distribuídos em quatro piquetes. Antes do plantio da aveia preta, o
Tifton 85 foi rebaixado a 4 cm, através de roçada. Na implantação da aveia foi utilizado 80 kg de semente
por hectare, no sistema de plantio direto sobre a pastagem de tifton 85. A produção de MV e MS, os teores
de PB e a composição botânica, foram avaliadas através de duas épocas de observação, a primeira
avaliação foi realizada no dia 10 de agosto de 2015 e a segunda no dia 16 de outubro de 2015. Após a
coleta, as amostras foram acondicionadas em saco de papel kraft, identificadas e encaminhadas ao
laboratório de bromatologia do IFC – Campus Santa Rosa do Sul. Os dados foram submetidos a análise de
variância, teste f com nível de significância de 10%. Não houve diferença entre os valores de proteína. Já os
valores de biomassa verde e seca foram maiores no consorcio de tifton 85 e aveia. Ficou evidenciado que o
consórcio de tifton 85 e aveia melhora as produções de MV e MS, acarretando em maior disponibilidade
forrageira durante o período hibernal.
Palavras-Chave: Sazonalidade, Consorciamento, Produtividade

1 INTRODUÇÃO

A intensificação nos sistemas produtivos busca alternativas e estratégias que
visem o aumento da produtividade animal em pastagem (QUARESMA et al., 2011, p.
145), que conforme relatado por Oliveira et al., (2015, p. 232) este tipo de produção é
mais barata e competitiva, entretanto só é possível com pastagens produtivas em
sistemas de produção sustentáveis.
Entre as alternativas de pastagens temos as gramíneas forrageiras de clima
tropical e subtropical Oliveira et al. (2000, p. 1949), como as do gênero Cynodon, que
apresentam alta produtividade e bom valor nutritivo (QUARESMA et al., 2011, p. 145),
além de respostas a fertilização, adaptação a diferentes ambientes e da flexibilidade de
uso (CÓRDOVA, 2012, p. 129)
Dentro do gênero Cynodon, existe várias espécies e cultivares, tais como:
coast-cross, grama africana, jiggs, florarkik e os tifton 68 e 85 entre outras. Segundo Jank,
Braz e Martuscello (2013, p.117) o tifton 85 é originário do cruzamento da espécie C.
nlemfuensis com o C. dactylon.
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Em experimentos realizados na serra catarinense (CÓRDOVA, 2012, p. 131) e
na região noroeste do Rio Grande do Sul (SILVA, 2011, p. 5), regiões caracterizadas pela
ocorrência de temperaturas baixas, constataram diminuição na produção de massa do
tifton 85. Ressaltando que a região do litoral sul de Santa Catarina, apresenta como
características invernos mais amenos em relação aos locais citados acima.
A diminuição na produção de massa das pastagens perenes de verão
proporciona sérias consequências principalmente aos pequenos produtores, como
redução na produtividade de leite, perda de peso ou até mesmo perda de animais durante
os períodos de escassez (TAFFAREL et al., 2010, p. 1).
Entretanto, as pastagens anuais de outono/inverno como aveia e o azevém são
adaptadas às condições climáticas deste período, conseguindo assim ter alta
produtividade e alto valor nutricional, desde que fornecido as condições de fertilidade de
solo e bem manejadas.
A técnica de consorciamento de espécies perenes de verão e anuais de
inverno é boa opção para amenizar os efeitos negativos dessa estação, reduzindo perdas
de peso e queda de produção dos animais, evitando a necessidade da utilização de
alimentos complementares e possíveis custos com suplemento.
O objetivo deste trabalho é avaliar a produção de biomassa (massa verde e
massa seca), composição botânica, qualidade nutricional (proteína bruta) da aveia preta
(Avena strigosa Schreb) sobressemeada em tifton 85 (Cynodon ssp. Cv. Tifton 85) no
período de outono/inverno.

2 METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido nas coordenadas (28º59’06.48”S - 49º33’27.21”O). O
local apresenta pluviosidade média anual de 1.301 mm (CLIMATE, 2016). A classificação
do clima é Cfa segundo Köppen, com temperaturas médias de 19.1 °C.
O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, composto por dois
tratamentos, estes distribuídos em quatro piquetes, formando as repetições. Os
tratamentos utilizados foram consorcio de Tifton 85 com aveia (Tifton 85/Aveia) e Tifton 85
solitário (Tifton 85).
O solo foi classificado como neossolo quartzarênico, com implantação de tifton
85 em mudas no ano de 2013, assim a área possui histórico de três anos de produção, do
montante de 80.000 m² da propriedade utilizou-se apenas 1.725 m².
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O manejo utilizado no experimento segue o usual pelo produtor, sendo,
sistema de pastoreio rotacionado, onde os animais entravam com boa disponibilidade
forrageira e saiam, quando a disponibilidade é extremamente baixa.
Antes do plantio da aveia preta a área foi rebaixada, através de roçada,
sobrando resíduo de 4 cm. Para a implantação, foi utilizado 80 kg de semente por
hectare, no sistema de plantio direto, sobre a pastagem de tifton 85.
A adubação foi realizada conforme a análise do solo baseada no Manual de
Adubação e Calagem dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2004, p. 157).
Utilizando como adubação de base, colocada juntamente com a semente, na máquina de
plantio direto, 40,41 kg/ha de P (fosforo) na forma de Superfosfato Triplo; 20,17 kg/ha de
K (Potássio) na forma de Cloreto de Potássio; 48,46 kg/ha de N (nitrogênio) na forma de
uréia. Para a adubação de cobertura, após o primeiro pastejo, foi colocado na área a
lanço, 20,45 kg/ha de N, na forma de uréia.
Durante o experimento os animais pastejaram na área, foram determinadas 8
áreas de exclusão de aproximadamente 1m², com o auxílio de 2 fios eletrificados. Estas
áreas utilizadas posteriormente para avaliar a produção de biomassa de forragem verde
(MV), de forragem seca (MS), os teores de proteína bruta (PB) e a composição botânica.
Dentro das áreas de exclusão ao pastejo efetuaram-se os cortes das
pastagens, para realizar as análises. Foram realizadas duas avaliações (cortes), a
primeira avaliação no dia 10 de agosto de 2015 e a segunda no dia 16 de outubro de
2015.
Os animais entravam para o pastejo, quando a aveia atingia aproximadamente
30 cm, um dia após o corte das pastagens e saiam quando o resíduo chegava a 4 cm,
seguindo o manejo já utilizado pelo produtor.
Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em saco de papel kraft,
identificadas e encaminhadas ao laboratório de bromatologia do IFC – Campus Santa
Rosa do Sul, posteriormente pesadas em balança com precisão de 0,1g para a
determinação da produção de MV.
Em seguida, as amostras foram submetidas a secagem em estufa de ar
forçado em temperatura de 55º C por 72 horas de acordo com o método proposto por
Silva e Queiroz (2009, p. 23), sendo pesadas novamente para determinação do teor da
MS.
A composição botânica foi realizada logo após a secagem e pesagens das
amostras, e em seguida foram trituradas em moinho tipo Willey até a granulometria de 1
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mm, e acondicionadas em frascos de vidro identificados. As análises PB foram realizadas
de acordo com Silva e Queiroz (2006, p. 65)
Os dados foram submetidos a análise de variância, teste f com nível de
significância de 10%. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa
estatístico ASSISTAT, sendo descritas pelo seguinte modelo matemático
Yijk = µ+Ti+Pj+(T*P)ij+εNij
Em que: Yijk = variáveis dependentes;
µ = média das observações;
Ti=efeito dos tratamentos de ordem i, onde 1= Tifton/aveia e 2 Tifton;
Pj = efeito dos períodos de ordem j, onde 1= primeiro período de avaliação e 2 =segundo
período de avaliação;
(T*P) ij = interação entre tratamento de ordem ie o período de ordem jε Nij= Erro residual,
assumindo distribuição normal, com média igual a zero e variância δ

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A representação da composição botânica das pastagens esta descrita na
(Tabela 1), sendo observado no consórcio Tifton/aveia, que a aveia na primeira avaliação,
participou com 50,47% da composição botânica da pastagem, enquanto que o Tifton
participou com 39,67%. Na segunda avaliação ocorreu a inversão na participação desses
componentes botânicos, onde a aveia representou 27,20% da pastagem e o tifton
58,23%.
Tabela 1 - Percentual da composição botânica do consórcio Tifton/Aveia e Tifton, conforme os períodos de avaliação.

Componentes
Aveia, %
Tifton, %
Material Senescente, %
Invasoras, %
Outras gramíneas, %

Avaliação 1
Tifton/Aveia
Tifton
50,47
0,00
39,67
76,07
8,17
20,14
0,89
3,79
0,80
0,00

Avaliação 2
Tifton/Aveia
Tifton
27,20
0,00
58,23
82,42
11,41
13,69
0,49
3,89
2,67
0,00

O que influenciou a participação das forragens nos períodos estudados é o seu
ciclo. A aveia por ser uma cultura anual de clima temperado, apresenta rápido
desenvolvimento inicial, decrescendo à medida que o ciclo vai evoluindo da fase
vegetativa para a fase reprodutiva e posteriormente até atingir a senescência.
A aveia assim como as demais forrageiras de clima temperado, são plantas
que apresentam melhor crescimento em temperatura entre 20 a 25ºC (SÁ, 1995, p. 4).
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Essas forrageiras podem ser cultivadas em regiões com clima mais quente, desde que o
inverno apresente temperaturas amenas, como no caso da região sul do Brasil.
No tratamento com tifton 85 solitário se observa o aparecimento de material
senescente com participação de 20,14 e 13,69% no período da primeira e da segunda
avaliação. Mesmo sendo um ano atípico as condições no período hibernal não foram
ideais para o perfeito desenvolvimento do Tifton, o que aumentou a participação de
material senescente.
Na tabela 2, estão descritos os percentuais de proteína bruta, verificados nos
tratamentos e nos períodos de avaliação não ocorrendo interação (P>0,10). Sendo que as
médias observadas foram de 11,64 e 10,07% nos tratamentos Tifton/aveia e Tifton,
respectivamente.
Tabela 2 - Percentagem de Proteína Bruta no Consórcio Tifton/Aveia e Tifton, conforme os períodos de avaliação.

Tratamentos
Tifton/Aveia %
Tifton %
Média

Avaliação 1

Avaliação 2

Média

12,30
10,03
11,16

10,98
10,10
10,54

11,64
10,07

Apesar de não apresentarem interação entre os tratamentos e os períodos, o
nível protéico da pastagem apresentou elevado valor, sendo o mais alto na primeira
avaliação no tratamento Tifton/Aveia com valor de 12,30% PB caracterizado pela
participação da aveia em relação ao tratamento não consorciado e ao segundo período
onde a participação da aveia decaiu (Tabela 1).
A produção de matéria verde apresentou interação entre os tratamentos e os
períodos de avaliação (P<0,10), (Tabela 3) onde o primeiro período do tratamento
Tifton/Aveia, se sobressaiu aos demais, com produção de 19.097 kg/ha.
Tabela 3 - Produção de Massa Verde (Kg/ha) no consórcio de Tifton/Aveia e Tifton, conforme os períodos de avaliação.

Tratamentos
Aveia/Tifton
Tifton
Média

Avaliação 1
19.097a
8.077b
13.587A

Avaliação 2
9.142b
7.822b
8.482B

Média
14.119,50a
7.949,50b

Médias seguidas pelas letras minúsculas e letras maiúsculas diferiram (P< 0,10).

Evidenciando, a importância da participação da introdução da cultura da aveia,
sobressemeada sob a cultura do tifton, para proporcionar maior oferta forrageira durante o
inverno. Onde apesar das condições climáticas da região, de baixa ocorrência de geaas,
essa cultura tem seu crescimento influenciado pelas horas de luminosidade, o que não
ocorre com a aveia que apresenta características de crescimento em fotoperíodo
negativo.
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A produção de massa seca entre os tratamentos apresentou diferença
(P<0,10), onde o consorcio Tifton/Aveia produziu em média 4.309,75 kg/ha de matéria
seca, enquanto que o Tifton não consorciado, a produção foi de 2.912,70 kg/ha.
Tabela 4 - Produção de Massa Seca (kg/ha) no consórcio de Tifton/Aveia e Tifton, conforme os períodos de avaliação.

Tratamentos
Tifton + Aveia
Tifton
Média

Avaliação 1
4.956,40
2.713,00
3.834,70

Avaliação 2
3.663,10
3.112,40
3.387,75

Média
4.309,75ª
2.912,70B

Médias seguidas pelas letras minúsculas e letras maiúsculas diferiram (P< 0,10).

Para Ost et al (2010, p. 3) ocorreu um incremento significativo na quantidade
de matéria seca com consorciado tifton 85 com aveia, corroborarem com os dados
encontrados neste trabalho, entretanto segundo Gomes et al. (2015, p. 123), trabalhando
com a consorciação de espécies hibernais com tifton 85, verificaram que a consorciação
não aumentou a quantidade de matéria seca por área, entretanto
Desta forma demonstrando a importância do consórcio de forrageiras de clima
temperado com forrageiras de clima tropical para suprir o déficit forrageiro no período de
inverno, beneficiando a produção animal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cultivo do tifton 85 consorciado com aveia preta proporcionou maior
produção de matéria verde e matéria seca por hectare. Fica evidenciado a importância da
introdução de forrageiras de clima temperado sobressemeada em forragem de clima
tropical a fim de melhorar a condição alimentar dos bovinos em épocas hibernais.
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Resumo: O Brasil é o grande centro de diversidade da espécie de pimenta ‘Biquinho’, Capsicum chinense,
originária da região amazônica. Sua planta atinge a altura de 60 centímetros podendo chegar a até 1 metro.
Como o próprio nome diz esta pimenta é redonda e possui um pequeno biquinho que dá o seu nome. Os
frutos possuem normalmente o tamanho de 2,5 centímetros de diâmetro, tendo uma cor vermelha bastante
intensa. A sua vida pós colheita é considerada curta, sendo um produto bastante perecível em condições
naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de conservação de pimenta ‘Biquinho’
armazenadas sob atmosfera normal e modificada. O experimento foi realizado no Instituto Federal
Catarinense-Campus Santa Rosa do Sul no ano de 2016, sendo constituído de 2 tratamentos, atmosfera
normal (ATN) e modificada (ATM). Os frutos foram colhidos, lavados, selecionados, sanitizados e após
acondicionados em bandejas plásticas com abertura na parte superior para o tratamento em atmosfera
normal, e para o tratamento em atmosfera modificada os frutos foram colocados em bandejas de polietileno
lacradas com saco plástico, posteriormente transportados a câmara fria permanecendo a temperatura de
2ºC. As análises foram realizadas aos 10, 20, 30 e 40 dias de armazenamento. As pimentas em atmosfera
modificada não perderam massa fresca considerável até os 40 dias de armazenamento. Em atmosfera
normal os frutos começaram a perder massa após 30 dias de armazenamento, aumentando aos 40 dias.
Sendo assim a opção de armazenamento mais efetiva seria em atmosfera modificada a 2ºC.
Palavras-Chave: Capsicum chinense, armazenamento, qualidade.

INTRODUÇÃO
Segundo Lopes et al. (2007), o cultivo da pimenta, fruto que pertence à família
Solanácea e ao gênero Capsicum, tem se expandido significativamente no Brasil.
Atualmente, são cultivados cerca de 13.000 hectares com diferentes espécies,
produzindo-se aproximadamente 280.000 toneladas de frutos para o consumo in natura,
além do uso no processamento de molhos, conservas e em outras formas de preparo de
pimenta (ZIGLIO, 2010).
Entre os diferentes tipos de pimenta, a ‘Biquinho’ vem sendo cada vez mais
valorizada no mercado consumidor, principalmente por ser consumida na forma de
conservas, sendo atrativa pelo sabor e aroma suave, crocância e ausência de pungência
(HEINRICH et al., 2015). Porém, um dos grandes entraves na cadeia produtiva desta
pimenta é a ocorrência de perdas consideráveis dos frutos após a colheita, por se
tratarem de produtos altamente perecíveis e vida pós-colheita muito curta, o que indica a
necessidade de se desenvolver técnicas e alternativas para a sua conservação póscolheita (BERNARDO et al., 2015).
A região do litoral de Santa Catarina é caracterizada pela produção de fumo, banana
e mandioca, sendo assim a pimenta proporcionaria aos produtores uma nova opção
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de cultivo, diversificando a produção e aumentando a renda. Em função disto pesquisas
relacionadas ao comportamento e adaptação das cultivares na região, bem como
conservação e destino da produção devem ser desenvolvidas.
Com isso, objetiva-se neste trabalho a análise da qualidade da conservação de
pimenta em armazenamento refrigerado sob diferentes atmosferas, normal e modificada.
METODOLOGIA
As pimentas da cultivar ‘Biquinho’ utilizadas no experimento foram cultivadas na
propriedade de produtos orgânicos do Elizeu Spido, no município de Praia Grande, estado
de Santa Catarina, clima caracterizado pelo grupo Cfa- subtropical, segundo a
classificação de Koppen. Os frutos foram colhidos no mês de março de 2016,
manualmente, com o pedúnculo e acondicionados em sacos plásticos, e após
transportadas para o Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal CatarinenseCampus Santa Rosa do Sul, onde os frutos foram selecionados por critérios de maturação
e uniformidade de tamanho, bem como a ausência de danos aparentes.
Posteriormente foi realizada a higienização dos mesmos em solução de hipoclorito
de sódio à 0,5% e a instalação dos tratamentos de atmosfera normal (ATN) e atmosfera
modificada (ATM).
Os frutos do tratamento ATN foram acondicionados em bandejas plásticas com
tampa (tipo PET) com dimensões internas de 80x80x40 milímetro em que foi feita uma
abertura na parte superior da tampa. Os frutos do tratamento ATM foram acondicionados
em bandejas de polietileno expandido recobertas com bolsas plásticas que foram
lacradas. Ao todo 40 frutos foram acondicionados em cada uma das bandejas, utilizandose 4 bandejas para cada tratamento, que constituíram as repetições.
Os frutos foram armazenados em câmara fria a temperatura de 2ºC por 10, 20, 30
e 40 dias. Após cada período de armazenamento foram realizadas as análises:
desidratação dos frutos (%), coloração com auxílio de um colorímetro no sistema L e H°,
diâmetro e comprimento com um paquímetro digital, sólidos solúveis totais (°Brix) com
refratômetro digital, e acidez titulável, através de titulação volumétrica. Na colheita, frutos
dos dois tratamentos foram analisados para as mesmas variáveis constituindo a análise
inicial (0 dias).
O delineamento utilizado foi o esquema fatorial 2x5 sendo dois tratamentos (ATN e
ATM) e 5 datas de saídas (0, 10, 20, 30 e 40 dias). A análise estatística foi realizada
através do software SISVAR, e quando foram significativas as médias foram separadas
pelo teste Tukey a 0,05% de significância.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cultivar ‘Biquinho’ possui diâmetro que é em torno de 0,7 vezes menor que o
comprimento (Tabela 1), sendo característico desta cultivar ter pouca diferença entre o
diâmetro e o comprimento, o que diferencia ela de outras cultivares normalmente mais
compridas e de diâmetro menor.
Tabela 01- Caracterização de propriedades quantitativas de pimentas da cultivar Biquinho.

Peso
Diâmetro
Comprimento

Unidade Valor
g
1,73
cm
1,54
cm
2,3

Fonte: Os autores.

A perda de massa fresca apresentou diferença estatística entre os tratamentos
somente nas saídas de 30 e 40 dias (Gráfico 01), em que a desidratação foi maior em
atmosfera normal, alcançando 11,27% de perda de massa fresca após 40 dias de
armazenamento. Não houve diferença entre as saídas para as amostras em atmosfera
modificada. O mesmo se observou em atmosfera normal até 20 dias de armazenamento,
após houve um aumento significativo na desidratação de 20 dias para 30 dias de
armazenamento, e de 30 para 40 dias.
Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada (ATM)
ao longo de 40 dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016. (Barra vertical indica diferença mínima
significativa para Tukey a 5% de probabilidade).
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Fonte: Os autores.

As medidas referentes a coloração dos frutos podem ser observadas nas tabelas 2,
3 e 4. Para o índice de luminosidade houve diferença estatística aos 20 dias de
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armazenamento, em que houve maior brilho nos frutos do tratamento ATM. Nas saídas de
0, 10, 30 e 40 dias não houveram diferenças entre os dois tratamentos.
Tabela 2- Índice de luminosidade (“L”) da casca de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada
(ATM) ao longo de 40 dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016.

Dias de armazenamento
Trat
ATN

0
49,38a

10
49,15a

20
50,02b

30
50,58a

40
49,47a

ATM

49,38a

49,49a

50,85a

50,4a

49,3a

Fonte: Os autores.

A variável Croma, que indica a pureza da cor, foi menor nos frutos sob atmosfera
normal mantidos por 30 dias armazenados, que apresentaram uma cor menos límpida,
intensa, (Tabela 3), possivelmente devido alguns frutos apresentarem danos por fungo,
alterando a cromaticidade dos mesmos.
Tabela 3- Índice Croma da casca de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada (ATM) ao longo de
40 dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016.

Trat.
ATN
ATM

0
62,46a
62,46a

Dias de armazenamento
10
20
30
61,26a
64,03a
61,13b
63,13a
63,14a
64,36a

40
66,38a
63,39a

Fonte: Os autores.

Através do ângulo Hue apresentaram uma coloração laranja avermelhado, próxima a
52º. Não ocorreram diferenças nos tratamentos ATN e ATM aos 0, 20 e 30 dias de
armazenamento. Diferenças entre os tratamentos aconteceram nas saídas de 10 e 40 dias
(Tabela 4), em que o ATN teve menor média, pois apresentou maturação mais acelerada,
ficando com coloração vermelho mais intenso ou escuro. No ATM, como a maturação foi mais
lenta, a coloração permaneceu em um tom mais próximo ao alaranjado.
Tabela 4- Ângulo Hueº da casca de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada (ATM) ao longo de
40 dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016.

Trat.
ATN
ATM

0
52,73a
52,73a

Dias de armazenamento
10
20
30
52,40b 51,99a 52,10a
53,26a 52,39a 52,51a

40
51,98b
52,93a

Fonte: Os autores.

O teor de sólidos solúveis (Gráfico 2) apresentou diferenças entre os tratamentos
ATN e ATM em todos os dias de armazenamento (10, 20, 30 e 40 dias), devido aos frutos
submetidos a atmosfera normal apresentarem maior teor de sólidos solúveis, pois sua
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maturação é mais acelerada, e consequentemente acumula mais açúcares em relação ao
ATM que mantem a maturação mais lenta.
Gráfico 2- Sólidos solúveis de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada (ATM) ao longo de 40
dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016. (Barra vertical indica diferença mínima significativa para
Tukey a 5% de probabilidade).
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Fonte: Os autores.

Os valores de acidez (Gráfico 3), não apresentaram diferenças estatísticas entre os
tratamentos. A oscilação no teor de acidez titulável durante o armazenamento pode estar
relacionada aos processos bioquímicos do metabolismo respiratório, que tanto sintetiza
quanto consome ácidos orgânicos (CHITARRA e CHITARRA, 2005).
Gráfico 3- Acidez titulável de pimentas ‘Biquinho’ em atmosfera normal (ATN) e modificada (ATM) ao longo de 40
dias de armazenamento refrigerado a 2ºC na safra 2016. (Barra vertical indica diferença mínima significativa para
Tukey a 5% de probabilidade).

Fonte: Os autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os frutos mantidos sob atmosfera modificada podem permanecer por 40 dias em
armazenagem sem haver perda de massa fresca considerável.
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Os frutos em atmosfera normal começam a perder peso a partir de 30 dias de
armazenamento.
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1

Resumo: A romã é considerada uma fruta benéfica a saúde humana, por conter as vitaminas A, C e E, βcaroteno e vários antioxidantes. Devido a isso seu cultivo vem aumentando no Brasil e no mundo, seja para
o consumo in natura como para sucos e outros produtos. Pensando em opções de oferta desta fruta, este
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de arilos de romã minimamente processados e
armazenados em atmosfera normal e modificada. Para o experimento de processamento mínimo os frutos
foram colhidos, lavados e sanitizados em água clorada (200ppm) por 5 minutos e após cortados para
separação dos arilos. Os arilos foram armazenados em atmosfera normal, AN, em que permaneceram em
embalagens plásticas com uma abertura na tampa, e em atmosfera modificada, AM, dispostos em
embalagens plásticas com a tampa completamente fechada e envolta por parafilme em sua borda. Cada
embalagem recebeu aproximadamente 100 gramas de arilos. Os tratamentos foram armazenados em
câmara fria a 0ºC, e analisados aos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dias de armazenagem. Cada tratamento foi
constituído por 3 embalagens por data de avaliação, que formavam as repetições. Em cada data de
avaliação foram analisadas: perda de massa fresca (%); sólidos solúveis (ºBrix); conteúdo de suco (%),
coloração (L, C, OHue) e acidez titulável. A perda de massa fresca foi baixa na AM, apresentando diferença
significativa entre os tratamentos, somente aos 7 dias de armazenamento. Os arilos em AM apresentaram
maior porcentagem de suco, com diferenças significativas aos 4 e 5 dias de armazenamento. Não foram
observadas diferenças de acidez e nos parâmetros de coloração dos arilos. O tratamento atmosfera
modificada diminuiu a desidratação e apresentou uma tendência de manter o conteúdo de suco, fatores que
o tornam mais aceitável pelo consumidor.
Palavras-Chave: Punicaceae, Punica granatum, romãzeira, armazenamento.

1 INTRODUÇÃO

A romãzeira, Punica granatum L., pertencente à família Punicaceae, é um arbusto
ramificado com cerca de 3 metros de altura, nativo do Irã aonde vai até Himalaia, a
Noroeste da Índia. Os frutos são do tipo baga com uma casca coriácea, e as sementes
são angulares cobertas por um tegumento espesso que constitui a parte comestível do
fruto, chamada de arilo (TAKATA et al., 2014).
A romã é benéfica na medicina humana, contendo vitaminas E, vitamina C e βcaroteno (SILVA et al., 2013). Além da importância na medicina, a romã é amplamente
utilizada na indústria de alimentos, na fabricação de sucos, geleias, aromatizantes,
corante e na indústria de cosméticos, na fabricação de sabonetes, hidratantes, xampus, e
condicionadores. Recentemente, a importância da espécie tem despertado o interesse de
produtores em todo Brasil. De sua semente se extrai óleos e a casca possui extrato de
compostos fenólicos que apresentam ação antifúngica e antibacteriana (SANTIAGO,
2014).
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A área cultivada vem se expandido em alguns países, tendo em vista a demanda
pelo produto por parte da indústria e a visão de ampliar o uso do fruto para
comercialização na forma ‘in natura’ além do uso na indústria de alimentos, em sucos e
sob a forma minimamente processada.
Com base nestas informações, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
qualidade pós-colheita de arilos de romãs minimamente processados embalados em
atmosfera normal e modificada.

2 METODOLOGIA

Os frutos de romã foram coletados no mês de março de 2016 de um pomar
doméstico no município de Santa Cruz do Sul, RS. Os frutos foram colhidos no estágio de
maturação ‘de vez’, com cor de fundo da epiderme verde clara, cor de cobrimento
vermelha escura, tamanho uniforme, com ausência de defeitos. Após os frutos foram
transportados para o Laboratório de Pós-colheita do IFC, Campus Santa Rosa do Sul.
As frutas inteiras foram devidamente higienizadas em água com sabão e após em
solução hipoclorito de sódio 0,05%. Para o experimento de processamento mínimo os
frutos foram abertos cortando-se a casca da ponta do fruto até a região do pedúnculo,
seccionando-se a casca em 4 partes para retirá-la e separar os arilos. Os arilos
danificados foram descartados. Nesta etapa fez-se o uso de luvas de látex, máscara e
touca para minimizar a contaminação.
Os arilos foram lavados em água com cloro (200ppm) por 5 minutos, drenados e
colocados nas embalagens formando os tratamentos. Cada embalagem recebeu
aproximadamente 100 gramas da semente carnosa.
Os arilos das romãs foram armazenados formando dois tratamentos, atmosfera
normal, AN, em que os arilos permaneceram em embalagens plásticas com uma abertura
na tampa, e em atmosfera modificada, AM, em que os arilos foram dispostos em
embalagens plásticas com a tampa completamente fechada e envolta por parafilme em
sua borda. Os arilos foram armazenados em câmara fria a 0ºC, sendo as análises diárias
realizadas na instalação do experimento (dia zero) e até 7 dias de armazenagem. Cada
tratamento foi constituído por 3 embalagens por data de avaliação, que formavam as
repetições.
Em cada data de avaliação 45 arilos de cada repetição foram analisados
individualmente para as variáreis: massa fresca em balança digital, diâmetro e o
comprimento em milímetros (mm) com auxílio de um paquímetro digital, sólidos solúveis
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(ºBrix) com refratômetro digital. O conteúdo de suco extraído em porcentagem (%) e a
acidez titulável (% ácido cítrico) foram medidos utilizando uma amostra de 20 gramas de
arilos de cada repetição. A coloração da polpa, luminosidade (L), Croma (C) e a
tonalidade (°HUE) foram medidas com um colorímetro triestímulo Minolta.
O delineamento experimental foi em esquema fatorial 2x8 constituído de 2
tratamentos, atmosfera normal e modificada, e 8 datas de avaliações, sendo estas saídas
diárias. Os resultados foram submetidos à análise de variância, e quando significativo, as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade erro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perda de massa fresca apresentou diferença significativa entre os tratamentos,
somente na saída de 7 dias de armazenamento (Gráfico 01), quando os arilos em
atmosfera normal apresentaram 4,94% de perda de massa fresca comparado aos 0,67%
da atmosfera modificada. Apesar da falta de diferenças as romãs em atmosfera
modificada apresentaram uma porcentagem menor de perda de água. No segundo e
sexto dias de avaliações o comportamento da desidratação foi diferente, com os arilos em
atmosfera modificada apresentando maior desidratação. Como nada diferente foi
observado, para este comportamento não há uma explicação plausível.
Gráfico 01- Perda de massa fresca de arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em
câmara fria a 0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM). (Barra vertical indica a diferença mínima significativa).

Fonte: Os autores.

Na atmosfera modificada, a embalagem plástica atua como uma barreira à
movimentação de ar impedindo a perda de água. Além disso, existe a formação de uma
atmosfera com baixo oxigênio e alto gás carbônico que diminuem a taxa respiratória e
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assim o metabolismo do produto diminuindo sua atividade e por consequência a perda de
água.
A redução da atividade respiratória de frutos durante o armazenamento é resultado
da diminuição na atividade das enzimas, envolvidas no processo respiratório, podendo ser
em decorrência da redução da temperatura, baixos níveis de O 2 e maiores níveis de CO2,
o que reduz, em geral, a taxa de utilização de substratos de reserva com consequente
aumento da vida útil pós-colheita dos frutos (GÜRAKAN; BAYINDIRLI, 2005, apud SILVA,
2013).
O teor de sólidos solúveis diferiu apenas no segundo e sexto dia, momento em que
o tratamento AN apresentou teores de açúcares maiores, diferindo significativamente do
tratamento AM (Gráfico 02). Conforme AZZOLINI et al. (2004), houve aumento dos teores
de sólidos solúveis ao longo da maturação em goiabas em atmosfera normal, devido a
maturação mais acelerada em relação ao AM.
Gráfico 02- Teor de sólidos solúveis de arilos de romã minimamente processados e armazenadas por até 8 dias em
câmara fria a 0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM). (Barra vertical representada pela diferença mínima
significativa).

Fonte: Os autores.

O conteúdo de suco apresentou diferença significativa entre os tratamentos aos 4 e
5 dias de armazenamento (Gráfico 03). Após 4 dias de armazenamento os arilos em AN
apresentaram um conteúdo de suco maior, enquanto que aos 5 dias de armazenados os
arilos em AM apresentaram conteúdo de suco maior. Apesar de não haver diferenças
significativas, em quatro das demais datas de análise, as romãs em AM apresentaram
uma porcentagem de suco um pouco superior, de 3 %, as do tratamento em AN,
mostrando uma tendência de que o uso de AM pode ser benéfica em manter uma mais
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alta suculência dos arilos de romã. Uma explicação para esta pequena diferença está na
maior desidratação ocorrida no tratamento AN, que pode ter levado a maior perda de
água neste tratamento, e assim no conteúdo de suco que é formado pela água livre.
Gráfico 03- Conteúdo de suco de arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em câmara
fria a 0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM). (Barra vertical representada pela diferença mínima
significativa).

Fonte: Os autores.

A acidez titulável não diferiu estatisticamente entre os tratamentos, apresentandose constante durante todo o armazenamento (Gráfico 04). Normalmente a acidez titulável
pode reduzir com a evolução da maturação, pela respiração do produto com a utilização
dos ácidos como substrato respiratório.
Gráfico 04- Acidez titiulável de arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em câmara fria
a 0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM). (Barra vertical representada pela diferença mínima significativa).

Fonte: Os autores.
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Apesar de não haver diferenças significativas, as romãs em atmosfera modificada
apresentaram acidez levemente mais alta do que as do tratamento em atmosfera normal,
o que pode ter sido causado pela atmosfera. Provavelmente pela formação de uma
atmosfera com menos oxigênio e mais dióxido de carbono, houve uma redução na taxa
respiratória das repetições deste tratamento, o que levou a um menor consumo dos
ácidos como substrato respiratório, o que explicaria esta maior acidez.
Para a variável “L” (Luminosidade), que varia do valor 0=preta a 100=branca, não
houve diferença estatística entre os tratamentos em nenhum dos dias de armazenamento
(Tabela 01). Nos dois tratamentos os valores variaram na faixa entre 35 e 45 o que indica
uma cor tendendo mais ao escuro, o que pode caracterizar que os arilos, sofreram uma
oxidação com algum grau de escurecimento dos tecidos, possivelmente devido ao
manuseio. Apesar disto, visualmente não foi notado o escurecimento dos arilos nos dois
tratamentos.
Tabela 01- Luminosidade dos arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em câmara fria a
0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM).

Dias de armazenamento
Trat.

0

1

2

3

4

5

6

7

AN

43,25a

38,42a

43,53a

35,92a

41,94a

40,22a

41,10a

42,69a

AM

37,64a

45,14a

40,27a

36,60a

37,25a

39,09a

44,74a

42,38a

Letras iguais na coluna indicam que não houve diferenças significativas entre os tratamentos à nível de 5% de
probabilidade de erro pelo teste Tukey. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos à
nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste Tukey.
Fonte: Os autores.

Não houve diferença estatística para os valores de Croma (“C”) entre os
tratamentos AN e AM (Tabela 02).
Tabela 02- Cromaticidade de arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em câmara fria a
0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM).

Dias de armazenamento
Trat.

0

1

2

3

4

5

6

7

AN

23,68a

23,06a

23,64a

23,28a

23,14a

23,63a

23,45a

25,29a

AM

22,65a

23,06a

23,15a

22,80a

22,37a

22,36a

25,48a

23,32a

Letras iguais na coluna indicam que não houve diferenças significativas entre os tratamentos à nível de 5% de
probabilidade de erro pelo teste Tukey. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos à
nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste Tukey.
Fonte: Os autores.

A variável oHue, que indica a coloração dos arilos também não apresentou
diferença entre os tratamentos em nenhuma saída (Tabela 03), variando entre os
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tratamentos ao longo dos dias de armazenagem, sem uma tendência definida. A cor dos
arilos das romãs, nos dois tratamentos, de forma geral, variou do amarelo ao amarelo
alaranjado. Esta coloração, em conjunto com os valores observados de luminosidade, que
indicaram uma tendência de oxidação ou escurecimento dos tecidos, pode confirmar que
ocorreu um leve escurecimento dos tecidos, após o manuseio.
Tabela 03- Ângulo Hue de arilos de romã minimamente processados e armazenados por até 8 dias em câmara fria a
0ºC, em atmosfera normal (AN) e modificada (AM).

Dias de armazenamento
Trat.

0

1

2

3

4

5

6

7

AN

72,00a

69,03a

73,32a

66,53a

73,55a

69,74a

71,33a

68,49a

AM

68,10a

69,51a

71,78a

69,87a

72,58a

73,71a

72,05a

72,02a

Letras iguais na coluna indicam que não houve diferenças significativas entre os tratamentos à nível de 5% de
probabilidade de erro pelo teste Tukey. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos à
nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste Tukey.
Fonte: Os autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O armazenamento de romãs minimamente processadas em atmosfera modificada
se mostrou mais adequado, pois manteve melhor as características físico-químicas dos
arilos.
O tratamento atmosfera modificada diminuiu a desidratação e manteve uma
tendência de um conteúdo de suco e acidez, fatores que tornam o mais aceitável pelo
consumidor.
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Resumo: A eficiência na utilização dos meios de produção como adubação nitrogenada, aplicação de
fungicidas e uso de cultivares altamente produtiva tem aumentado à produtividade da cultura do arroz
irrigado. Contudo, a ocorrência de doenças e manejo nutricional tem interferido significativamente na
produtividade e sustentabilidade das lavouras arrozeiras. A realização deste trabalho teve como objetivo
avaliar a severidade de Brusone foliar e produtividade de grãos de arroz sob quatro níveis de adubação
nitrogenada e três combinações de princípios ativos de fungicidas. O delineamento experimental utilizado foi
o em blocos ao acaso, em esquema fatorial, com quatro níveis de adubação nitrogenada em cobertura (50,
100, 150 e 200 kg ha-1 de N) na forma de ureia como tratamento primário e três combinações de princípios
ativos (Testemunha sem fungicida; Triciclazol + Tebuconazol; Triciclazol + Epoxiconazole) como tratamento
secundário. A cultivar utilizada foi o híbrido Inov CL ®, semeado no início de novembro de 2015 com auxílio
de uma semeadoura de plantio direto. As aplicações dos fungicidas foram realizadas em três estádios do
desenvolvimento fenológico. A adubação nitrogenada de cobertura foi aplicada em dose única e antes da
entrada de água na área. As avaliações na cultura do arroz foram: severidade de brusone na folha, massa
de mil grãos e produtividade. Não houve interação entre doses de nitrogênio aplicado em cobertura e
aplicação foliar de fungicidas. A aplicação de nitrogênio em cobertura influenciou negativamente na massa
de mil grãos e produtividade de arroz irrigado e aumentou a severidade de brusone foliar. A aplicação de
princípios ativos de fungicidas combinados diminuiu a severidade de Brusone foliar e aumentou a
produtividade e a massa de mil grãos.
Palavras-Chave: Oriza sativa, Híbrido, Pyricularia grisea, Nutrição mineral, controle químico.

1 INTRODUÇÃO
A região sul catarinense tem como principal atividade econômica a produção
agrícola, destacando a rizicultura dentre as outras culturas cultivadas. No estado de Santa
Catarina a área cultivada com arroz gira em torno de 150 mil hectares, e o sistema de
cultivo mais utilizado é o pré germinado, mantendo as áreas alagadas grande parte do
ano. Porém, com o avanço da tecnologia, o sistema de cultivo em solo seco, muito
utilizado no estado do Rio Grande do Sul, vem sendo adotado pelos produtores
catarinenses.
Para o sistema de cultivo em solo seco, recomenda-se que a adubação nitrogenada
seja efetuada no inicio do perfilhamento e antes da entrada de água na lavoura,
minimizando assim as perdas por volatilização de amônia, pois a água auxilia na
incorporação do nutriente no solo (SOSBAI, 2014).
A cultura do arroz, assim como a maioria das culturas, tem o Nitrogênio (N) como o
nutriente mais absorvido. O N é componente da clorofila, agindo na fisiologia das plantas,
ocasionando aumento da produtividade. No entanto, para obter respostas positivas
quanto à aplicação de nitrogênio, deve-se levar em consideração práticas de manejo
apropriadas e o uso de cultivares mais eficientes na sua absorção e utilização. A
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aplicação de doses elevadas de nitrogênio para aumentar a produtividade, pode provocar
alto desenvolvimento vegetativo, no qual a planta ultrapassa sua curva de crescimento
normal em um curto espaço de tempo, causando acamamento de plantas, e maior
suscetibilidade da planta ao ataque de brusone (MEIRA et al., 2005).
Conforme Balardin e Borin (2001), as doenças fúngicas são responsáveis por
perdas que variam de 20 a 50% da produção, na Região Sul do Brasil, entre as principais
doenças estão à mancha estreita (Cercospora oryzae), a mancha parda (Bipolaris
oryzae), a escaldadura (Gerlachia oryzae) e a que apresenta maior severidade é a
brusone (Pyricularia grisea), pois em anos de ataques epidêmicos, pode afetar até 100%
da produção (IRGA, 2007). De acordo com Prabhu et al. (2003), a ocorrência de
Pyricularia grisea na base da panícula, interrompe o fluxo de seiva para os grãos,
resultando na redução do peso de grãos e até mesmo a esterilidade completa da
panícula. A severidade e a intensidade dos danos causados pela brusone variam
conforme as condições climáticas, nível de resistência da cultivar e pelas práticas
culturais de cultivo. A utilização de cultivares resistentes, adubação equilibrada, o uso do
controle químico e MIP (manejo integrado de pragas e doenças), influenciam diretamente
no controle de doenças na cultura do arroz (PINTO, 2013).
Segundo Celmer et al., (2007) e Dallagnhol et al., (2006), a escolha do ingrediente
ativo junto à época e número de aplicações adequadas, bem como adubação equilibrada
reflete diretamente no controle destas epidemias.

Diante disto, o trabalho teve como

objetivo avaliar a massa de mil grãos, severidade de brusone e produtividade da cultura
do arroz irrigado sob diferentes níveis de adubação nitrogenada e três combinações de
princípios ativos de fungicida.
2 METODOLOGIA
O experimento foi realizado na área experimental de arroz irrigado do IFC Campus Santa Rosa do Sul durante a safra 2014/2015. A cultura do arroz foi implantada
em sistema de Semeadura Direta. A área foi dessecada 30 dias antes da semeadura,
sendo que a cobertura do solo era a resteva da safra anterior, a qual foi incorporada com
enxada rotativa logo após a colheita. Durante o período da entre safra do arroz, foram
realizadas drenagens superficiais da área.
A cultivar de arroz utilizada foi INOV CL®, da empresa RiceTec, cujas
características são de ciclo precoce, bom nível de resistência a brusone e manchas
foliares. A semeadura foi realizada no dia 11 de novembro com o auxílio de uma
semeadoura de plantio direto. A densidade de sementes utilizada foi de 45 kg ha-1,
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semeado em linhas espaçadas 0,17 m uma das outras. A adubação de base utilizada foi
300 kg ha-1 da formula 8-28-16.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial
com quatro níveis de adubação nitrogenada em cobertura e três combinações de
princípios ativos de fungicida, com três repetições. O tratamento com adubação
nitrogenada de cobertura consistiu em: 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N, na forma de
Ureia. O tratamento com fungicidas consistiu na aplicação de três formulações:
(Testemunha sem fungicida), (Triciclazol (Bim), 300 g ha-1 + Tebuconazol (Nativo), 0,75 L
ha-1), (Triciclazol (Bim), 300 g ha-1 + Epoxiconazole (Brio), 0,6 L ha-1). A adubação
nitrogenada de cobertura foi realizada em aplicação única e antes da entrada de água na
área, aproximadamente 30 dias após a semeadura. As aplicações dos fungicidas foram
realizadas em três estádios do desenvolvimento fenológico. A primeira aplicação ocorreu
na diferenciação; a segunda aplicação logo após o emborrachamento; e a terceira
aplicação após o florescimento. Cada parcela tinha as dimensões de 4 x 5 m, sendo que a
área útil para as avaliações foi de 4 m2.
As avaliações realizadas na cultura do arroz foram: - Severidade do ataque de
brusone na folha, por meio do software Quant. Foram coletadas 10 folhas bandeira por
parcela, para avaliação do ataque de doenças. Após a coleta das folhas as mesmas
foram escaneadas para realização da avaliação de doença no software. - Produtividade:
as parcelas foram colhidas manualmente em uma área útil de 4m2 por parcela, trilhada
mecanicamente em máquina trilhadora estacionaria, determinada à produção por parcela,
corrigida a umidade para 130 g kg-1 e calculada a produtividade. - Componentes de
rendimento: Massa de mil grãos (PMG) foi realizada retirando uma amostra de grãos de
cada parcela.
Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo que as médias do
tratamento com fungicida foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). Para as
doses de nitrogênio foi ajustadas equações de regressão polinomial. Para estas análises
foi utilizado o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produtividade de grão de arroz foi influenciada significativamente de forma linear
negativa em função das doses de N em cobertura (Figura 1A), ou seja, aumentando a
dose de N em cobertura diminuiu a produtividade. De acordo com a equação, ocorreu
decréscimo de 8,56 kg ha-1 de grãos de arroz a cada 1 kg de N ha-1 adicionado. Sendo
assim se elevarmos a dose de N em cobertura de 50 para 150 kg de N ha-1, por exemplo,
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teremos um decréscimo de produtividade de grãos de arroz irrigado em torno de 856,8 kg
ha-1. Para Hernandes et al. (2010) o fato dos tratamentos com altas doses de N não
refletir em aumento da produtividade, esta ligado ao sombreamento, pois altas doses de N
estimulam o perfilhamento e a formação de novas folhas, isso causa competição entre as
plantas, propicia um micro clima favorável ao aparecimento de doenças e acaba
diminuindo a produtividade.
A combinação de princípios ativos de fungicidas não diferiram estatisticamente
entre si na produtividade de arroz irrigado, produzindo uma média de 6758 kg ha-1 (Figura
1B), onde independente da combinação de princípios ativos utilizada à média de
produtividade ficou próximas/ligeiramente abaixo a média do estado de SC, que é acima
de 7000 kg ha-1 e acima da média nacional que é de 5300 kg ha-1, (SOSBAI, 2014).
Porém quando não se utilizou de aplicação de fungicida via foliar a produtividade foi
significativamente inferior (Figura 1B), com decréscimo na ordem de 3162 kg ha-1. O
aumento na produtividade, resultado da aplicação do fungicida, vai ao encontro com os
resultados encontrados por Marzari et al. (2007), onde observaram que a aplicação de
fungicida aumentou a produtividade do arroz irrigado, independentemente das doses de

8000

6500

Produtividade, kg ha-1

Produtividade, Kg ha-1

Nitrogênio aplicadas.
y = -8,568x + 6775,4
R² = 0,77**

6000
5500
5000
4500

4000

a

7000

a

6000
5000
4000

b

3000
2000

1000
0

50

100

150

200

Testemunha

Dose de N, Kg ha -1

Bim® + Brio®

Bim® + Nativo®

Fungicida

Figura 1: Produtividade de grãos de arroz irrigado em função da dose de nitrogênio aplicada em
cobertura (A) e combinação de fungicida (B). **significativo p<0,01. Letras iguais não diferem pelo
teste de Tukey a p<0,05. Santa Rosa do Sul, Safra 2014/15.

A aplicação de N em cobertura influenciou significativamente de forma linear
negativa no PMG (Figura 2A). O PMG foi estatisticamente inferior na testemunha sem
aplicação de fungicida quando comparado aos tratamentos com combinação de princípios
ativos, no entanto não houve diferença significativa entre as duas combinações de
princípios ativos (Figura 2B). Esses dados ajudam a explicar o decréscimo de
produtividade com a aplicação de N em cobertura e a menor produtividade de grãos na
ausência de aplicação de fungicida.
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Figura 2: Massa de mil grãos de arroz irrigado em função da dose de Nitrogênio aplicada em
cobertura (A) e combinação de fungicida (B). * Significativo p<0,05. Letras iguais não diferem pelo
teste de Tukey a p<0,05. Santa Rosa do Sul, Safra 2014/15.

Com o incremento de N aplicado em cobertura houve um acréscimo na severidade
de brusone foliar significativo de forma linear positiva (Figura 3A). A severidade de
brusone foliar foi influenciada significativamente pela aplicação foliar de fungicida e pela
combinação dos princípios ativos (Figura 3B). A testemunha sem aplicação de fungicida
apresentou uma severidade de brusone foliar de aproximadamente 143,7% e 441,7%,
superior aos tratamentos Bim® + Brio® e Bim® + Nativo®, respectivamente. A combinação
Bim® + Brio® apresentou uma severidade de doença aproximadamente 122% superior ao
tratamento Bim® + Nativo®. Se levarmos em conta a testemunha como severidade de
brusone foliar relativa de 100%, a combinação de fungicida Bim® + Brio® seria de 41% e a
combinação Bim® + Nativo® de 18%. Segundo Celmer et al., (2007) e Dallagnhol et al.,
(2006), a escolha do ingrediente ativo junto à época e número de aplicações adequadas,
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Figura 3: Severidade de brusone foliar em função da dose de nitrogênio aplicado em cobertura
(A) e combinação de fungicida (B), * Significativo p <0,05. Letras iguais não diferem pelo teste de
Tukey a p<0,05. Santa Rosa do Sul, Safra 2014/15.
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A severidade de Brusone foliar teve uma correlação altamente significativa
(p<0,001) com a produtividade de grãos (Figura 4). Esses resultados ajudam a explicar o
decréscimo de produtividade de grãos com o aumento de N em cobertura e ausência de
aplicação de fungicida. Pois segundo a equação gerada, o aumento de um por cento na
severidade de Brusone foliar diminui 1683 kg ha-1 de grãos de arroz. Conforme Balardin e
Borin (2001), as doenças fúngicas são responsáveis por perdas que variam de 20 a 50%
da produção. Pois a brusone diminui a área fotossintética da folha da planta ocasionando
menor porcentagem de fotoassimilados e consequentemente menor produtividade.
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Figura 4: Correlação simples de pearson entre produtividade de grãos de arroz irrigado e
severidade de Brusone foliar. *** Significativo p< 0,001. Santa Rosa do Sul, Safra 2014/15.

Segundo este estudo não é recomendável aplicar dose de N maior que 50 kg ha -1
para o híbrido Inov CL® na região. Pois o mesmo mostra decréscimos significativos de
produtividade. Porém deve se levar em consideração fatores como: ano, tipo de solo,
adubação, época de plantio, época de aplicação de N, etc...
De acordo com os resultados desse estudo para se recomendar uma combinação
de fungicidas para a região na cultivar Inov CL®, se fosse levar em consideração apenas a
produtividade e PMG poderiam recomendar as duas propostas de combinação de
fungicidas, mas se levar em consideração a severidade de brusone foliar recomenda-se
com maior segurança a combinação Bim® + Nativo®.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se recomenda aplicar dose de nitrogênio maior que 50 kg ha-1, pois causa
aumento da severidade de brusone foliar e decréscimo na massa de mil grãos e
produtividade.
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A combinação de fungicidas Bim® + Nativo® foi a que apresentou melhor controle
e desempenho nos atributos avaliados, porém não da para descartar o uso da
combinação Bim® + Brio® pois é uma opção de controle que na massa de mil grãos e
produtividade apresentou o mesmo desempenho.
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Resumo: O sistema de plantio de arroz irrigado predominante em Santa Catarina “pré germinado” esta
perdendo espaço para o sistema de cultivo em solo seco/cultivo mínimo. Isso gera demanda por
informações referentes à correção da acidez do solo, por estas áreas, no sistema de cultivo em solo seco,
permanecer drenadas durante o período em que o arroz não está sendo cultivado. A aplicação de gesso
agrícola vem sendo estudada para diversas culturas de sequeiro, porém não existem trabalhos com
aplicação de gesso, e calcário, em áreas alagadas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a
produtividade de arroz irrigado semeado em sistema de cultivo em solo seco e os atributos químicos do solo
em função da calagem e gessagem. O experimento foi realizado durante as safras 2013/14, 2014/2015 e
2015/16 na área experimental de arroz irrigado do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul. O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso, em esquema de parcelas
subdivididas, com três repetições. Os tratamentos utilizados nas parcelas foram: testemunha, 2, 4, 6 t. ha-1
de calcário dolomítico. Os tratamentos empregados nas subparcelas foram: testemunha, 2, 4, 6 t. ha-1 de
gesso agrícola, aplicados em superfície. O híbrido utilizado foi Inov CL®. Amostras de solo foram coletadas
nas camadas de 0–0,20; 0,20–0,40; 0,40–0,60 e 0,60–0,80 m de profundidade após a colheita da safra
2015/16. A colheita foi realizada em uma área útil de 6 m2. Observou-se efeito da calagem até 0,40 m de
profundidade, porém a calagem não influenciou positivamente a produtividade de grãos. A aplicação de
gesso agrícola foi eficiente em melhorar os teores de Ca e S-SO42- até 0,80 m de profundidade e aumentou
a produtividade de grãos nas três safras avaliadas.
Palavras-Chave: Cultivo mínimo, Fertilidade do solo, Oryza sativa, Enxofre, Acidez do solo.

1 INTRODUÇÃO
O sistema de cultivo de arroz irrigado em Santa Catarina predominante é o prégerminado, de modo geral, para corrigir a acidez do solo nesse sistema de plantio não é
recomendada a calagem. Pois aproximadamente um mês a partir da inundação, o pH do
solo se estabiliza entre 6,0 e 6,5 pelo fato de ocorrer um processo conhecido como “auto
calagem”. Porém, recomenda-se 1 a 2 t ha-1 de calcário dolomítico quando o solo
apresentar teores de cálcio e magnésio abaixo de 20 mmolc dm-3 e 5 mmolc dm-3,
respectivamente, para suprir as deficiências destes nutrientes (Comissão de Química e
Fertilidade do solo, 2004).
Muitas propriedades catarinense estão passando por um processo de mudança de
manejo no sistema de cultivo de arroz irrigado, trocando o sistema de plantio prégerminado pelo sistema de semeadura em solo seco/em linha ou cultivo mínimo, já bem
consolidado no estado do Rio Grande do Sul. Este sistema proporciona benefícios como,
menor custo no preparo do solo, a primeira aplicação de nitrogênio e herbicida é facilitada
em solo seco, uso mais eficiente da água, pois a entrada de água ocorre
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aproximadamente 30 dias após a semeadura. Por esse motivo está surgindo dúvidas
relacionadas à correção da acidez do solo nesse período em que o solo permanece seco
e é onde ocorre a emergência e crescimento de plântulas, permanecendo sem a lâmina
de água até o estádio V3-V4 do desenvolvimento do arroz, aproximadamente 30 dias
após a semeadura.
Com o intenso cultivo e as altas produtividades é extraída grande quantidade de
nutrientes do solo. O enxofre é um nutriente que fica esquecido nas recomendações de
adubação. Geralmente são repostos apenas os nutrientes considerados primário:
nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), utilizando como fonte de fósforo MAP, DAP e
superfosfato triplo, preferida em relação ao superfosfato simples por economia. Além
disso, a fonte de adubo nitrogenado utilizada é a ureia, a qual também não apresenta
enxofre em sua composição.
O gesso agrícola, um subproduto da indústria de ácido fosfórico, contém
principalmente sulfato de cálcio e pequenas concentrações de P e F. Além do
fornecimento de enxofre, o gesso pode atuar na melhoria das condições de acidez no
subsolo, por meio de aumento de Ca2+, da formação de espécies menos tóxicas de Al
(AlSO4+) e da precipitação de Al3+ (RAIJ, 1988; CARVALHO & RAIJ., 1997).
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações nos
atributos químicos do solo e a produtividade de grãos de arroz irrigado em função da
aplicação de calcário dolomítico e gesso agrícola em sistema de cultivo mínimo em três
safras consecutivas.

2 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido durante as safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16 na área
experimental de arroz irrigado do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul, localizado no município de Santa Rosa do Sul/SC. O experimento foi conduzido em
um solo caracterizado como um Gleissolo Melânico Tb Distrófico (Embrapa, 2006).
O delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas subdivididas
com três repetições. Nas parcelas principais (24 x 10 m) foram implantados os
tratamentos de calcário dolomítico, que consistiram em quatro doses zero, 0,5, uma e 1,5
vezes a dose recomendada, ficando definidos como: 0, 2, 4, 6 t ha-1. Tais valores foram
definidos pelo índice SMP para elevação dos valores de pH em água para 5,5
considerando a camada de 0 - 0,20 m (Comissão de Química e Fertilidade do solo, 2004).
No dia 15/06/2013 fez-se a aplicação de calcário dolomítico manualmente, sem
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incorporação. Nas subparcelas (6 x 10 m) realizou-se aplicação de gesso agrícola de
forma manual, sem incorporação, 67 dias após a aplicação de calcário, com quatro níveis:
0, 2, 4, 6 t ha-1.
O híbrido de arroz utilizado foi a cultivar Inov CL, semeada na densidade de 45 kg
ha-1 de semente. A semeadura foi realizada em cultivo mínimo, em linhas com
espaçamento de 0,17 m, com auxílio de uma semeadoura de plantio direto na primeira e
segunda safra, na terceira safra foi semeada a semente pré germinada a lanço na
densidade de 45 kg ha-1. A semeadura ocorreu no dia 02/11/2013, 11/11/2014 e
02/12/2015, primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente. A adubação de base foi
20 kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de P2O5, e 70 kg ha-1 de K2O, para ambos os anos de cultivo.
Os controles de plantas daninhas, pragas e doenças foram realizados de acordo com o
aparecimento e recomendações regionais.
Foi realizada coleta de solo na camada de 0-0,20; 0,20–0,40; 0,40–0,60 e 0,60–
0,80 m de profundidade, 35 meses após a aplicação da calagem. Esta coleta ocorreu
após a colheita da terceira safra. Para a estimativa da produtividade foi colhida uma área
útil de 6 m2 em cada subparcela. A colheita foi realizada de forma manual. O material
colhido foi trilhado em trilhadeira estacionária. Foram coletadas amostras para
determinação da umidade, a qual foi corrigida em todas as parcelas para 130 g kg -1 de
água.
Os resultados foram submetidos à análise de variância e foram ajustadas equações
de regressão por polinômios ortogonais, mediante auxílio do programa estatístico SISVAR
(Ferreira, 2011).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve interação significativa entre os tratamentos de calagem e gesso nos
atributos químicos do solo.
A calagem superficial e a aplicação de gesso apresentaram efeito significativo nos
atributos químicos do solo da camada de 0–0,20 m de profundidade, após a colheita da
terceira safra de arroz irrigado. As doses de calcário aumentaram linearmente o pH em
CaCl2, o teor de Ca e a relação Ca/Mg e diminuíram, também de forma linear, a saturação
por alumínio. Os teores de Mg, P e K não foram alterados com a calagem (Tabela 1). As
doses de gesso aumentaram linearmente os teores de Ca, S-SO42- e a relação Ca/Mg, e
não interferiram significativamente no pH em CaCl2, nos teores de Mg, P e K, e na
saturação por alumínio (Tabela 1).
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Tabela 1: Atributos químicos do solo na camada de 0-0,20 m de profundidade em função da
aplicação de calcário e gesso aos 35 meses após a aplicação de calcário Dolomítico. Santa Rosa
do Sul, Safra 2015/16.
Tratamentos

pH1

Calcário t ha-1
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

Ca

Mg

Sat. Al

-- mmolc dm-3 -4,21
4,34
4,45
4,76
L**
3,65

26,50
28,42
32,17
37,75
L**
14,09

%

19,58
19,50
17,41
21,58
ns
15,79

11,91
6,69
3,96
1,94
L**
48,08

S-SO4-2

P2

K

Ca/Mg

---- mg dm-3 ---- mmolc dm-3
20,92
21,50
18,65
21,52
ns
28,44

Gesso t ha-1
0
4,44
29,58
20,42
6,27
16,41
2
4,43
30,67
20,25
6,73
18,70
4
4,41
31,08
18,75
6,10
20,34
6
4,47
33,50
18,67
5,40
27,15
Efeito
ns
L*
ns
ns
L**
C.V. (%)
2,81
11,37
19,74
39,68
27,60
1
pH em Cacl2 0,01 mol L-1; 2 P extraído por solução de Mehlich-1; L =
polinomial; ** p < 0,01, * p < 0,05, ns – não significativo.

16,63
15,12
17,26
16,06
ns
18,26

1,67
1,32
1,61
1,49
ns
51,40

1,4
1,5
2,0
1,7
L*
27,05

15,67
1,45
1,4
16,13
1,50
1,5
16,72
1,34
1,6
16,54
1,80
2,0
ns
ns
L*
13,96
48,05
28,71
efeito linear por regressão

Na camada de 0,20–0,40 m de profundidade, a calagem aumentou os teores de Ca
e Mg e reduziu a saturação por alumínio e o teor de potássio (Tabela 2). A aplicação de
gesso agrícola aumentou de forma linear os teores de Ca, S-SO42- e K e diminuiu de
forma linear a saturação por alumínio (Tabela 2).
Tabela 2: Atributos químicos do solo na camada de 0,20-0,40 m de profundidade em função da
aplicação de calcário e gesso aos 35 meses após a aplicação de calcário Dolomítico. Santa Rosa
do Sul, Safra 2015/16.
Tratamentos

pH1

Calcário t ha-1
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

Ca

Mg

Sat. Al

-- mmolc dm-3 -4,30
4,36
4,33
4,36
ns
4,58

23,58
24,00
24,75
30,17
L**
14,23

16,83
17,67
18,92
21,25
L**
18,76

%
14,26
12,12
12,19
8,1
L**
25,37

S-SO4-2
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K

Ca/Mg

---- mg dm-3 ---- mmolc dm-3
22,20
24,44
21,47
21,02
ns
22,97

Gesso t ha-1
0
4,36
24,41
18,17
14,30
17,72
2
4,30
24,83
18,58
11,52
20,27
4
4,34
26,08
18,83
10,98
22,00
6
4,36
27,17
19,08
9,88
29,14
Efeito
ns
L*
ns
L**
L**
C.V. (%)
3,84
14,18
17,60
24,31
24,11
1
pH em Cacl2 0,01 mol L-1, 2 P extraído por solução de Mehlich-1; L =
polinomial; ** p < 0,01, * p < 0,05, ns – não significativo.
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P2

10,01
10,03
9,30
9,61
ns
25,15

0,45
0,44
0,36
0,38
L*
22,75

1,4
1,4
1,3
1,4
ns
19,31

9,17
0,36
1,4
9,22
0,38
1,3
10,46
0,43
1,5
10,11
0,46
1,4
ns
L**
ns
25,74
23,14
19,37
efeito linear por regressão
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Os efeitos da aplicação de gesso agrícola nos atributos químicos do solo foram
significativos até 0,80 m de profundidade, aumentando de forma linear os teores de Ca
(Figura 1A) e S-SO42-(Figura 1B). Esses resultados corroboram com Caires et al. (2004;
2006) que estudando gessagem superficial em sistema de plantio direto em terras altas,
constataram elevação nos teores de S-SO42- em todo perfil do solo (até 0,80 m), aos 43
meses, cujo efeito perdurou até os 53 meses da aplicação.
(A)

18

y = 0,279x + 17,808
R² = 0,97*

20
18
16

y = 0,6965x + 12,513
R² = 0,90**

14

40 - 60 cm

12

(B)

y = 1,0745x + 10,339
R² = 0,98**

16

S-SO42-, mg dm-3

Ca, mmolc dm-3

22

60 - 80 cm

14
12
10

8
y = 1,1695x + 6,974
R² = 0,93**

6
4

40 - 60 cm
60 - 80 cm

2

10

0

0

2

4

6

0

Gesso, t ha-1

2

4

6

Gesso, t ha-1

Figura 1: Teores de Ca (A) e S-SO42- (B) no perfil do solo de 0,40-0,60 e 0,60-0,80 m de
profundidade em função da aplicação de gesso agrícola (33 meses após a aplicação). Santa Rosa
do Sul, Safra 2015/16.

Não houve interação significativa na produtividade de grãos de arroz entre
aplicação de calcário dolomítico e gesso agrícola.
A resposta na produtividade de grãos do arroz híbrido Inov CL®, em função da
calagem, foi diferente para cada ano avaliado. Na primeira safra foi observado efeito
linear negativo das doses de calcário e, no segundo e terceiro anos, a calagem não
afetou a produção de grãos de arroz (Figura 2A). A melhoria dos atributos químicos do
solo (Tabela 1 e 2) causada pela aplicação de calcário não foi eficiente em aumentar a
produtividade de arroz irrigado. A amostragem foi realizada no período em que o solo não
se encontrava saturado, portanto, o aumento do valor do pH do solo na ordem de 0,55
unidade de pH, entre a testemunha e a maior dose de calcário na camada de 0–0,20 m de
profundidade, pode ser potencializada com a inundação da área. Isso pode afetar a
disponibilidade de micronutrientes e, na camada de 0,20-0,40 m de profundidade, houve
descrécimo de K com a calagem, influenciando negativamente a produtividade da cultura.
Fageria (2000) e Duarte et al. (1999) comentam que o arroz é uma espécie adaptada às
condições de acidez do solo, assim talvez pela sua adaptação não necessite de calagem.
A aplicação de gesso agrícola aumentou significativamente a produtividade do
arroz híbrido Inov CL® nas três safras estudadas (Figura 2B). Respostas de gramíneas
como trigo (Triticum aestivum L.) à aplicação de gesso agrícola é encontrada na literatura
(CAIRES et al., 2002). SORATO et al. (2010) também observaram aumento na
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produtividade de grãos de arroz cultivado em terras altas com a aplicação de gesso
agrícola.
Os aumentos nos teores de Ca e S-SO42- no perfil do solo estudado (Tabela 1 e 2,
Gráfico 1A e 1B), bem como o aumento no teor de K na camada de 0,20–0,40 m (Tabela
2), causados pela aplicação de gesso, possivelmente foram os fatores responsáveis pela
resposta positiva da cultura à adição de gesso. Os incrementos na produção foram da
ordem de 140 e 260 kg de arroz para cada tonelada de gesso aplicada, para a primeira e
segunda safras, respectivamente. Na terceira safra, a produtividade de grãos do híbrido
Inov CL® apresentou resposta quadrática em função das doses de gesso aplicadas. A
dose de máxima eficiencia técnica foi estimada em 4,1 t ha-1 de gesso agrícola. Em
comparação com o tratamento testemunha, houve um incremento de 1135 kg de grãos
com o emprego da dose de máxima eficiência técnica, ou seja, houve um acréscimo de
280 kg de grãos para cada tonelada de gesso agrícola aplicada.

(A)

11.000
10.500

11500

y = -173,72x + 11196
R² = 0,75**

Produtividade, kg ha -1

Produtividade, kg ha -1

11.500

^y = -y = 10168,2

10.000
9.500

^y = y-= 9438,4

9.000

2013/14
2014/15
2015/16

8.500

(B)

11000

y = 139,8x + 10256
R² = 0,91**

10500
10000

y = -68,956x2 + 559,54x + 9454,9
R² = 0,99**

9500

y = 261,3x + 8654,6
R² = 0,89**

9000
8500

2013/14
2014/15
2015/16

8000

8.000
0

2 Calcário, t ha-1 4

6

0

2

Gesso, t ha-1

4

6

Figura 2: Produtividade de três safras consecutivas do híbrido de arroz irrigado Inov CL ® em
função da aplicação de Calcário Dolomítico (A) e Gesso Agrícola (B). ** Significativo p<0,01.
Santa Rosa do Sul, Safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16.

Neste estudo o híbrido de arroz irrigado Inov CL® apresentou alto potencial
produtivo para a região, com produtividade média de 10094 kg ha-1 de grãos (10675 kg
ha-1 em 2013/14, 9438 kg ha-1 em 2014/15 e 10168 kg ha-1 em 2015/16). Mesmo no ano e
no tratamento com menor produtividade, o híbrido Inov CL® apresentou produtividade
média acima de 8600 kg ha-1, ou seja, acima da produtividade média do Brasil e de Santa
Catarina, a qual é de 5266 e 7338 kg ha-1, respectivamente (SOSBAI, 2014).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de calcário dolomítico ocasionou melhoria nos atributos químicos do
solo até 0,40 m de profundidade, porém não aumentou a produtividade de arroz irrigado,
sendo que na primeira safra promoveu redução na produtividade da cultura.
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A aplicação de gesso agrícola aumentou os teores de Ca e S-SO42- até 0,80 m de
profundidade e ocasionou incrementos na produtividade de arroz irrigado nas três safras
estudadas, demonstrando potencial de uso do produto para esta cultura.
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Resumo: Historicamente as disciplinas de lógica e programação dos cursos da área de tecnologia da
informação e comunicação possuem uma alta taxa de reprovação e evasão. Diante deste cenário, este estudo
tem como objetivo analisar a literatura científica disponível para reunir subsídios relacionados a reprovação e
evasão nos cursos de lógica e programação e demonstrar a realidade verificada no Campus Sombrio, do
Instituto Federal Catarinense. Para a consecução do objetivo proposto, foi realizada uma revisão bibliográfica
e análise de documentos, de modo a identificar a literatura científica disponível sobre o assunto bem como
realizar um diagnóstico das reprovações e evasões da Instituição pesquisada. A partir do referencial teórico
consultado, pode-se afirmar que este fenômeno de evasão e reprovação se encontra fortemente demonstrado
na literatura científica, inclusive recente, evidenciando as diversas causas possíveis para a sua ocorrência. Por
outro lado, verificou-se uma alta taxa de evasão e reprovação também nas disciplinas de programação do
Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense, demonstrando a necessidade do prosseguimento da
pesquisa com a realização de diagnóstico e a propositura de metodologias para a minimização de suas
causas.
Palavras-Chave: Evasão; Reprovação; Lógica; Programação;

1 INTRODUÇÃO
Historicamente tem-se verificado nas disciplinas de Linguagens e Lógica de
programação uma alta taxa de reprovação e/ou evasão, em muitos casos já nos primeiros
semestres dos cursos relacionados à tecnologia da informação e comunicação, nos
diferentes níveis de ensino (DETERS, 2008).
Esta realidade tem recebido a atenção da comunidade científica da área, tendo
sido objeto de diversos estudos com o objetivo de identificar as causas deste fenômeno.
Entre eles é possível citar Deters (2008), Fontes (2008), Gomes, Henriques e Mendes
(2008). Ao analisar a literatura científica, pode-se verificar que este problema é encontrado
em várias instituições do Brasil e do mundo, de modo que cada docente pode interpretar as
causas de suas ocorrências de forma diferente e consequentemente operacionalizar
metodologias inovadoras com vistas à minimização de suas consequências. Este
movimento tem como objetivo o aumento da motivação dos estudantes para o estudo da
lógica e das linguagens de programação.
Rocha Paulo et. al (2010) afirmam que independentemente da metodologia
utilizada, lógica de programação é requisito fundamental nos cursos de computação, sendo
instrumento importante na estruturação de raciocínio lógico e construção de algoritmos
corretos. Neste sentido, Fassbindes, Paula e Araújo (2012), confirmam a importância do
aprendizado de programação, ao afirmarem que indivíduos motivados costumam ser mais
persistentes e apresentam níveis de desempenho mais altos.
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O Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio enfrenta problema
semelhante. A instituição oferece cursos de nível médio nas áreas de Informática e
Hospedagem, e superior, nas áreas de Redes de Computadores, Gestão de Turismo e
Matemática.

Nos cursos voltados à área de TIC, esta realidade pode ser também

verificada.
Diante disto, o presente estudo tem por objetivo analisar a literatura científica
disponível para reunir subsídios acerca da temática de reprovação e evasão nos cursos de
lógica e programação, além de demonstrar a realidade verificada no Campus Sombrio, do
Instituto Federal Catarinense.
Para a consecução do objetivo proposto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e
análise de documentos, de modo a identificar aspectos na literatura científica que possam
apontar as definições deste estudo, bem como realizar um diagnóstico das reprovações e
evasões da Instituição pesquisada. A revisão bibliográfica compreendeu os trabalhos
publicados em periódicos nacionais e internacionais, disponíveis para consulta junto à
coleção de Ciência da Computação, do Portal de Periódicos da CAPES. A análise de
documentos, por sua vez, incluiu diários e demais relatórios produzidos pelos professores
de disciplinas específicas relativos ao desempenho de 410 alunos, no período
compreendido entre 2010 e 2015, que representa o início das atividades do curso no
Campus Sombrio, do IFC, seguindo-se até o limite dos documentos disponíveis para
consulta no momento da pesquisa.
Este artigo está organizado em seis seções. A primeira é representada pela
introdução, sendo seguida pela seção número dois, onde é especificada a metodologia de
trabalho. Na seção três são apresentados os referenciais teóricos de sustentação deste
trabalho. A seção quatro demonstra a realidade verificada no IFC, Campus Sombrio. Na
sequência, a seção cinco apresenta as considerações finais, sendo seguida pela seção
seis, de referências.
2 METODOLOGIA
Este estudo foi realizado a partir de duas etapas complementares:revisão
bibliográfica e análise de documentos. Na primeira etapa, foram realizadas buscas em
bases nacionais e internacionais através da coleção de Ciência da Computação do Portal
de Periódicos CAPES, selecionando-se artigos relacionados à temática do estudo. As
palavras-chave empregadas para a busca foram “programação”, “lógica”, “evasão”, e
“reprovação”, utilizando-se os operadores “E” e “OU” sempre de modo a garantir o retorno
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do maior número possível de estudos. Com o mesmo objetivo, não foram realizados cortes
temporais.
Também foram realizadas análises de documentos produzidos pelas disciplinas,
correspondendo à segunda etapa.Com o objetivo de levantar informações a respeito da
reprovação e evasão das disciplinas de programação do curso de Tecnologia em Redes de
Computadores do IFC – Campus Sombrio, foram analisados diários de classe e demais
documentos produzidos pelos professores das disciplinas específicas do período de 2010 a
2015 relativos ao desempenho de 410 alunos. Este período compreende o início de
funcionamento do curso no Campus, seguindo-se até o último material disponível na data
da coleta de dados.
A pesquisa bibliográfica é definida por Marconi e Lakatos (2003) como sendo
“um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância,
por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”.
Por outro lado, a análise de documentos segundo Moreira (2005) consiste em
identificar, verificar e apreciar os documentos com uma finalidade específica e, nesse caso,
recomenda-se a utilização de uma fonte paralela e simultânea de informação para
complementar os dados e permitir a contextualização das informações contidas nos
documentos.A seção a seguir descreve o referencial teórico construído.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Os cursos de lógica e programação são reconhecidos em todo o mundo pela alta
reprovação de seus estudantes matriculados. Rocha (1993) afirma que, no Brasil, estes
cursos chegam a iniciar com uma média de 50 alunos e em poucos meses, verifica-se que
taxa de reprovação ou evasão alcança o índice de 60%.
Alguns trabalhos buscam constantemente analisar as dificuldades encontradas
pelos alunos, entre eles é possível citar Lahtinen et al. (2005) que afirma que
programação não é um assunto fácil de ser estudado e requer correta compreensão de
conceitos abstratos. Muitos estudantes possuem problemas de aprendizagem devido à
natureza do sujeito, falta de instrução pessoal e também se encontram em grande número,
portanto, é difícil projetar a instrução de modo que seria benéfico para todos, levando
muitas vezes à alta taxa de evasão dos cursos de programação. Outros autores buscam
soluções para estas dificuldades, tais como, Baranauskas (1993), Fernandeset. al. (2000),
Fernandes e Menezes (2001) e Gomes (2015), nestes estudos os autores buscam realizar
proposições para minimizar a desmotivação e construir um espaço interessante de
aprendizado nas disciplinas de Lógica e Programação de Computadores.
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Entender e aplicar os conceitos estudados nas disciplinas de introdução à
programação é fundamental para que o aluno consiga se desenvolver em programações de
sistemas mais avançados. Helminen e Malmi (2010) afirmam que a programação é uma
competência essencial nos cursos de Ciência da Computação. Porém, normalmente os
estudantes apresentam uma grande dificuldade em assimilar os conteúdos abordados,
ocasionando reprovação ou desistência. Corney et al. (2010) afirmam que em média 30%
dos alunos da disciplina de Introdução a Programação da Universidade de Queensland
Tecnology não conseguiram ser aprovados.
Gomes e Mendes (2010), demonstram em seus estudosque os estudantes
apresentaram muitas dificuldades de carácter matemático (falta de conceitos básicos,
dificuldades de cálculo, dificuldade em traduzir a descrição textual de um problema numa
fórmula matemática que o resolvesse, falta de conhecimentos básicos sobre figuras
geométricas e sobre trigonometria). Além disso, foram encontradas dificuldades de
interpretação, fator presente em diversas pesquisas científicas, fracos níveis de abstração e
falta de treino lógico e de raciocínio.
As dificuldades que os estudantes possuem nas disciplinas de Introdução a
Programação são bastante conhecidas por docentes da área. Piteira e Costa (2013)
afirmam que a programação pode ser um processo doloroso para os programadores
iniciantes, pois eles precisam ter conhecimento declarativo e procedural, memorização,
compreensão, resolução de problemas, abstração e capacidade de raciocínio lógico, entre
outros. Os professores desta disciplina, segundo Jantan e Aljunid (2012), afirmam que a
maior dificuldade encontrada pelos alunos é a compreensão de estruturas de programação.
Os alunos apresentam muitas dificuldades para entender a lógica de
programação, que requer uma prática intensiva para ser desenvolvida. Nas turmas
geralmente existe uma quantidade muito grande de alunos, o que impossibilita o professor
de acompanha-los individualmente. Além disso, Araújo (2007) afirma que é comum
encontrar, nas etapas iniciais de uma disciplina de programação, uma dificuldade em
conseguir identificar a necessidade do problema a ser resolvido e isso impede o
desenvolvimento do raciocínio e, consequentemente, o aprendizado da programação.
De acordo com o estudo de Deters (2008), as dificuldades no aprendizado da
programação possuem alguns fatores facilmente identificados, tais como: alunos que
trabalham em tempo integral, pouca dedicação por parte do aluno, dificuldade de
aprendizagem e de interpretação de texto, dificuldade na compreensão do conteúdo
proposto e alunos que são forçados a estudar algo que não é do seu interesse.
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Uma pesquisa feita por Campos (2010) em quatro instituições de ensino superior
(IES) do Distrito Federal (DF) constatou que mais de 60% dos alunos eram reprovados na
disciplina de Introdução a Programação a cada semestre. Com dados de uma pesquisa
realizada por Bennedsen e Caspersen (2007), com a participação de 63 instituições de
diversos países, obtiveram um índice de 67% de aprovações.
A dificuldade na disciplina de Introdução a Programação pode estar entre os
motivos que fazem com que os cursos da área de computação estejam entre os maiores no
índice de evasões. Uma pesquisa realizada por Silva Filho e colegas (2007) mostra que a
média de evasão nos cursos superiores no Brasil, entre os anos 2000 e 2005, era de 22%
e, os cursos da área de computação estavam entre os maiores, chegando à 36%.
Tais números podem ser explicados por Pereira, Medeiros e Menezes (2012), ao
apresentarem em seus estudos que a ausência de uma base lógico-matemática implica no
aluno chegar despreparado na universidade, tornando o aprendizado em programação
bastante complexo, causando uma desmotivação e posteriormente a evasão da disciplina
ou do curso.
4 A REALIDADE VERIFICADA NO IFC, CAMPUS SOMBRIO
O Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense, com sede na cidade de
Sombrio – SC, oferta os Cursos Técnicos em Informática e Hospedagem, ambos integrados
ao Ensino Médio. Oferta, ainda, os Cursos Superiores de Tecnologia em Redes de
Computadores, Gestão de Turismo e a Licenciatura em Matemática.
Especialmente quanto ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de
Computadores, onde são ofertadas as disciplinas de Programação I e Programação II,
verificou-se, nos anos de 2010 a 2015, analisados por ocasião deste estudo, elevadas
taxas de evasão e reprovação por parte dos estudantes.
O Gráfico 1 demonstra estes índices. Foram analisadas turmas no período de
2010 a 2015, das disciplinas de linguagem de programação 1 e linguagem de programação
2, totalizando 410 alunos. Apenas 58% obteve êxito, totalizando 239 aprovados neste
período. O alto índice de evasão e reprovação é ilustrado no gráfico a seguir, que
demonstra que 104 alunos desistiram das disciplinas e 67 alunos foram reprovados,
respectivamente.
A partir desta realidade, pode-se afirmar que o Campus Sombrio também
apresenta os mesmos indicadores apontados pela literatura, qual seja, o da alta reprovação
e evasão nas disciplinas de lógica e programação presentes nos cursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação. Por outro lado, como igualmente apontado pela revisão
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bibliográfica realizada, torna-se imperioso o conhecimento das razões que levam a este
insucesso, de modo que novas metodologias e abordagens possam ser levadas a efeito
com o objetivo de garantir maior aproveitamento dos estudantes destas disciplinas,
especialmente diante da reconhecida relevância delas para a formação integral do
profissional de TIC.
Figura 1 - Índice de Evasão e Reprovação

26%

APROVADOS
REPROVADOS
58%

EVADIDOS

16%

Fonte: Os autores, 2016.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo se propôs a analisar a literatura científica disponível para
reunir subsídios acerca da temática de reprovação e evasão nos cursos de lógica e
programação.
Após a realização de pesquisa bibliográfica, constatou-se que existem diversos
estudos a respeito deste tema que buscam realizar proposições para minimizar a
reprovação, a desmotivação e a evasão e construir um espaço interessante de aprendizado
nas disciplinas de Lógica e Programação de Computadores, além de propor melhorias
pedagógicas no ensino das disciplinas introdutórias de programação.
Especificamente quanto a situação do Instituto Federal Catarinense, Campus
Sombrio, realizou-se um levantamento do desempenho discente no período de 2010, cujo
ano representa o início das atividades do Instituto na cidade como o Curso Superior de
Tecnologia em Redes de Computadores, até 2015, em turmas ofertadas por diferentes
professores. Como ilustra o Gráfico 1, houve um percentual elevado de reprovação e
evasão nas turmas analisadas.
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Este diagnóstico inicial indica o caminho a ser trilhado em pesquisas futuras. A
partir da revisão de literatura realizada e diante das causas de evasão e reprovação
verificadas pelos autores, é possível realizar um diagnóstico das causas de evasão e
reprovações do Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense. Do mesmo modo, a
partir deste diagnóstico, é possível realizar a proposição de metodologias para o
desenvolvimento das disciplinas de lógica e programação de computadores, a partir da
literatura consultada.
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Resumo: As ondas de detonação quando geradas liberam uma grande energia que desencadeia uma série
de reações químicas que são responsáveis por alimentar a propagação da própria onda, definindo o
comportamento da onda ao longo do seu percurso.. A análise das ondas de detonação, depende de
algumas variáveis físicas como concentração, temperatura, pressão e velocidade inicial da onda. O objetivo
do trabalho é fazer uma revisão bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos na área de teoria cinética dos
gases quimicamente reativos e sujeitos a propagação de ondas de detonação, verificando como a literatura
aborda as variações na pressão e temperatura do sistema quando ocorre a propagação de onda de
detonação devido a ocorrência de reação química exotérmica ou endotérmica. Para que uma onda consiga
atingir velocidades supersônicas e ser caracterizada como onda de detonação, é necessário que ela ganhe
uma certa quantidade de energia, que em geral decorre das reações que sua própria propagação
desencadeia. Os resultados encontrados na literatura indicam que a temperatura aumenta na zona de reação
para reações exotérmicas e diminui para reações endotérmicas, enquanto que a pressão diminui na zona de
reação para reações exotérmicas e aumenta para reações endotérmicas.
Palavras chave: Ondas de Detonação, Propagação, Reações Químicas, Equações de Euller

1)INTRODUÇÃO
Detonação é um processo de combustão supersônica em que a energia liberada na
zona inicial de reação propaga-se através do material na forma de uma onda de choque.
Esta onda de choque comprime as moléculas do material, elevando sua temperatura até o
ponto de ignição. A detonação difere da deflagração, que se propaga a uma velocidade
subsônica e não gera onda de choque ou grandes variações de pressão. Devido às altas
pressões desenvolvidas, detonações costumam ser muito mais destrutivas que
deflagrações.
As ondas de detonação são essencialmente um choque alimentado por exotérmicas.
Trata-se de uma onda que se propaga através de um meio altamente combustível ou
quimicamente instáveis, como uma mistura de oxigênio - metano ou um alto explosivo.
Uma onda de detonação segue regras ligeiramente diferentes de uma onda de choque
normal, uma vez que é conduzido através de reação química que ocorre por trás da frente
de onda de choque. Há duas formas de se obter uma onda de detonação, o primeiro
método é pela aceleração de uma onda de deflagração onde se fornece mais energia a
uma onda de deflagração dando assim um caráter volátil para essa onda, fazendo com que
haja variações de preção e auto ignição dessa onda fazendo com que ela vira uma onda
de detonação. O outro método é uma forma induzida onde se obtêm através de uma forte
onda de choque gerada através de uma fonte externa.
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Matematicamente se descreve uma onda de detonação através de um modelo
construída por equações de evolução para as principais propriedades de um gás, modelo
esse que negligencia os efeitos de transporte e privilegia a química da reação. O modelo
mais utilizado é o desenvolvido pelo matemático Leonhard Paul Euler, que tem como base
as equações conservativas de Euler. O objetivo do trabalho é fazer uma revisão
bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos na área de teoria cinética dos gases
quimicamente reativos e sujeitos a propagação de ondas de detonação, verificando como a
literatura aborda as modificações de pressão e temperatura do sistema quando a reação
for exotérmica ou endotérmica.

2 TEORIA DE ZELDOVICH, VON NEUMANN EDOERING
O modelo ZND afirma que uma onda de choque que se propaga em um gás com
caráter explosivo, desencadeia uma série de reações química irreversível e exotérmica.
Nesse modelo é considerada uma detonação que libera uma grande quantidade de
energia em forma de calor em uma pequena quantidade de tempo, ou seja,uma detonação
extremamente energética, onde após essa imensa liberação de energia ainda contém
energia o suficiente para propagar a onda.(SOARES, 1997, p. 199).
Depois de detonada a onda começa a se deslocar e os gases do meio começam a
passar pela onda, esse processo é meramente mecânico, ou seja, não há reações
químicas ao longo dessa passagem, o que ocorre são saltos violentos de temperatura e
pressão e esses fenômenos são os responsáveis por desencadear as reações químicas.
Esses princípios levam a formação de uma classificação para as ondas de detonação que
as divide em dois grupos, as detonações suportadas e não suportadas.

Fonte:(SOARES, 1997, p. 129).

A detonação pode ser dividida em três momentos, momento inicial R1 onde, o gás
está em repouso até o ponto I, nesse ponto inicia-se um segundo momento denominado de
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R2 que é a zona de reação, onde ocorrem às reações químicas, e esse setor se estende
até o ponto F onde as reações entram em equilíbrio dinâmico e inicia o setor R3 do gráfico.
A passagem de R1 a R2 (de I a N) é considerado a problema, visto do ponto físico
e matemático, da onda de choque e é possível, com justificações físicas e matemáticas,
obter as equações conservativas de Euler(SOARES, 1997, p. 129).
2.1 ZONA DE REAÇÃO
No gráfico é definida a região R2, que é a área imediatamente a montante da onda
de choque, a qual evolui o gás desencadeando as reações químicas de forma abrupta. A
amplitude dessa zona é diretamente proporcional ao tempo em que o gás leva paraatingir
o estado de equilíbrio e o regime se torne linear, formando o chamado fluxo seguinte. Em
suma, a zona de reação é o estado maxwelliano de desequilíbrio químico associados à
mistura ativa.
Destaca-se a transição do gás da zona R1 para R2, caracterizada por variação
brusca em variáveis como a pressão, densidade e temperatura, provocadas pela
passagem do gás através da onda. Já a evolução de R2 para R3 é marcada por um fluxo
continuo da onda dando origem ao fluxo seguinte.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 VELOCIDADE
As reações químicas e seus efeitos em cadeia são as responsáveis por alimentar a
onda, ou seja, energizar a onda para que esta se propague. Logo, a velocidade com que
as reações químicas acontecem está diretamente relacionada com a velocidade que a
onda se propaga. A seguir serão apresentados os diferentes aspectos da influência que
essas velocidades exercem a partir da análise dos trabalhos desenvolvidos por diversos
autores sobre este tema.

3.1.1 REAÇÕES DE DISSOCIAÇÃO E RECOMBINAÇÃO
Os autores Fiammetta Conforto, Maria Groppi, Roberto Monaco e Giampiero no
trabalho

intitulado

“Steady

detonation

weves

for

gases

undergoing

dissociation/recombination and bimolecular reactions” estudaram a propagação de ondas
de detonação em sistemas gasosos bimoleculares com reações que podem ser de
dissociação ou de recombinação, isto é, endotérmicas ou exotérmicas, respectivamente.
Estas reações de dissociaçãoalteram a velocidade da propagação da onda fazendo com
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que ocorram de forma mais lenta do que as reações de recombinação, onde há uma
enorme liberação de energia para o meio, diminuindo o tempo em que as sucessivas
reações ocorrem e acarretando a diminuição da pressão e ao aumento da velocidade da
onda.

3.1.2 REAÇÕES RÁPIDAS E LENTAS
No trabalho intitulado “Steady detonations problem for slowand fast chermical
reactions” os autores Fiammetta Conforto, Maria Groppi, Roberto Monaco e Giampiero
mostraram que as ondas de detonação são divididas em dois tipos: as que decorrem de
reações lentas e as que são originárias de reações rápidas. As reações que dão início a
propagação da onda são reações mais lentas comparadas ao final da reação, onde devido
ao potencial energético já acumulado as reações tendem a ser mais rápidas.
Seguindo a lei de ação das massas as reações diretas e reversa tendem a se
igualar, poisvisam o equilíbrio químico e esse equilíbrio é calculado a partir das equações
conservativas de Euler e da equação de Boltzmam.
A velocidade da onda é considerada uma variável, logo a velocidade das reações
que as provocam também, havendo descontinuidade em𝑥0 da velocidade da onda, a qual
foi chamada de velocidade D. Além disso, os autores indicaram que, no estado de
equilíbrio termodinâmico não há reações à frente da onda. Outra conclusão dos autores foi
de que as reações rápidas só ocorrem dentro da zona de reação da onda, pois atrás dela
as reações cessam por terem alcançado seu estado de equilíbrio.
Por fim, eles constataram que as reações lentas a frente da onda são caracterizadas
pelo desequilíbrio químico de um ponto 𝑥𝑓 < 𝑥0 onde a reação processou-se até que fosse
atingido o seu ponto de equilíbrio.
Os resultados obtidos por eles demonstraram que, para ambas as reações estudalentas e rápidas, quando a densidade é alta a zona de reação diminui, e ela
aumentamquando se tem baixas densidades.

3.2 REAÇÕES EM MISTURAS METAESTÁVIES
Os autores Fiammetta Conforto, Maria Groppi, Roberto Monaco e Giampiero
estudaram o problema da onda de detonação através da utilização da equação de
Boltzmann. No trabalho por eles intitulado “Steadydetonationweves via the Boltzmann
equation for a reactingmixture”,analisaram uma explosão em uma mistura gasosa
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metaestável onde a pressão aumenta até que o equilíbrio químico é atingindo, forçando
assim a ocorrência das reações químicas.
Como nos trabalhos anteriores, mostraram que a onda de detonação é alimentada
pelas reações químicas em cadeia que ocorrem na zona de reação. Eles mostraram que
altos valores da velocidade D da onda podem gerar detonações suportadas e caso não
haja fornecimento de energia suficiente para desencadear reações químicas, capazes de
alimentá-laa propagação da onda, ocorre a uma detonação não suportada onde o regime
gasoso do fluxo seguinte torna-se hiperbólico.
Com essas afirmações eles analisaram o diagrama de RanquineHugoniot que é
dividido em dois ramos, sendo o ponto J a fronteira entre eles. O primeiro ramo é chamado
de forte e inicia-se acima do ponto J onde se localizam todas as detonações suportadas ou
que atingem o equilíbrio químico. Abaixo de J está o ramo fraco onde estão as detonações
não suportadas. Com isso analisando os resultados das simulações computacionais por
eles realizadas, concluíram que variando a temperatura se varia a zona de reação, na
seguinte proporção:ao se aumentar a temperatura, se aumenta a zona de reação e isto
decorre devido ao fornecimento de energia térmica ao sistema, que alimenta as reações
químicas que estão ocorrendo. Outra constatação interessante é de que maiores
velocidades D implicam em menores zonas de reações, isso porque ondas mais rápidas
implicam em menor tempo de reação indicando que o equilíbrio é alcançado com maior
facilidade.

3.3 PROCESSO DE DEFLAGRAÇÃO EM REAÇÕES DE RECOMBINAÇÃO
No artigo “Kinetic approach toDeflagration Processes in a Recombination Reaction”,
de autoria de Fiammetta Conforto, Maria Groppi, Roberto Monaco e Giampiero foram
estudados uma característica particular da onda de detonação que ela assume em
velocidades subsônicas, a partir do processo de deflagração da onda em conseqüência da
influênciadas reações de recombinação em misturas binárias de moléculas diatômicas,
sendo essas reações irreversíveis seguida por espalhamento inelástico, encontros
químicos e colisões mecânicas.
Segundo os autores uma onda de deflagração possui um alto potencial energético
por cada combustão, porém muita dessa energia é liberada para o meio fazendo com que
não reste energia suficiente para atingirem as velocidades supersônicas. A propagação
dessas ondas leva a formação de uma frente de choque a partir da interação de uma
chama com a onda de compressão.
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Como as outras ondas, essa também é alimentada pelas reações químicas, que
levam a um equilíbrio metaestável.
Os autores mostraram que há uma descontinuidade na velocidade D da onda, que
varia entre subsônica nos gases já queimados e supersônicos nos gases ainda em
equilíbrio ou repouso, além de mostrar a dependência com a temperatura que essas
reações químicas apresentaram.
Os resultados obtidos por eles mostraram ser possível concluir que no momento da
combustão há uma enorme liberação de calor que desencadeia as reações químicas, e
este calor sofre uma queda brusca quando a onda começa a se deslocar justamente pela
absorção dessa energia térmica proveniente das reações. Por sua vez, a pressão diminui
quando há uma combustão baixa e volta a se elevar a medida que a temperatura
decresce.
Outra conclusão importante dos autores foi de que quanto menor o valor de 𝐸0 (calo
de reação), menor é a probabilidade de que ocorra uma reação em cadeia que alimente a
onda a fim de manter o estado estacionário de propagação da própria onda.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que uma onda consiga atingir velocidades supersônicas ela necessita de certa
quantidade de energia, que em geral decorre das reações que sua própria propagação
desencadeia.
Como visto na bibliografia aqui revisada, as reações químicas dependem
basicamente de três variáveis: pressão, temperatura e a própria velocidade inicial de
propagação da onda. A pressão interfere na facilidade com que as reações vão ocorrer
devido a influência que essa tem sobre a temperatura, que por sua vez, é a variável que
fornece a energia para a reação ocorrer e que define o tamanho da zona R2. Observa-se
que quanto maior for a temperatura, maior será R2. Já a velocidade inicial de propagação
da onda, indica a velocidade que as reações são desencadeadas e determinam o tempo
em que atingirão o estado de equilíbrio químico, sendo que quanto mais rápido é atingido o
equilíbrio, menor é a zona de reação.
É importante frisar que nos trabalhos estudados, o grande enfoque foi dado nas
características químicas das ondas, o que implicou na desconsideração dos coeficientes
de transporte. Porém é sabido que tais coeficientes exercem forte influência sobre a
propagação real da onda. A análise dessas contribuições dos coeficientes de transporte
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como viscosidade e condutividade sobre a propagação da onda de detonação, tornam o
trabalho computacional mais trabalhoso, porém podem levar a resultados mais realísticos
deste tipo de fenômeno.
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Resumo: Este artigo propõe o uso de regras de associação para mineração de dados nas transações de
vendas de produtos de uma empresa do setor de varejo. A abordagem utiliza algoritmo de regras de
associação, especificamente o algoritmo Apriori. Foi realizada a limpeza, seleção e transformação dos
dados com a finalidade de eliminar erros que possam prejudicar a execução e resultado. O algoritmo Apriori
foi utilizado partir da software WEKA, com os parâmetros de suporte mínimo de 10% e confiança de 80%,
gerando um total de 54 regras de associação. O resultado contribuiu para auxiliar gestores na tomada de
decisão e para suas estratégias de vendas.
Palavras-Chave: Mineração de dados, Regras de Associação, Gerenciamento de Vendas

1 INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, a responsabilidade de encontrar padrões em dados de
negócios era dos analistas de negócios, que geralmente usavam técnicas estatísticas.
Recentemente, o escopo dessa atividade mudou com o uso da tecnologia (BOSE e
MAHAPATRA, 2001).
A tecnologia de armazenamento de dados permitiu que o armazenamento e a
organização de grandes volumes de dados de empresas possam ser analisados por um
conjunto de técnicas de aprendizado máquina, que são úteis na automatização e nas
atividades de descoberta de padrões em bancos de dados. Esses fatores têm mudado a
forma de como os dados de negócios são analisados, dando origem a mineração de
dados. A mineração de dados integra a aprendizagem máquina, análise estatística e
técnicas de visualização com o conhecimento do analista de negócios, com a finalidade
de descobrir padrões significativos e interessantes em bases de dados (BOSE e
MAHAPATRA, 2001).
As principais tarefas da mineração de dados é encontrar padrões humanos
interpretáveis, que descrevem os dados, incluindo agrupamento, descoberta de regras de
associação e descoberta padrão (AFLORI e CRAUS, 2007).
Regras de associação é um poderoso método usado para encontrar tendências
de dados, normalmente expressa na forma de regras (AGRAWAL e SRIKANT, 1994).
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Uma regra de associação expressa uma associação entre itens ou grupos de itens. No
entanto, somente as regras de associação que são expressivas e de confiança são úteis.
Neste artigo se aplica o algoritmo Apriori, que é um algoritmo clássico para o
aprendizado de regras de associação no campo de mineração de dados em uma base de
dados de uma empresa do ramo varejista, onde não há tradição em extração de
conhecimento em seus dados, concebendo a esta empresa uma visão melhor da venda
de seus produtos auxiliando na gestão de vendas.

2 METODOS E FERRAMENTAS

2.1 Processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados

A extração de conhecimento em grandes volumes de dados é um processo
conhecido como Knowledge Discovery in Databases (KDD) - descoberta de conhecimento
em banco de dados. A mineração de dados é uma etapa dentro do processo de KDD,
durante o qual um conjunto de técnicas e ferramentas são aplicadas para estudar os
dados e extrair qualquer informação útil que estejam escondidas (FAYYAD et al., 1996).
O processo de KDD é formado pelas fases de seleção dos dados, limpeza,
eliminação de erros, verificação dos valores válidos, padronização dos dados, aplicação
dos algoritmos para descoberta de padrões e interpretação adequada dos resultados da
mineração são essenciais para garantir que o conhecimento útil é derivado dos dados
(BERNARDINO e COSTA, 2000; FAYYAD et al., 1996).
As fases de seleção dos dados, limpeza, eliminação de erros, verificação dos
valores válidos e padronização dos dados envolve a preparação de dados, onde é
realizado operações sobre os dados com a finalidade de eliminar erros que possam
prejudicar as fases de aplicação dos algoritmos e interpretação dos resultados. Além
disso, a preparação de dados é uma das mais difíceis e demoradas fases do projeto KDD
(LARA et al., 2014).

2.2 Associação e Algoritmo Apriori

O método de associação tem como objetivo identificar itens que se relacionam
em um conjunto de dados através de regras de associação (HANGUANG e YU, 2012).
Originalmente foi proposto pelo algoritmo Apriori, tornando-se uma área de pesquisa ativa
(AGRAWAL e SRIKANT, 1994). Dentre os diversos algoritmos para a geração de regras
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de associação, o Apriori é um dos algoritmos mais conhecidos e influentes para encontrar
conjuntos de itens frequentes, que derivam regras de associação significativas sobre
bancos de dados transacionais (SENG e CHEN, 2010).
O algoritmo Apriori inicia formando o conjunto de frequências do primeiro
conjuntos de itens, este conjunto é denotado como L1. Em seguida, L1 é usado para
encontrar L2, que é o conjunto de frequências do segundo conjuntos de itens. Depois
disso, L2 é usado para encontrar L3, e assim por sucessivamente, até que não há
conjuntos de itens mais frequentes que possam ser encontrados (FAYYAD et al., 1996).
A medida padrão utilizada para avaliar regras de associação é o apoio e a
confiança de uma regra, ambos são calculados a partir do apoio dos conjuntos de itens
(AFLORI e CRAUS, 2007; AGRAWAL e SRIKANT, 1994).

2.3 Software Weka

O software Weka é um software livre desenvolvido em Java por um grupo de
pesquisadores da Universidade de Waikato, Nova Zelândia. O software fornece
implementações de algoritmos que podem ser facilmente aplicados a um conjunto de
dados. Composta por ferramentas de pré-processamento de dados, classificação,
regressão, clustering, regras de associação, e visualização (WITTEN et al., 2011).
Através da interface gráfica do software, pode-se executar os algoritmos de
mineração de dados de forma interativa, para isso é necessário ter um conjunto de dados
no formato, Attribute-Relation File Format (ARFF), ou se conectar diretamente ao banco
de dados.
Neste artigo foi utilizado o arquivo ARFF para a implementação das tarefas de
mineração. O arquivo ARFF é um arquivo de texto, composto em três partes: relação
(@relation) que identifica o arquivo a ser executado; atributos (@attribute), que define o
nome da variável e o tipo de dado; e dados (@data), que são os registros ou instâncias
que corresponde a ordem dos atributos (WITTEN et al., 2011).

3 METODOLOGIA

A proposta do artigo tem como objetivo utilizar o algoritmo Apriori em um banco
de dados de uma empresa do setor varejista do ramo de papelaria para encontrar
padrões que auxiliem a gestão de vendas. O escopo do projeto foi focado na tarefa de
associações de produtos em 1032 transações de vendas.
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No pré-processamento do banco de dados foi percebido que havia nomes de
produtos diferentes referenciando o mesmo produto, como por exemplo, "lápis marca 1" e
"lápis da marca 2". Esse problema consistia por não possuir um campo de classificação
dos produtos, dificultando o resultando a mineração dos dados. A solução proposta foi
classificar os produtos em categorias de produtos. Para o exemplo citado, foi criada uma
categoria com o nome de “lápis” para os dois tipos de lápis, e da mesma forma os outros
produtos foram atualizados seguindo esse procedimento.
A Figura 1 apresenta a disposição da quantidade de produtos versus categoria.
Figura 01 – Quantidade de produtos versus categoria.

O próxima etapa foi a seleção dos dados, sendo necessários para o processo
de mineração de dados. O processo de associação de produtos em transações levou em
conta apenas o número da transação e os produtos nela compostos. Informações como
valor da venda, código do produto, taxas, e outras informações características com
finalidade de informação sobre a transação foram excluídos.
Após selecionar os dados, foi necessário a transformação dos dados, uma vez
que a ferramenta de mineração de dados lê os dados de uma forma diferente ao que
banco de dados disponibiliza. Assim, as categorias foram dispostas em colunas, e para
cada categoria foi determinado o caráter “S” para itens vendidos e “N” para itens não
vendido.
Com a preparação dos dados finalizada, criou-se um arquivo no formato ARFF
para a implementação das regras de associação no software Weka.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizados diversos treinamento no software Weka variando os valores
dos parâmetros de suporte mínimo e a confiança. Durante os testes foi alterado o suporte
mínimo para que o algoritmo procurasse entre os produtos mais frequentes, porem o
aumento do percentual do suporte mínimo retornava poucas ou nenhuma regra de
associação.
Os valores que obtiveram melhor resultados foi suporte mínimo com valor de
10% e 80% de confiança. Isto significa que o WEKA procurou em todos os produtos
selecionados aqueles que estavam presentes em no mínimo 10% das transações
(suporte mínimo), e que estivessem juntos em pelo menos 80% das vezes em que saíram
nas transações (confiança). Na Figura 2 os resultados obtidos pelo WEKA são
apresentados.
Figura 02 – Regras de associação obtidas pelo software WEKA

O WEKA gerou um total de 54 regras de associação, sendo um valor ideal para
uma primeira análise.
Diante dos resultados obtidos, podem ser observar o seguinte:
• As categorias que tiveram mais frequência de sugestão foram: PAPELSULFITE, TINTA-GUACHE, FOLHAS-EVA, LAPIS-DE-COR e PINCEL.
• As categorias sugeridas com mais frequência foram: PAPEL-SULFITE,
PINCEL, TINTA-GUACHE, LAPIS-DE-COR e FOLHAS-EVA.
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• As categorias FOLHAS-EVA e/ou LAPIS-DE-COR e/ou PINCEL e/ou TINTAGUACHE que apareceram com frequência, foi sugerido PAPEL-SULFITE.
• As categorias PAPEL-SULFITE e/ou TINTA-GUACHE que apareceram com
frequência, foi sugerido PINCEL.
• As categorias FOLHAS-EVA e/ou LAPIS-DE-COR e/ou PAPEL-SULFITE e/ou
PINCEL que apareceram com frequência, foi sugerido TINTA-GUACHE.
Pode ser destacado que o PINCEL, a TINTA-GUACHE foram sugeridas, no
entanto, não são destacados nas categorias mais vendidos.
As categorias BORRACHA, PAPEL-CARTAO, APONTADOR, CADERNOBROCHURA, COLA-BRANCA e CADERNO-96-FOLHAS ficaram dispersos em relação as
outras categorias.
Uma das vantagens de utilizar regras de associação aplicando o algoritmo
Apriori, é obter combinações entre produtos de forma ágil e eficaz. Cabe ao gestor saber
interpretar as regras geradas, e assim fornecer para o departamento de vendas e de
marketing a possibilidade de organizar e unir estes produtos que são melhores avaliados
para impulsionar a venda.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em conta que empresas varejistas estão cada vez mais competitivas,
torna-se importante para elas extraírem o máximo de informações a respeito de seus
bancos de dados.
Com esse estudo, foi possível realizar uma análise com os resultados obtidos,
permitindo apresentar como a utilização da mineração de dados é eficiente para busca de
padrões que auxiliar gestores na tomada de decisão e para suas estratégias de vendas.
O processo de KDD, o algoritmo Apriori e o software WEKA foram utilizados
para ajudar neste processo, extraindo conhecimento e descobrindo regras de associação
entre produtos.
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Resumo: Este trabalho originou-se de um projeto desenvolvido como requisito para a conclusão do Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado
Sombrio/SC. Observando a realidade da comunidade religiosa Nossa Senhora do Bom Parto do município
de Balneário Gaivota em Santa Catarina, em relação a forma de organização e manutenção dos dados de
oferta do dízimo, constatou-se que o gerenciamento das informações era feito totalmente de forma manual,
sendo os registros armazenados em meio físico. Tal situação, além de comprometer a segurança dos
dados, apresentava grande morosidade. Assim, percebendo a falta de uma ferramenta que pudesse agilizar
esse processo e notando que o número de agentes pastorais (também chamados de missionários, que
nada mais são do que pessoas diretamente envolvidas com esse serviço comunitário e voluntário) era
pequeno em relação ao de dizimistas, viu-se a necessidade de otimizar esse processo. Dessa forma,
chegou-se à conclusão de que seria necessário criar um sistema computacional, um software capaz de
gerenciar as ofertas mensais do dízimo nesta comunidade da Igreja Católica. Para criar este sistema, foi
necessária a implementação de várias etapas, incluindo a criação de modelos de ciclo de vida,
cronogramas, além de modelagem de banco de dados, desenvolvimento e testes. Para esses últimos, foi
necessário também o envolvimento dos agentes, que já estavam identificados como futuros usuários.
Através do desenvolvimento deste sistema, estima-se que contribuiu-se com a inserção da tecnologia no
ambiente religioso.
Palavras-Chave: Dízimo, Comunidade, Desenvolvimento de Sistemas, SGBD.

1 INTRODUÇÃO
Nossa experiência na comunidade religiosa da Igreja Católica Nossa Senhora
do Bom Parto, localizada no centro do município de Balneário Gaivota – SC, possibilitou
observar que o trabalho das pessoas que gerenciam as informações referentes à oferta
do dízimo, era realizado de forma totalmente manual, o que trazia morosidade a este processo. O número de agentes pastorais (aproximadamente vinte) em relação ao de dizimistas (cerca de quinhentas famílias), transpareceu a necessidade de agilizar os métodos
de gerenciamento das informações referentes à oferta do dízimo.
Cientes de que a informática é uma poderosa ferramenta para catalogação digital de dados, contribuindo com praticidade, agilidade e segurança, percebeu-se que o
gerenciamento digital dos dados, seria uma alternativa viável. Portanto, sabendo-se que
não havia conhecimento e/ou acesso dessa comunidade a um sistema existente de gerenciamento de dízimo, concluiu-se que seria necessário criar um sistema computacional.
Nesse contexto, desde 2015, iniciou-se um projeto interdisciplinar, cujo objetivo
geral foi desenvolver um sistema de gerenciamento de informações, capaz de facilitar a
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gestão das ofertas do dízimo. No desenvolvimento do projeto os objetivos específicos fo ram: aprofundar os conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso; desenvolver um
sistema que disponibilize funções administrativas para o serviço voluntário prestado pelas
agentes pastorais, seguindo padrões de segurança das informações.
2 METODOLOGIA
O início deste trabalho se deu com a coleta de informações sobre a forma
como ocorria a oferta de dízimo na comunidade religiosa em questão. Essas informações
sedimentaram a proposta do desenvolvimento do sistema, além de contribuir com o
levantamento de requisitos. No total foram feitas 3 conversas informais, no período de
junho a setembro do ano de 2015, com pessoas que atuavam como missionários.
Segundo os missionários, o serviço pastoral exige muita dedicação, pois além
de ser um trabalho voluntário, exige ética, já que trata da parte econômico administrativa
de uma comunidade religiosa. Para eles, os registros feitos em papel têm grande
importância, porém, o controle e a segurança das informações ficam prejudicados com o
passar do tempo, pois o papel se danifica e pode ser extraviado. Além disso, relataram a
dificuldade quanto ao manuseio do grande volume de dados e quanto a necessidade de
recuperação de alguma informação.
Após este estágio iniciou-se a estruturação do projeto, através da modelagem
conceitual. A partir desse foi possível desenvolver o projeto lógico que, antecedeu a
implementação física. A criação do banco de dados envolve diversas etapas. De acordo
com Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), as etapas apoiam a estrutura de um banco
de dados. Na primeira etapa do desenvolvimento do banco de dados, com o auxílio do
software brModelo, desenvolveu-se um modelo conceitual, onde são identificados os
atributos, as entidades, os relacionamentos e as cardinalidades.

ISSN 2526-4044

73 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Na figura 1 pode-se observar o modelo conceitual proposto para este projeto.
Figura 01 – Modelo Conceitual

Fonte: Elaboração dos autores, 2016
Na segunda etapa, fez-se o modelo lógico, utilizando como técnica de modelagem o modelo relacional, o qual de acordo com Silberschatz et al. (2012):
Usa uma coleção de tabelas para representar os dados e as relações entre eles.
Cada tabela possui diversas colunas e cada coluna possui um nome único[...].
Cada tabela contém atributos de um tipo específico. Cada tipo de registro define
um número fixo de campos, ou atributos. As colunas da tabela correspondem aos
atributos do tipo de registro.

A modelagem relacional do banco de dados é feita através do MySQL Workbench na opção de engenharia reversa, na qual o script do banco de dados é transformado em diagrama com suas devidas tabelas e relacionamentos.
O banco de dados foi desenvolvido a partir da concepção do que seria a
interface do sistema, já que cada campo do mesmo, exige uma coluna para o
armazenamento da respectiva informação. Portanto, logo após a finalização do banco de
dados, foi possível começar a programação, sendo essa realizada através da linguagem
Java, onde desenvolveu-se um código que serviu para implementar determinadas
funções. Esse código pode ser criado a partir de qualquer editor de texto, mas, para
facilitar

o

trabalho

de

desenvolvimento,

é

possível

utilizar

um

ambiente

de

desenvolvimento (IDE), neste caso foi utilizada a ferramenta NetBeans.
A última etapa realizada foi a prototipação de telas que é extremamente
importante no que se refere ao desenvolvimento de um software, pois através dela, o
futuro usuário poderá analisar e concluir se o sistema está de acordo com suas
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necessidades. Nesse sentido, até alcançar uma interface que fosse adequada aos
missionários do dízimo, houve várias prototipações.
Conforme Preece, Rogers e Sharp (2005), a prototipação é um exemplo do que
proporciona aos stakeholders uma interação com o produto, visando uma experiência de
como utilizá-lo em casos reais e a analisar se este corresponde às suas expectativas de
uso. Finalizando a etapa da prototipação, foi possível disponibilizar ao usuário uma prévia
de como seria o sistema.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir apresenta-se o sistema desenvolvido. A logomarca de identificação do
software foi criada com o auxílio do GIMP, uma ferramenta de edição de imagens e com
código aberto. Existe uma splash screen do SGDC, ou seja, uma logomarca que antecede
a homepage, aparecendo toda vez que iniciar o sistema e também visualizada na tela inicial que é apresentada no lado esquerdo da figura 2. Pode-se perceber que esta tela con tém botões de acesso às três funções básicas do sistema. Todos os botões são acessos
para outras janelas, sendo que estas possuem outras opções mais detalhadas. Clicando
no botão “Gerenciar Dizimistas” na tela inicial, será exibida a tela que está representada
no lado direito da figura 2:

Figura 02 – Tela inicial e tela de gerenciamento de dizimistas do SGDC

Fonte: Elaboração dos autores, 2016
Na tela de gerenciamento de dizimistas, o usuário poderá cadastrar, excluir, alterar, ou visualizar os dados do mesmo. O SGDC disponibiliza informações sobre qualquer dizimista cadastrado. Assim, sempre que for necessário obter o contato ou qualquer
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outro dado do dizimista, basta fazer uma simples pesquisa no sistema. Mas, para que
seja possível obter essas informações, será necessário previamente cadastrar os dados
do indivíduo. Para isso, será utilizada a tela cuja imagem está apresentada na figura 3.
Figura 03 – Tela de cadastro de dizimistas

Fonte: Elaboração dos autores, 2016
Em situações nas quais o missionário cadastra um dizimista de forma errada, ele
poderá tanto excluir o cadastro quanto alterá-lo, mas é necessário que ele esteja ciente
do que está fazendo, pois, a exclusão é uma operação irreversível.
Contudo, além de um cadastro errado, também devem ser consideradas situações em que o dizimista venha a óbito. Neste caso, muitas vezes é o dependente do mesmo que assume a sua posição como ofertante, portanto, utilizará o mesmo código de dizimista. Nessas circunstâncias a opção mais adequada seria a de alteração. Portanto, se
ele escolher esta alternativa, aparecerá uma janela com dados previamente cadastrados.
Dessa maneira, será possível realizar apenas as alterações necessárias.
Para o cadastro de ofertas de cada dizimista será utilizada a tela de cadastro
das ofertas. O usuário deve escolher um dizimista através do ComboBox. Abaixo deste,
tem-se um painel para a seleção dos meses inicial e final da oferta, ou seja, o período da
mesma, ou selecionar apenas o mês correspondente. Posteriormente, no campo «Data
atual», indica-se o mês e o ano em que está sendo realizado o cadastro da oferta. Em seguida, é necessário informar o valor total da oferta referente a todos os meses cadastrados. Para concluir o cadastro, basta clicar no botão salvar. Caso o usuário opte pelo botão
cancelar, o sistema retoma à tela anterior. É possível ainda a visualização dos dados de
todas as ofertas de um dizimista selecionado, sendo que neste modo os mesmos não se-
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rão editáveis. Logo abaixo, na figura 4, segue uma imagem das duas telas, a de cadastro
de ofertas (esquerda) e a de visualização (direita).
Figura 04 – Tela de cadastro e tela de visualização de ofertas

Fonte: Elaboração dos autores, 2016
O sistema é capaz de gerar um relatório mensal. Esta opção está disponível na
tela inicial do sistema com o botão “gerar relatório”, onde aparecerá a tela representada
na figura 5 (esquerda). O relatório em questão segue o modelo do documento também
apresentado na figura 5 (direita).

Figura 05 – Tela de gerar relatório e modelo do relatório

Fonte: Elaboração dos autores, 2016
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de possuir todos os requisitos e modelos de tela já definidos, o presente
trabalho ainda está em fase de finalização. Dessa forma, o que se tem são os resultados
parciais, pois ainda pretende-se implementá-lo, no ano de 2016, na comunidade em
questão. Além disso, para facilitar a adaptação dos agentes pastorais, também está sendo
desenvolvido um guia do usuário.
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Resumo: O sistema educacional brasileiro tem sofrido alterações nas últimas décadas que contribuíram
para que o aprendizado individualizado fosse substituído por técnicas coletivizadas, dando espaço ao
processo massificado, sem foco no aprendizado individual e nas necessidades particulares de cada
indivíduo. Embora tais necessidades sejam apontadas, o sistema incentiva a inobservância das mesmas,
contribuindo para uma carência de aprendizado das minorias. Este trabalho teve como objetivo a criação e
atualização de um blog como ferrramenta de apoio ao projeto de extensão Laboratório de Leitura, Escrita e
Redação (LLER), desenvolvido no Campus Avançado Sombrio do Iinstituto Federal Catarinense. Um projeto
voltado para buscar e aplicar novas ferramentas de ensino no processo de alfabetização de crianças e/ou
adultos. O projeto LLER, em hipótese alguma, substitui ou se iguala a escola, apenas surge como uma
complementação à alfabetização, e o blog, como mais uma ferramenta de apoio a este processo. A
utilização da linguagem HTML foi importante para o desenvolvimento do blog sendo ainda necessária a
utilização de laboratórios e computadores fornecidos pelo Instituto Federal Catarinense – Campus
Avançado Sombrio (IFC). Este trabalho descreve o processo de criação e utilização do blog enquanto
ferramenta para o projeto LLER.
Palavras-Chave: Projeto LLER. Alfabetização. Blog. Informática. IFC.

1 INTRODUÇÃO
A evolução do processo educacional brasileiro vem preconizando uma
alfabetização em massa em detrimento ao processo individualizado. Isto contribui para
que muitas pessoas em idade de alfabetização, fiquem a margem do processo por não
conseguirem acompanhar o nível geral da turma. Isto pode ser observado em crianças
que estão neste processo.
O reflexo disto está no número de crianças que não conseguem se alfabetizar
dentro da idade considerada adequada pelo sistema de ensino brasileiro. Segundo o
censo de 2010, uma entre quatro pessoas são analfabetas funcionais (cerca de 20,3%
sobre o total da população), (IBGE, 2010).
Segundo a constituição brasileira as instituições de ensino, para um real
aproveitamento e qualidade do ensino, devem abranger os processos formativos e
desenvolver a vida familiar, a convivência humana e o trabalho. Nas instituições de ensino
e pesquisa, portanto, um dos desafios na Educação Básica é encontrar metodologias de
ensino eficazes no processo de alfabetização, letramento e também na formação de
leitores.
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Dentro deste contexto, o projeto de extensão Laboratório de Leitura, Escrita e
Redação LLER, desenvolvido no Instituto Federal de Educação Catarinense – Campus
Avançado Sombrio, tem como principal objetivo identificar e aplicar ferramentas que
contribuam para o processo de alfabetização, letramento e formação de leitores.
Em sua primeira edição, ocorrida durante o primeiro semestre de 2016, o
projeto de extenção LLER abordou por meio da realização de oficinas de leitura com a
utilização de ferramentas de informática a situação de crianças com 8 e 9 anos de idade
que apresentavam dificuldades de alfabetização.
Assim, foi desenvolvido um projeto de pesquisa com o objetivo geral de criar e
atualizar um blog para ser utilizado como ferramenta de complementação às atividades
desenvolvidas dentro do projeto LLER. Optou-se pelo blog por ser um dos meios mais
utilizados na internet para compartilhamento de informações com pouca formalidade, e
também por ser possível sua criação e atualização a partir de ferramentas disponíveis na
web, sem a necessidade de programadores, permitindo assim grande liberdade para a
criação de conteúdo.
Para atingir tal objetivo se fez necessário buscar alcançar objetivos específicos
como: compreender através de pesquisa bibliográfica como ocorre o processo de
alfabetização e como este é reconhecido no sistema de educação brasileiro; compreender
o objetivo e as formas de aplicação do projeto LLER; identificar e desenvolver as etapas
de criação de um blog e utilizar o blog como ferramenta de apoio nas oficinas realizadas
pelo projeto LLER.
2 METODOLOGIA
Para a crição do blog optou-se pela utilização do modelo iterativo incremental,
pois, segundo Guilherme Magalhães (2012), a abordagem iterativa preza por desenvolver
um sistema de software incremental, permitindo ao desenvolvedor tirar vantagem do que
foi aprendido durante a fase inicial de desenvolvimento de uma versão do sistema. O
aprendizado ocorre simultaneamente tanto para o desenvolvedor, quanto para o usuário
do sistema.
Esse modelo possibilitou uma maior interação quanto a mudanças no projeto,
pois possibilitou haver muitas versões do mesmo, o que colaborou para o aprimoramento
do produto final. Este modelo foi utilizado pois foi necessário uma mudança de requisitos
continua e o aprimoramento da template do blog.
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Primeiramente foi realizado o levantamento de alguns requisitos. Como o blog
seria destinado ao uso de crianças e adultos, algumas funções que facilitassem o seu
acesso seriam de extrema importância, tais como o tamanho da fonte e a fácil localização
de links e conteúdos.
Após a análise referente a hospedagem do blog, foi concluído que para o
conteúdo ser de fácil acesso, ele deveria estar inserido em uma página que está inclusa
no site do IFC. Porém antes de tal conclusão, foram realizados testes envolvendo
protótipos de páginas HTML, que forneceriam os materiais utilizados em sala de aula.
Requisitos funcionais
Requisitos funcionais são aqueles que são necessários para a conclusão dos
objetivos do projeto, e dentre eles podemos citar seis itens que foram julgados
necessários para o funcionamento do blog, que são as páginas.
O primeiro item é a página inicial, que apresentaria o bloge, sua função e as
páginas para a navegação do usuário.
É comum pensarmos que alguém que não participa do projeto ou conhece a
instituição acesse o site do IFC, e por isso, foi desenvolvida uma página de apresentação
do projeto LLER, a pagina Sobre o Projeto. Nessa página foi inserida a descrição de como
o projeto atuaria e de que forma os participantes se beneficiariam.
Com o intuito de que o aluno estudasse em casa o que foi passado em aula, foi
criada uma página para disponibilizar conteúdo informativo para o aluno. Já que as aulas
não ofereceriam tarefas para serem realizadas em casa. Na página Atividades Extras,
serve para oportunizar aos usuários aumentar o seu grau de conhecimento relacionado a
algum conteúdo específico.
Outra página que também faz parte das funcionalidades do blog, é a página
Aluno, onde é apresentado todo o material utilizado como fonte de pesquisa para a
realização das oficinas. O objetivo dessa página é de que se alguma dúvida em relação
ao conteúdo não foi respondida, o aluno possa acessar os documentos que apresentam
essa resposta.
A página Softwares se apresenta como um atalho, para que os alunos possam
realizar o download dos softwares utilizados nas oficinas de forma segura, sem correr o
risco do usuário baixar algum software malicioso. O link para download do arquivo é
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disponibilizado nessa página e também há o link para o site da empresa que desenvolveu
o aplicativo.
Por último, mas não menos importante, temos a página Aula, que tem o
objetivo de informar as datas das aulas que ocorreram nas oficinas e seus respectivos
conteúdos, de forma que ajude na organização dos alunos.
Requisitos não funcionais
Com uma função contraria a dos requisitos funcionais, os requisitos não
funcionais se apresentam da maneira em que eles não são necessários para alcançarmos
o objetivo. Dentre eles podemos destacar as cores utilizadas no site e o tipo de fonte.
As cores utilizadas no site, foram escolhidas por expirarem um ar de juventude
e criatividade, elementos que remetem a turma do primeiro semestre do projeto LLER, a
qual foi composta por crianças de 8 e 9 anos de idade. Já o plano de fundo utilizado, foi
encontrado na internet, e inspira uma situação de conhecimento, que é o foco dos
participantes do projeto.
Do mesmo modo, a fonte utilizada no site é uma fonte sem serifa para facilitar a
leitura do usuário. Toda a estrutura do site foi montada sobre a fonte Arial. Apenas o
cabeçalho comporta uma fonte diferente, uma fonte utilizada em desenhos animados para
dar mais ênfase a ludicidade presente no site já que os usuários seriam crianças.

Figura 01 – Página inicial do site

Fonte: Os autores, 2016
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De acordo com Lacerda e Oliveira (2014) o HTML (HyperText Markup
Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação para
o desenvolvimento de páginas na internet. O HTML possibilita apresentar informações na
internet. O que você vê quando visualiza uma página na internet é a interpretação do seu
browser da HTML.
Portanto, foi utilizada a linguagem HTML para a construção e atualização do
blog.
Como um auxiliador na linguagem HTML, o CSS (Cascading Style Sheets ou
Folhas de Estilo em Cascata) também foi de grande importância para o desenvolvimento
do blog.
Segundo Lacerda e Oliveira (2014) CSS é um recurso que se tornou disponível
a partir da versão 4 do HTML para facilitar a formatação das páginas desenvolvidas em
HTML.
O CSS é o responsável pelo design gráfico de uma página na internet. Foi
utilizado neste trabalho para as configurações como cor, tamanho e alinhamento dos
objetos mostrados pelo navegador.
Já o logotipo do blog foi elaborado utilizando o editor profissional de gráficos
vetoriais para Windows, Mac OS X e Linux, Inkscape. O qual é open source, um software
livre.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento do blog teve como base uma turma com crianças de 8 e 9
anos de idade, com isso o publico alvo definido pelos desenvolvedores do blog foram
essas crianças. Para a turma do segundo semestre desse ano, o site será atualizado para
outro publico alvo, agora adultos, porém é esperado um grau de conhecimento em
tecnologia que gire em torno do qual a primeira turma apresentou, e por isso, alguns
requisitos como por exemplo os ícones grandes, serão mantidos, observando-se que os
alunos adultos poderão ter problemas relacionados a visão com mais facilidade do que as
crianças.
Quando um site é desenvolvido ele tem que estar acessível de alguma forma
para os usuários finais, e para isso, ele deve ser hospedado em um servidor. O servidor é
basicamente um computador mais potente com uma única funcionalidade, a de transmitir
as informações nele armazenada para os usuários, por meio de uma rede, que nesse
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caso é a internet. E com informação, ela quer dizer, o código do site, que será
interpretado pelo navegador do usuário.
Um servidor a princípio, seria alugado para que fosse possível hospedar de
forma independente o blog criado, porém, com a possibilidade de acrescentar o blog
como uma página secundária no site oficial do IFC- Campus Avançado Sombrio, a ideia
inicial foi substituída e então, na próxima etapa de realização do projeto o blog será
hospedado no servidor utilizado para hospedar o site da instituição.
Como resultado parcial apresenta-se a finalização da construção do blog e a
inserção de todas as funcionalidades para cada uma das páginas criadas. O resultado
final, que é a disponibilização do blog para os usuários do projeto LLER, ocorrerá durante
o mês de setembrro do corrente ano.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que até o presente momento o cumprimento das etapas
propostas para a criação do blog foram cumpridas e a construção foi eficiente por criar
uma ferramenta de fácil utilização e bastante acessivel aos usuários. Entende-se que,
com a finalzação do projeto, onde haverá a sua hospedagem no site do IFC-Campus
Avançado Sombrio, o blog será uma opção interesante por permitir o acesso em casa das
atividades desenvolvidas nas oficinas do projeto LLER.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos as coordenadoras do projeto LLER Cynthia Nalila Souza Silva e
professoras Dra. Sandra Vieira e Me. Sabrina Boeira pelo apoio durante o planejamento e
desenvolvimento deste projeto de pesquisa. Também agradecemos a nossa colega Maria
Eduarda Almeida, por participar ativamente de todas as atividades pedagógicas
dsenvolvidas durante as oficinas e nossos amigos Orion, Sinara, Leila, Leonardo Roque,
José Luiz por nos mostrar em muitas ocasiões como deveria caminhar o projeto escrito e
por estarem sempre presentes como amigos e colegas.

ISSN 2526-4044

84 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS
IBGE.

Atlas

do

Censo

Demográfico

2010.

Disponível

em:

<http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>. Acesso em: 20 jun. 2016.
LACERDA, Ivan Max Freire de; OLIVEIRA, Ana Liz Souto. Programador web: Um guia
para programação e manipulação de banco de dados. Rio de Janeiro: Senac Nacional,
2014.
MAGALHÃES, Guilherme. Os Modelos de Desenvolvimento de Software. 2012.
Disponível em: <http://protocoloti.blogspot.com.br/>. Acesso em: 05 maio 2016.
MANZANO; G., José Augusto N.. BrOffice.org 2.0 : guia prático de aplicação. 2013.
Disponível em: <www.broffice.org.br>. Acesso em: 11 maio 2016.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003.
VOLATILE,

Jimmy. KTouch. 2016.

Disponível

em:

<http://alternativeto.net/software/ktouch/>. Acesso em: 14 jun. 2016.
VUOLO,

Vicente. Opinião:

Analfabetismo

funcional. 2014.

Disponível

em:

<http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=446497>. Acesso em: 20 jun. 2016.
World Wide Web Consortium, Guia de Referência CSS 2.1. Disponivel em:
<http://www.w3c.br/divulgacao/guiasreferencia/css2/> Acesso em: 02 mai. 2016.

ISSN 2526-4044

85 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PROJETO FÊNIX: MONTAGEM DE COMPUTADORES UTILIZANDO LIXO
TECNOLÓGICO
1
Sandra Vieira , Cynthia Nalila Souza Silva2, Matheus Lorenzato Braga3, Gabriel dos
Reis Pereira4, Felipe Costa Machado5, Vinícius Ferreira Camilo6.
1

Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/sandra.vieira@ifc.sombrio.edu.br
,
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/cynthia.nalila@ifc.sombrio.edu.br
3
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/matheus.lorenzato@ifc.sombrio.edu.br
4
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/gabrieldosreispereira@live.com
5
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/lipecatornado@gmail.com
6
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio/ fcvini @gmail.com
2

Resumo: O projeto FÊNIX teve sua primeira edição em 2010, quando foi aprovado no edital 05
MEC/PROEXT/2010. Inicialmente o projeto começou com a proposta de transformação de máquinas caça
níqueis, em computadores para serem doados para a APAE de Santa Rosa do Sul. Em 2016 o projeto foi
reeditado e reformulado, atualmente destina-se a captação de lixo tecnológico que, após receber os devidos
reparos, é utilizado na montagem de computadores que são doados a instituições sem fins lucrativos. Este
projeto é viabilizado através do envolvimento de professores, servidores e alunos do curso Técnico em
Informática do IFC. O processo inicia com a captação da matéria prima, o lixo tecnológico, proveniente de
doações feitas por particulares e entidades. Os itens captados são higienizados, desmontados,
identificados, testados e catalogados entre os que têm possibilidade de conserto e os inservíveis. Todo este
processo é realizado dentro de um laboratório localizado no IFC – campus Sombrio, destinado
exclusivamente para o projeto. Para execução dos reparos são utilizados materiais elementares como
chaves, alicates e pincéis. Os componentes em condições de uso são utilizados na montagem de
computadores que posteriormente passaram por uma fase de instalação de softwares e testes, sendo
depois encaminhados a doação para ser utilizado para fins diversos. Os componentes considerados
inservíveis são destinados a um serviço de captação próprio para este tipo de descarte. Observa-se neste
projeto um viés social - através da doação dos equipamentos; ecológico – com o reaproveitamento do que
era considerado lixo; econômico – pois o custo de manutenção do projeto é muito baixo em relação a
quantidade de componentes reutilizados; além do viés pedagógico, pois permite que os alunos inseridos no
projeto possam estar aplicando na prática conhecimentos teóricos desenvolvidos no curso.
Palavras-Chave: Informática. Lixo tecnológico. Reaproveitamento. Doação.

1 INTRODUÇÃO

Segundo (BRASILESCOLA, 2016) a fênix, na mitologia, é um pássaro que, ao
morrer, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, renascia das próprias
cinzas. Muitos acreditavam que ela pudesse viver mais de 1.000 anos e durante todo
esse período só existiria uma única fênix, por isso ela também simbolizava grandes ciclos
da natureza. Assim, a ave simbolicamente lembra o ressurgimento.
Usando a metáfora do ressurgimento, no ano de 2010 foi lançada primeira
versão do projeto Fênix, que fazia ressurgir máquinas (computadores) a partir de
máquinas caça níqueis apreendidas pela polícia federal e doadas para o IFC, campus
Sombrio. Na época o projeto foi submetido e aprovado pelo edital 05 MEC/PROEXT/2010.
Em 2016 o projeto passou por reformulação. Observou-se que nos lixos
comuns e também nos centros de triagem, tem havido um incremento na quantidade de
lixo tecnológico sendo descartado, ou seja, materiais tecnológicos tais como
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computadores, impressoras, celulares, cabos, estabilizadores; que por estarem com
avaria ou obsoletos, iam parar no lixo. Assim, o lixo eletrônico recebido através de
doações ou em coletas feitas in-loco, tornou-se a matéria prima deste projeto.
Este incremento na quantidade de lixo tecnológico, certamente é reflexo de um
consumismo desenfreado que a sociedade vivencia nos últimos séculos, que pode ser
observado no constante apelo à aquisição de novas mercadorias. Este apelo ao “novo”
pode ser ainda mais forte no setor tecnológico, dado o barateamento dos componentes,
gerando opções cada vez mais aprazíveis, mais atualizadas e muitas vezes com baixo
custo de aquisição. Assim, o que está sendo produzido neste momento, pode ficar
obsoleto em poucos dias ou meses. E o mercado, movido por este consumismo
tecnológico, incentiva a indústria a produzir cada vez mais.
O Brasil, embora não seja considerado um país rico, também sente os reflexos
deste consumismo, segundo pesquisa publicada por G1Globo (2012) somente em 2011
foram comercializados no país cerca de 15,4 milhões de computadores, que dentro de
aproximadamente cinco anos de uso, irão se transformar em lixo tecnológico.
O incremento da quantidade de lixo tecnológico no Brasil e no mundo, pode ser
comprovado pelos dados da Organização das Nações Unidas no Brasil (ONUBR, 2015):
em 2014, o mundo produziu cerca de 42 milhões de toneladas de lixo eletrônico. No
ranking de produção de lixo tecnológico, o Brasil perde a liderança na quantidade de
resíduos de aparelhos econômicos e eletrônicos apenas para os Estados Unidos,
produzindo em 2014 a quantia de 1,4 milhão de toneladas.
O problema é ainda maior quando este lixo tem um descarte feito de maneira
incorreta, gerando ônus para o meio ambiente. Segundo dados da ONUBR (2015), na
América latina, apenas Colômbia, Peru, Brasil e Equador possuem marcos regulatórios
para o descarte e tratamento adequado desses resíduos. Contudo, isto não impede que
equipamentos eletroeletrônicos sejam descartados de forma incorreta, no lixo comum,
seguindo para aterros sanitários. O grande problema é que muitos componentes do lixo
tecnológico possuem resíduos materiais pesados, substâncias tóxicas que, quando
liberadas, penetram no solo, contaminando lençóis freáticos e, aos poucos, animais e
seres humanos.
Portanto, o lixo tecnológico precisa ser tratado com seriedade, evitando-se,
assim, problemas para as gerações futuras. Além disso, este tipo de descarte incentivado
pela facilidade de aquisição de novos equipamentos, acaba levando aos lixos, peças e
equipamentos que, com pequenos reparos, podem ser ainda utilizados por períodos de
tempo consideráveis.
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A quantidade de lixo eletrônico que é descartada, muitos deles em condições
de uso, pode ser observado como um paradoxo, quando observa-se a quantidade de
pessoas que ainda não têm acesso aos recursos da informática, vivendo o que Souza
(2014) define como exclusão digital: “O acesso aos recursos tecnológicos criou em nossa
sociedade um novo modelo de exclusão, são os excluídos digitais”.
Uma pesquisa sobre bens duráveis realizada pela EBC (2014), e divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o total de domicílios
com computadores subiu de 46,4% para 49,5%, de 2012 para 2013. No Nordeste, as
casas com esse equipamento cresceram 14%. Dos 32,2 milhões de domicílios brasileiros
com computadores em 2013, 28% tinham acesso à internet. Isso mostra que, em 2013, a
exclusão digital atingia aproximadamente 50% da população brasileira.
Portanto, ciente da existência de dois grandes problemas, o lixo tecnológico e a
exclusão digital, em 2016, houve a reedição do projeto Fênix, sob o título: “PROJETO
FÊNIX: montagem de computadores utilizando lixo tecnológico”.
O projeto está sendo desenvolvido no Instituto Federal Catarinense – Campus
Avançado Sombrio, envolvendo servidores e alunos do curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, numa proposta que aborda duas demandas inerentes da
sociedade atual: o tratamento do lixo tecnológico – através do reaproveitamento do que
ainda está em condições de uso ou que tenha possibilidade de recuperação; e a doação
destes equipamentos recuperados para entidades que necessitam destes recursos.
Este é um projeto de extensão que, contribui com a sociedade através do
recolhimento do lixo tecnológico, além disso, ao propor a doação de máquinas, atende
uma demanda da sociedade que ainda não tem acesso aos computadores, contribuindo
para a minimização da exclusão social.
Portanto, trata-se de um projeto de extensão que está em consonância com o
projeto pedagógico do curso supracitado (IFC, 2015, p. 17) que propõe “A formação de
profissionais capazes de identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades
de projetos, operação e gerenciamento de trabalho com a área de informática (...)”, bem
como de projetar, avaliar e desenvolver sistemas de avaliações, considerando seus
aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade.

1.1 Objetivo
O objetivo principal deste projeto é fazer a doação de computadores montados
a partir do reaproveitamento de lixo tecnológico.
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1.2 Objetivos Específicos

Foram identificados os seguintes objetivos específicos:
a) Fazer reaproveitamento de lixo tecnológico;
b) Montar computadores a partir dos componentes “recuperados”;
c) Destinar computadores a entidades sem fins lucrativos para serem utilizados em
finalidades diversas;
d) Encaminhar o material inservível para o descarte, seguindo normas vigentes.
e) Contribuir para que os alunos inscritos no projeto possam aprofundar e aplicar
conhecimentos desenvolvidos ao longo do Curso Técnico em Informática através
de uma atividade de extensão.

2 METODOLOGIA

O projeto Fênix teve sua primeira edição em 2010, quando era desenvolvido
nas dependências provisórias da antiga Casa Familiar Rural, que servia de sede da
unidade urbana do Instituto Federal de Educação – Campus Sombrio. Na época o projeto
estava alojado num espaço de aproximadamente 24 metros quadrados, que foi adaptado
com prateleiras e bancadas para facilitar o trabalho com a montagem e desmontagem das
máquinas e favorecer o desenvolvimento do projeto.
Figura 1 - aluno estagiário do projeto em 2010

Fonte: acervo particular dos autores.
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Atualmente o projeto é desenvolvido em um outro ambiente, destinado
exclusivamente ao projeto, localizado nas dependências do IFC-Campus Sombrio. Tratase de uma área com aproximadamente 20 m2 em alvenaria mobiliado com prateleiras,
bancadas e banquetas, dispondo de sistema elétrico com aterramento. Além disso, estão
à

disposição

diversas

ferramentas

utilizadas

nas

atividades

que

envolvem

desmontagem/montagem e manutenção de equipamentos tais como: chaves, alicates,
pincéis, pinças e aparelho de solda.
O projeto conta com o envolvimento de 3 professores da área de informática,
uma servidora da área administrativa e 3 alunos bolsistas. Os alunos envolvidos no
projeto1, são alunos regularmente matriculados no curso Técnico em Informática
integrado ao Ensino Médio e desenvolvem as atividades orientados pelos professores
participantes do projeto. Estes alunos cumprem uma carga horária de 20 horas mensais,
distribuídas em dois dias da semana, quarta-feira das 17:00 as 19:00 horas e quinta-feira
das 8:30 as 11:30 horas.
Além disso, a equipe envolvida no projeto, realiza reuniões mensais, que
servem para avaliar as atividades desenvolvidas e definir diretrizes para o mês
subsequente.
As principais etapas para o desenvolvimento do projeto são:
Captação do “lixo tecnológico”: Quando um novo lote de “lixo tecnológico” é doado para o
projeto, muitas vezes é necessário o deslocamento para que esta captação ocorra in loco.
Figura 2 - Alunos, coordenadoras do projeto e a responsável pelo centro de triagem no momento em que o lote já
estava pronto para ser transportado para a sede do projeto (junho/2010).

Fonte: acervo particular dos autores.

1

Atualmente o projeto conta com 3 alunos bolsistas sendo dois estudantes do segundo ano e um aluno do terceiro ano.
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Higienização, desmontagem, catalogação, reparos e separação: neste estágio os
componentes passam por um processo de profilaxia2, desmontagem (utilizando-se
ferramentas básicas com chaves e alicates) seguido de uma de catalogação de acordo
com o tipo de equipamento: teclados, mouses, cabos, etc. Cabe ressaltar que a
catalogação por modelo ou ano de fabricação seria praticamente impossível dado a
grande variedade dos equipamentos captados. A partir deste momento inicia-se a etapa
de testes para identificar a real situação do item, caso ele esteja danificado, inicia-se um
processo de reparo. Os componentes recuperados, e também aqueles que já chegam ao
projeto em condições de uso, são separados para serem utilizados na montagem dos
equipamentos. Quando o item é diagnosticado como inservível, isto é, sem possibilidade
de reparo, ele é depositado em uma área específica para que, posteriormente, seja feito
seu descarte definitivo, através de uma empresa que faz a coleta deste tipo de material.
Montagem, teste e Instalação de softwares: após a execução dos reparos necessários
nos componentes eles são utilizados para a montagem de computadores. Assim encerrase a etapa que envolve o hardware e tem início a etapa que envolve a instalação de
softwares básicos, necessários para a posterior utilização da máquina. Somente após a
instalação as máquinas são encaminhadas para o teste que dura em média 72 horas.
Nesta etapa identifica-se as máquinas que tem reais possibilidades de serem
encaminhadas para a doação.
Figura 3 - teste de computadores

Fonte: acervo particular dos autores.

Doação: esta é a etapa final quando as máquinas são entregues a entidades que procura
o IFC para serem receptoras destes equipamentos. A entrega a feita para entidades
depois que o pedido passa por um processo de análise feito pela coordenação do projeto.

2

Quando a captação é feita in loco, no caso dos centros de triagens, é comum que o lixo eletrônico venha misturado
com outros tipos de lixo, como o doméstico, o que justifica a necessidade da profilaxia dos equipamentos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no primeiro semestre de 2016 têm corroborado com os
dados

já

observados

na

primeira

edição

do

projeto,

quando

um

lote

com

aproximadamente 10 (dez) máquinas caça níqueis teve como resultado final a montagem
de 3 (três) computadores, que foram doados a APAE de Santa Rosa do Sul.
Atualmente está sendo trabalhado num lote com aproximadamente 20
máquinas oriundas do lixo captado, que após passarem por todas as etapas do projeto, já
possibilitaram a montagem de 3 (três) computadores, que agora passaram pela fase de
testes. Espera-se que no mês de outubro, estas máquinas estejam prontas para serem
doadas a uma escola da rede fundamental de Ensino do Município de Araranguá, que já
está catalogada como receptora dos computadores a serem doados por este projeto.
No final do segundo semestre será feito o recolhimento e descarte do material
inservível através de uma empresa que segue os padrões e normas vigentes.
Outro resultado a ser considerado, é o fato de que o projeto tem possibilitado
aos alunos, oportunidade de aprender na prática conceitos e conteúdos que na maioria
das vezes não podem ser desenvolvidos em sala de aula.
O projeto teve um custo inicial aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais),
onde aproximadamente 85% deste valor foi utilizado na aquisição de bens duráveis como
chaves, alicates, aparelhos de solda, etc, que não necessitam de reposição constante; o
restante foi utilizado em bens de consumo spray, pasta térmica, fita isolante entre outros.
Portanto, trata-se de um projeto com baixo investimento e custo de manutenção. Além
disso, o resultado obtido é bastante satisfatório, tendo um aproveitamento de
aproximadamente 30% (trinta por cento) do material recebido em cada lote coletado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto de extensão executado no âmbito do IFC – CAS tem mostrado seu
lado pedagógico, pois trata-se de uma excelente oportunidade para os alunos envolvidos
de aplicarem na prática os conhecimentos abordados em sala de aula. Também pode-se
destacar seu viés ecológico pois contribui para minimizar a quantidade de resíduos
tecnológicos que são descartados na natureza, nas duas edições do projeto,
aproximadamente 30% (trinta por cento) do material coletado como lixo tecnológico, é
reinserido na sociedade através das doações feitas. O que comprova também o lado
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social do projeto. Além disso, destaca-se o baixo custo envolvido na manutenção do
projeto, uma justificativa econômica para a manutenção do mesmo.
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Resumo: Devido aos avanços tecnológicos recentes, cada vez mais as pessoas estão utilizando a
tecnologia no seu dia a dia, seja no trabalho ou em casa. Com isso, cada vez mais dados estão sendo
gerados e precisam ser armazenados em base de dados. Muitas empresas estão utilizando estes dados
após seu armazenamento inicial para gerar informações que auxiliem nas tomadas de decisões, fazendo
surgir assim o Big Data, que engloba todo esse processo, desde a captura até o armazenamento e a
análise dos dados. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo principal o de desenvolver um protótipo
de e-commerce utilizando o Big Data para identificar os perfis dos clientes, sendo possível assim sugerir
produtos e auxiliar no processo de compra. Para desenvolvê-lo, foram utilizados os métodos de abordagem
quantitativo e exploratório, realizando levantamentos bibliográficos e desenvolvendo um estudo de caso.
Com a aplicação desta metodologia, foi possível desenvolver o protótipo e alcançar o objetivo proposto,
gerando assim, resultados positivos quanto à utilização desta tecnologia, a fim de obter informações que
gerem lucratividade. O protótipo desenvolvido é capaz de, através de dados pessoais dos usuários, sugerir
produtos que auxiliem o cliente na tomada de decisão no que diz respeito ao processo de compra.
Palavras-Chave: Big Data. Tomada de decisão. Tecnologia. E-commerce.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, devido aos avanços tecnológicos e a globalização, milhões de dados
estão sendo gerados diariamente pelas pessoas, organizações, mídias, redes sociais,
entre outros (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013, p. 54). Segundo informações
divulgadas pela Intel (2013) até o ano de 2012 foram gerados 2,7 ZB de dados e a
previsão é que até o final do ano de 2015 seja gerado o equivalente a 8 ZB. Surgindo
assim o termo Big Data, que teve origem por causa da impossibilidade de armazenar esse
enorme volume de dados nos Data Warehouse. Este termo pode ser compreendido como
um processo que envolve ferramentas e práticas para capturar, armazenar, gerenciar e
analisar dados.
Uma pesquisa pelo site do Google (2015) mostrou que o termo Big Data já existe
há alguns anos, porém foi somente no ano de 2012 que realmente ele passou a se
popularizar. Vieira (2014) aponta que isto ocorreu em consequência de um projeto
desenvolvido por Barack Obama em que era utilizada esta tecnologia para extrair
soluções para os problemas do seu governo através da análise de grandes quantidades
de dados.
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Um exemplo disso é quando os sites registram todos os cliques dos usuários em
suas páginas, o movimento do cursor, os produtos mais procurados, quantidade de vezes
que procura o mesmo produto, entre outros. Isto tudo é armazenado para posteriormente
ser analisado a fim de melhorar o conteúdo oferecido aos usuários.
Mayer-Schonberger; Cukier (2013) pontuam que todo esse processo do Big Data
envolve três importantes mudanças: a capacidade de analisar grandes quantidades de
dados; a aceitação da real confusão dos dados em vez da exatidão; e o respeito por
correlações do que pela causalidade.
Segundo Matos; Braga; Júnior (2013), a matéria-prima do Big Data é a
informação, fazendo com que tudo gire em torno dos dados, surgindo assim os 5V’s:
Volume, Variedade, Velocidade, Veracidade e Valor.
Vários fatores colaboraram para o aumento do volume de dados gerados
diariamente, tais como os avanços tecnológicos, o crescimentos das mídias sociais, entre
outros. Segundo Volpato, Rufino e Dias (2014), somente as mídias sociais e os sensores
de localização chegam a gerar terabytes de dados todos os dias na internet.
Matos, Braga, Júnior (2013) defendem que, por se tratar de dados provenientes
de várias fontes de informações, eles possuem uma enorme gama de variedade, podendo
ser dados gerados por redes sociais, sites de notícias, pesquisas, sensores, câmeras,
sistemas transacionais, sites de vendas, fazendo com que se tenham diversos formatos,
tais como: imagens, vídeos, arquivos de logs, áudios, mídias, textos, entre outros.
O Big Data pode portanto ser aplicado em várias áreas de conhecimento, a fim de
identificar informações relevantes em meio a tantos dados. Isto porque, na tentativa de
achar padrões de comportamento, é necessário encontrar alguma correlação existente
que possa ser útil nas tomadas de decisão.
Os padrões de comportamento ajudam a entender melhor os clientes, e possibilita
conhecer o perfil de cada pessoa e a enxergar tendências de vendas. Entender como os
fatores externos podem influenciar nas compras.
Entre as áreas que podem ser aplicadas esta ferramenta, está o e-commerce, que
segundo Turban e King (2004, p. 3), pode ser definido como "o processo de compra,
venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de computadores ou pela
Internet.”. No comércio realizado eletronicamente, se utiliza com o Big Data com o
objetivo de armazenar todos os dados gerados pelos usuários dos sites, além dos dados
tradicionais, tais como as compras feitas. Estes procedimentos são necessários, a fim de
poder analisá-los e encontrar algum padrão e assim facilitar o direcionamento das
propagandas de produtos.
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Desta forma, este trabalho visa desenvolver um protótipo de software de ecommerce e identificar perfis de clientes através de técnicas de Big Data, para sugerir
produtos. Para tal, será necessário realizar um estudo aprofundado da análise teórica de
Big Data; desenvolver um protótipo de e-commerce; utilizar técnicas de Big Data para
capturar, armazenar e analisar os dados gerados pelos usuários do site; sugerir produtos
conforme o perfil do cliente para favorecer as vendas no e-commerce.

2 METODOLOGIA

A abordagem de pesquisa utilizada foi a quantitativa, uma vez que exigiu a
análise das hipóteses a fim de levantar informações baseadas em estatísticas,
proporcionando a melhor representação de fatores que acontecem com maior frequência
entre os usuários. Segundo Gressler (2004, p. 43), “a abordagem quantitativa é
caracterizada pela formulação de hipóteses, definições operacionais das variáveis,
quantificação nas modalidades de coleta de dados e informações, utilização de
tratamentos estatísticos.”
O objetivo geral da pesquisa será exploratório, uma vez que o tema de pesquisa
por não ser tão atual, ainda é pouco explorado, apresentando a necessidade de ser
estudado para poder obter maior familiaridade com o fenômeno de estudo, a fim de
descobrir novas ideias e soluções (GIL, 2011).
O procedimento de pesquisa firmou-se por meio de um estudo de caso, ou seja,
realizou-se um estudo aprofundado do fenômeno de pesquisa, que é o Big Data,
investigando o seu contexto de realidade, para poder conseguir desenvolver o protótipo
desejado.
Foi desenvolvido um protótipo no qual foram realizados diversos testes para
verificação de suas funcionalidades, se elas estão de acordo com o esperado, sua
usabilidade, se o usuário que está realizando o teste está conseguindo utilizá-lo sem
ajuda. O mais importante: se o protótipo está trazendo os benefícios esperados. Para
conseguir desenvolver o protótipo proposto, foram utilizadas linguagens de programação
web, tais como: PHP, HTML, CSS, JavaScript. Para trabalhar com essas linguagens foi
escolhida a plataforma de desenvolvimento Sublime. E como banco de dados foi utilizado
o MySQL, para armazenar os dados estruturados do site e o MongoDB para os dados não
estruturados.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Funcionalidades do Protótipo de e-commerce

O protótipo foi dividido em duas partes: a parte administrativa e a parte designada
ao cliente. Na Administrativa é possível realizar os cadastros dos itens necessários para
fazer o site funcionar, tais com: Cadastro de Seção; Cadastro de Produto; Cadastro de
Formas de Pagamento; Cadastro de CEP; Cadastro de Usuário;
Na tela de cadastro de Seção é possível cadastrar as seções disponíveis que o site
vai trabalhar, tais como: celular, tablet, notebook, entre outros. Na de cadastro de produto
é possível realizar os cadastros dos produtos que serão oferecidos. Já na de formas de
pagamento será possível cadastrar as opções de pagamento que serão disponibilizadas
aos usuários do site. Na tela de cadastro de CEP podem ser cadastrados os CEPs
respectivamente com sua cidade, estado e país pertencente. E a última tela a de
Cadastro de Usuário é possível cadastrar os usuários que poderão acessar a parte
administrativa do site.
Já na parte designada ao uso do cliente, existem outras telas, tais como: Tela
Inicial; Tela de Produtos; Tela de detalhes dos produtos; Tela de carrinho de compras;
Tela de formas de pagamento; Tela de finalização de compra;
Na tela inicial, conforme Figura 1, é possível ver alguns produtos disponíveis no
site, e na parte superior ele já apresenta algumas sugestões de produtos de acordo com o
perfil do cliente cadastrado. A sugestão é feita através da identificação do perfil parecido
com o usuário que acabou de efetuar o login. Essa análise leva algumas características
em consideração, tais como: sexo, estado civil, cidade e o ano de nascimento, podendo
variar cinco anos para mais ou cinco anos para menos.
Depois de identificado o perfil são realizadas consultas no banco que retornam
todas os produtos que foram pesquisados por ele. Montando assim uma lista com os três
produtos mais pesquisados. Se o usuário tiver somente um produto pesquisado, ele vai
mostrar as outras duas sugestões com produtos da mesma seção, se tiver somente dois
produtos pesquisados, ele vai sugerir um produto da mesma seção do mais pesquisado.
Na Figura 2, que é a dos produtos, é possível visualizar todos os produtos
cadastrados no site e também é possível visualizar os produtos separados por seção.
Caso o usuário queira saber mais detalhes, ele poderá clicar no botão Mais Detalhes,
onde será conduzido para uma página, conforme mostra a Figura 3, que irá conter mais
informações sobre o produto desejado.
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Figura 1 - Tela Inicial do Protótipo

Fonte: Autor (2016).
Figura 2 –Tela de Produtos

Fonte: Autor (2016).
Figura 3 - Tela de Detalhes do Produto.

Fonte: Autor (2016).

Depois de escolhido o produto, o usuário pode adicionar ao carrinho de compras,
que será transferido para uma página conforme a Figura 4. Feito este procedimento, terá
a opção de finalizar a compra, transferindo-o para outra tela que possuirá as formas de
pagamento, conforme Figura 5. Após isto, confirma-se a compra e a encerra, conforme
Figura 6.
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Figura 4 - Tela de Carrinho de Compras.

Fonte: Autor (2016).
Figura 5 - Tela de Formas de Pagamento.

Fonte: Autor (2016).
Figura 6 - Tela de Finalização de Compras.

Fonte: Autor (2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo, desenvolver um protótipo de e-commerce e
aplicar a tecnologia do Big Data, a fim de capturar dados que consigam demonstrar as
características de cada usuário que irá utilizar o protótipo, possibilitando assim, o
fornecimento de sugestões de produtos de acordo com o seu perfil.
Para tanto, foram realizados vários estudos sobre esta tecnologia, pois ela é pouco
conhecida, o que dificultou bastante o desenvolvimento do protótipo. Depois de aplicado o
protótipo, pode-se avaliar os resultados obtidos, que foram atingidos de acordo com os
objetivos propostos. Isto possibilitou que as informações capturadas pudessem ajudar na

ISSN 2526-4044

99 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

lucratividade das empresas que utilizarem desta tecnologia, pois ela direciona o usuário
para aquilo que ele tem interesse, facilitando a venda.
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Resumo: A classificação dos animais é um ramo da biologia que abrange as várias espécies de seres
vivos. Essa classificação tem sido muito útil para a realização de várias pesquisas envolvendo o reino
animal. Por este motivo, ela é abordada no ensino formal em todas as instituições de ensino, desde as
séries iniciais. O estudo do reino animal deve ser trabalhado no ambiente escolar, pois trata-se de um
conteúdo importante para a formação dos alunos. Assim, nesse artigo, apresenta-se um sistema
computacional, chamado Classificação dos Animais, que visa possibilitar um maior entendimento, por parte
dos alunos, das diversas informações relativas aos animais. Esse sistema, já está na sua segunda versão,
em sua versão inicial, encontravam-se informações básicas sobre a classificação dos animais, já em sua
versão atual, foram acrescentados vários outros dados científicos sobre os animais para que esta
classificação seja ainda mais completa. Com o desenvolvimento desse sistema, acredita-se que os alunos
tenham uma melhor assimilação das informações que envolvem a classificação dos animais.
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Software. Classificação dos Animais. Escola.

1 INTRODUÇÃO
A classificação dos animais é um ramo da biologia que abrange as várias
espécies de seres vivos. Essa classificação tem sido muito útil para a realização de várias
pesquisas envolvendo o reino animal e por este motivo, ela é abordada no ensino formal
desde as séries iniciais e em todas as instituições de ensino.
O estudo do reino animal deve ser ensinado no ambiente escolar, pois é um
conteúdo muito importante na formação do aluno, permitindo a ele obter informações
relevantes sobre os animais, tais como: qual o reino um animal pertence, qual filo se
encaixa, qual seu nome científico e muitas outras. Neste contexto, entende-se que
desenvolver um software que favoreça o desenvolvimento deste conteúdo, é uma
iniciativa justificável, considerando-se, principalmente, o interesse dos alunos por
estratégias que envolvam novas tecnologias.
A proposta desse software é auxiliar o estudo dos alunos, abordando a
classificação do Reino Animal, através da classificação automática dos animais,
facilitando assim, o estudo sobre essa importante área da Biologia. Em sua versão inicial,
o sistema possuía apenas informações básicas da classificação dos animais, porém,
durante um período de análise mais detalhada e diante de algumas sugestões, novas
melhorias foram adicionadas.
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Este artigo está dividido em capítulos, abordando-se respectivamente: a
metodologia empregada para o desenvolvimento do software, a classificação dos animais,
as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do sistema, a apresentação do Sistema
de Classificação dos Animais e, por fim, as considerações finais.
2 METODOLOGIA
O Sistema de Classificação dos Animais foi idealizado e escolhido devido a
inexistência de um sistema de pesquisa na área do Reino Animal. Após observações e
análises de que era possível desenvolvê-lo, foram levantados os requisitos necessários
com a professora da área de Biologia do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado
Sombrio no ano de 2015 e, logo após, foi projetado e desenvolvido o banco de dados
para o sistema.
Durante o desenvolvimento, houve indicações feitas por professores do
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio, para que fossem feitas
modificações no software, entre elas, a criação de um cadastro de animais realizado
apenas por professores, a possibilidade de novas formas de pesquisa e também o
acréscimo de informações sobre os animais. Sendo assim, essas sugestões foram
analisadas e implementadas no software.
Primeiramente, houve a atualização do banco de dados, através da inserção de
novas tabelas além das já existentes no início do projeto, além disso, foram inseridos
novos dados científicos sobre os animais. Posteriormente, foram desenvolvidas as novas
telas do sistema que propiciaram a evolução do mesmo em relação a sua versão inicial.
3 CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS
De acordo com Soares (1997) a classificação dos seres vivos é um
agrupamento de seres com características comuns e que tem por objetivo tornar mais
fácil o conhecimento sobre estes.
Para Carvalho (1998, p. 190):
A classificação dos seres vivos surgiu por uma necessidade, ou seja, como o número de
representantes do mundo vivo é muito grande, gerou-se uma necessidade de classificá-los.
Foi preciso também criar uma linguagem de identificação para os seres vivos de forma que,
em qualquer lugar do mundo ela pudesse ser interpretada da mesma forma.
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Soares (1997) enfatiza que os cientistas buscavam manter uma ordem e,
portanto, resolveram agrupar esses seres, estabelecendo os traços de ligação existentes
entre eles. Assim, surgiu a classificação que usamos até hoje, dividida em grupos, como
por exemplo: Reino, Filo, Classe, Ordem, entre outros.
O grupo considerado mais importante dentro da classificação dos seres vivos é
o Reino, por ser o mais abrangente diante dos demais. Dessa forma, existem cinco
Reinos que englobam organismos diferentes e que são utilizados para classificar os seres
vivos, são eles:
a) Reino Monera: Organismos unicelulares procarióticos que não apresentam
organelas membranosas. Fazem parte desse grupo as bactérias e cianobactérias;
b) Reino Protista: Organismos eucariontes unicelulares, coloniais ou não. Nesse
grupo estão os protozoários e algas;
c) Reino Fungi: Seres uni ou pluricelulares que apresentam pouca diferença
estrutural entre si. Suas células não possuem plastídios e pigmentos fotossintetizantes.
Fazem parte desse grupo os mofos, bolores e cogumelos;
d) Reino Plantae: Seres pluricelulares, a maioria fotossintetizante. Nesse grupo
estão as plantas em geral;
e) Reino Animalia: Seres pluricelulares com células eucariontes, sem pigmentos
fotossintetizantes e estruturas, tais como parede celulósica e plastídios. Fazem parte
desse grupo os animais em geral (CARVALHO, 1998). O presente Reino é o único
utilizado no software desenvolvido, pois o mesmo classifica apenas animais.
O sistema apresentado nesse artigo aborda dois ramos da biologia que são
muito abrangentes: a taxonomia e a zoologia. A taxonomia é a área da biologia que
estuda a classificação dos seres vivos (SOARES, 1997) e a zoologia é o estudo científico
dos animais (HICKMAN, 2004).
4 FERRAMENTAS UTILIZADAS
Para o desenvolvimento do software foi necessária a utilização de algumas
ferramentas computacionais na área de programação e banco de dados, entre elas, a
linguagem de programação Java e SQL, e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados
MySQL WorkBench.
A linguagem de programação Java que teve origem em 1995, pela empresa
norte-americana Sun (FURGERI, 2012), foi utilizada no sistema de Classificação dos
Animais para o desenvolvimento de toda a parte gráfica disponibilizada ao usuário. Esta
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ferramente é utilizada por inúmeros programadores, possui capacidade de rodar em
qualquer sistema operacional e é gratuita (FURGERI, 2012), por esses motivos ela foi
escolhida.
A linguagem SQL, que é uma linguagem padrão utilizada em bancos de dados
relacionais (ANGELOTTI, 2010), foi utilizada no desenvolvimento do software para
realizar consultas no banco de dados do sistema, e foi escolhida devido ao fato de ser
gratuita e bastante conhecida por desenvolvedores de sistemas.
A utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) em um
sistema é de extrema importância para os dados que estão armazenados em um
determinado banco de dados. É o SGBD que assegura a integridade e segurança dos
dados, não permitindo que esses sejam perdidos ou corrompidos por algum efeito
colateral do banco de dados, como por exemplo, o fechamento de um programa em
execução (HEUSER, 2009). O SGBD escolhido para o desenvolvimento do software de
classificação dos animais foi o MySQL WorkBench, ele está disponível em diferentes
sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac OS X (MYSQL, 2016), além de ser
uma ferramenta gratuita e de fácil utilização.
5 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
O Sistema de Classificação dos Animais é um software de pesquisa que
agrupa os animais automaticamente, de acordo com a classificação científica encontrada
em enciclopédias. Seu objetivo principal é auxiliar seus usuários a melhor entender a área
da zoologia, sendo uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Seu uso é voltado para
professores e, principalmente, para alunos do ensino fundamental de qualquer escola ou
instituição, por se tratar de um software que possui várias funcionalidades interessantes,
como por exemplo, o som emitido pelos animais. Devido a facilidade na utilização do
sistema, qualquer pessoa, seja ela da área de ensino ou não, pode utilizá-lo para
aperfeiçoar seus conhecimento em relação aos animais.
Para que o usuário consiga pesquisar a classificação de um determinado
animal no Sistema de Classificação dos Animais é necessário que o mesmo selecione o
meio de busca desejado, assim a classificação do animal procurado será disponibilizada.
Conforme a figura 01, após o usuário escolher o meio de busca e animal
desejado, a classificação do animal escolhido será gerada, contendo todas as
informações necessárias para o estudo da classificação dos animais.
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Figura 01 – Classificação do Animal gerada, após usuário escolher meio de busca e animal desejado.

Fonte: As autoras, 2016.

O sistema também permite o cadastro de usuários (professores) e animais no
sistema, dessa forma possui telas distintas para estas funções.
Conforme as figuras 02 e 03, pode-se observar as telas de cadastro que o
sistema possui, estas são restritas, ou seja, não podem ser acessadas por todos os
usuários.

Figura 02 – Tela de Cadastro de Usuário.

Fonte: As autoras, 2016.
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Figura 03 – Tela de Cadastro de Animais.

Fonte: As autoras, 2016.

O software desenvolvido conta com um banco de dados que possui nove
tabelas que se relacionam para armazenar os dados que serão utilizadas pelo sistema.
Também conta com quatorze telas, sendo estas de buscas, habitat, definições do sistema,
cadastro e informações do sistema. As diversas funcionalidades que podem ser
acessadas dependem do tipo de usuário (aluno, professor ou administrador) que está
acessando o sistema, conforme descrito na Tabela 01:

Tabela 01 – Tabela de funcionalidades do sistema e seus respectivos usuários.

Funcionalidade

Acesso permitido

Visualização da classificação de um determinado animal.

Todos

Visualização do habitat dos animais.

Todos

Visualização das definições do sistema.

Todos

Visualização sobre as informações do sistema e das autoras.

Todos

Cadastrar um usuário (professor) ao sistema.

Administrador

Cadastrar um animal no sistema.

Professor e Administrador

Fonte: As autoras, 2016.

A partir de testes realizados, sabe-se que a versão final do sistema é
satisfatória, permitindo um melhor desempenho na escola e no vestibular, por parte dos
alunos que o utilizam. Porém, pode-se melhorá-lo tanto em quantidade de funções como
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de informações, dessa forma, tem-se como atividades futuras, a atualização do sistema
para que este abranja não apenas o Reino Animalia, mas também os demais reinos
existentes na classificação dos seres vivos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do Sistema de Classificação dos Animais foi possível atingir todos os objetivos
propostos com sucesso e em tempo esperado, tanto o desenvolvimento de um sistema de fácil usabilidade, como o uso
do mesmo, por alunos e professores de diferentes faixas etárias. O desenvolvimento do sistema contribuiu para a
sociedade acadêmica, visto que, está sendo utilizado como fonte de pesquisas, principalmente por alunos, trazendo um
maior conhecimento na área de zoologia. Enfim, a realização deste artigo foi muito importante para a divulgação do
software desenvolvido, para que pessoas de outras regiões possam conhecê-lo e dar suas opiniões, dessa forma,
contribuindo na qualidade e aprimoramento do mesmo.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma metodologia para otimização da estrutura, função de transferência,
pesos, bias, função de backpropagation e taxa de aprendizagem de redes neurais artificiais (RNA) utilizando
colônia artificial de abelhas. O principal propósito da utilização de rede neural artificial neste caso é para se
fazer a classificação de diagnósticos de câncer de mama, tendo como referência a Wisconsin Breast
Cancer Database (WBCD). A WBCD é uma base de dados pública, fornecida pela University of Wisconsin
Hospital e analisada e definida por W. H. Wolberg, que agrega informações de tecidos analisados através
de Fine Needle Aspiration (FNA). Tal base contém um total de 699 casos, sendo que cada caso é composto
por 11 parâmetros. Os 10 primeiros são dados obtidos através FNA e o último é um valor binário indicando
se o tumor é benigno ou maligno. O sistema de classificação proposto neste trabalho obteve uma
performance de extrema relevância, atingindo 99,56% de acerto no set de análise. Com isso, concluiu-se
que o sistema inteligente utilizado no processo de classificação tem total capacidade de classificar
instâncias baseadas na base de dados já descritas e que o sistema de otimização conseguiu reduzir
consideravelmente o erro inicial, atendendo então o proposto pelos autores deste trabalho.

Palavras-Chave: Colônia Artificial de Abelhas, Rede Neural Artificial, Câncer de Mama, Classificação

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, um grande número de dispositivos tecnológicos vem sendo
desenvolvidos para diversas áreas. Uma das áreas que vem se destacando pelo
crescente uso de tecnologias de processamento de dados é a área da saúde. Tal
destaque é motivado pelo grande uso de diferentes equipamentos e pelo fato de que o
cuidado com a saúde é prioridade no mundo todo. A partir da década de 80, começaram a
surgir uma série de bases de dados biomédicas (BEVILACQUA et al., 2006). Estas bases
reúnem dados obtidos através de exames médicos e diagnósticos feitos por profissionais
competentes.
Segundo Doi (2005), os componentes essenciais de um CAD são o sistema de
classificação e a grande massa de dados utilizada para treinar este sistema. A escolha da
metodologia correta para o sistema de classificação é essencial, pois existe uma gama de
possibilidades que podem reduzir drasticamente a qualidade do resultado final do sistema
inteligente. Dentre as várias possibilidades, a Rede Neural Artificial é uma técnica que
vem sendo muito utilizada nos últimos anos (ABBASS, 2002). De acordo com Liu e Deng
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(2010), o uso de RNAs nestes sistemas tem uma série de vantagens, dentre elas cita-se:
auto aprendizado, memória associativa, tolerância a falhas entre outras.
Porém, a escolha dos parâmetros e da topologia da RNA é essencial, pois também
pode influenciar de forma negativa ou positiva o resultado final. Alguns autores sugerem o
uso de diferentes métodos de otimização para escolha destes parâmetros, porem
geralmente a definição é feita de forma arbitrária, prejudicando então o resultado final. Um
dos algoritmos que é comumente utilizado é a colônia artificial de abelhas (CAA),
desenvolvida por (KARABOGA, 2005), como em: (KARABOGA; AKAY, 2007) ou
(GARRO; SOSSA; VAZQUEZ, 2011).
Porem, geralmente o CAA é utilizado para otimizar um número reduzido de
parâmetros, como os pesos e os Bias (KARABOGA; AKAY, 2007), ou a estrutura da RNA
e as funções de transferência, como em (GARRO; SOSSA; VAZQUEZ, 2011). Este
trabalho se diferencia pelo fato de tentar otimizar não só a estrutura ou algum parâmetro
especifico, mas vários parâmetros, como os pesos sinápticos, bias, funções de
transferência, estrutura, função de backpropagation e taxa de aprendizagem, que são
essenciais para uma RNA e consequentemente para o bom desempenho do sistema
inteligente de classificação para câncer de mama.

2 METODOLOGIA
As subseções a seguir descrevem a base de dados utilizada para treinar e
testar o sistema de classificação e o sistema de otimização.

2.1 Base de Dados de Câncer de Mama

O câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres em países
desenvolvidos em geral (BEVILACQUA et al., 2006). De acordo com Liu e Deng (2010), a
presença de nódulos nas mamas é um sinal de alerta, porém, não indica necessariamente
a existência de um tumor maligno. Uma maneira comumente utilizada na medicina para
se fazer a identificação destes nódulos é a Fine Needle Aspiration (FNA), também
conhecida como punção aspirativa por agulha fina (BEVILACQUA et al., 2006). Á partir da
análise microscópica das amostras de tecidos extraídos, uma série de informações pode
ser determinada. Com estas informações, o profissional da saúde competente pode então
classificar o tumor entre maligno e benigno.
Devido à importância de se diagnosticar o câncer de mama de maneira eficiente, a
partir da década de 80 começou a surgir uma série de base de dados visando agregar
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informações relacionadas ao câncer de mama. Uma das bases mais utilizadas é a WBCD,
que é composta por 699 casos. Cada caso contém 11 campos, sendo que 10 deles
definidos através de exames e o ultimo representa o tipo de câncer. 16 dos 699 casos não
estão completos, faltando então algum parâmetro. Esta base de dados foi definida e
analisada por W. H. Wolberg na década de 80 (WOLBERG; STREET; MANGASARIANM
1993). Os dez parâmetros definidos por W. H. Wolberg são:
 ID;
 Raio;
 Área;
 Perímetro;
 Textura;
 Suavidade;
 Compacidade;
 Concavidade;
 Simetria;
 Dimensões Fractais
Cada parâmetro é representado por um valor numérico entre 0 e 10. Já o
diagnóstico feito pelo responsável é representado por um valor binário representando o
tumor como maligno ou benigno.

2.2 Sistema de Otimização

O sistema de otimização para RNA baseado em colônia artificial de abelhas pode
ser descrito pelo fluxo de execução representado na Figura 1.
Como primeiro passo, tem-se a geração das RNAs. Considerando a criticidade
desta etapa para o resultado final, para este problema decidiu-se que para geração das
RNAs iria-se randomizar a estrutura, funções de transferência, bias, pesos, função de
backpropagation e a taxa de aprendizagem.
Objetivando a redução do custo computacional e a focalização do espaço de
busca, definiu-se que o número de camadas internas e de neurônios poderia variar entre
1 e 10. Os pesos e os bias gerados foram gerados entre -1 e 1.

Já a função de

transferência foi randomizada entre linear, log-sigmoid (1) e hyperbolic tanget sigmoid (2).
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Figura 1 - Fluxo de funcionamento do sistema de otimização

Fonte: dos Autores

x(n) =

x(n) =

1
(1  e n )

2
(1  e 2n )

(1)

(2)

Com a estrutura geral definida, o sistema define características gerais do sistema
de classificação. Primeiro a taxa de aprendizagem foi escolhida entre 0 e 1. Após, a
função de backpropagation foi determinada entre uma lista de 10 opções, sendo estas
descritas: Levenberg-Marquardt optimization, Bayesian Regularization Backpropagation,
BFGS quase-Newton method, Resilient Backpropagation, Scaled conjugate gradient
backpropagation, Conjugate gradiant backpropagation with Powell-Beale restarts,
Conjugate gradient backpropagation with Fletcher-Reeves updates, Conjugate gradient
backpropagation with Polak-Ribiére updates, One-step secant backpropagation e Gradient
descent backpropagation.
Após a criação das possíveis soluções para o problema, inicia-se a fase das
abelhas trabalhadoras. Nesta, primeiro as abelhas escolhem uma solução próxima das
soluções previamente criadas, modificando então algum dos parâmetros já citados. Após,
esta solução escolhida é analisada e um fitness é gerado, sendo que neste caso, o fitness
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é definido como número de casos de câncer de mama que o classificador em análise
classificou errado.
Com este valor de fitness, verifica-se se a nova solução gerada pela abelha
trabalhadora é melhor do que a solução corrente. Se for, substitui-se a solução corrente
com a solução encontrada pela abelha e reinicia-se o número de tentativas para encontrar
melhorias para a solução corrente. Caso contrário, incrementa-se o número de tentativas.
Após cada abelha trabalhadora verificar a sua fonte de comida (RNA) e buscar uma
solução melhor na localidade, a probabilidade de cada fonte de comida ser escolhida
pelas abelhas seguidoras é calculada através da fórmula (3), onde a probabilidade é
inversamente proporcional à qualidade da fonte.

prob(n)=

0,9 * Fitness (n)  0.1

(max( Fitness (n))

(3)

Onde prob(n) é a probabilidade de cada fonte de comida ser escolhida e Fitness(n)
representa o erro de cada RNA.
Após o cálculo das probabilidades, as abelhas seguidoras entram em ação.
Primeiro selecionam as melhores fontes de comidas definidas através da probabilidade.
Após, procuram novas possibilidades de fontes de comida (RNAs) próximas às fontes
escolhida. Como próximo passo, a mesma verificação que é feita pelas abelhas
trabalhadoras para analisar se a nova fonte é melhor é feita pelas abelhas seguidoras.
Além disso, o número de tentativas também é modificado seguindo o padrão já explicitado
anteriormente.
Ao finalizar o processo das abelhas seguidoras, verifica-se se o número de
tentativas para melhorar a fonte já passou do limite, chegando então provavelmente ao
melhor resultado local. Caso positivo, a fonte de alimento é substituída por uma nova
fonte gerada randomicamente.
Então, finalmente se salva a melhor fonte de alimentos e verifica-se se o algoritmo
já chegou ao número máximo de iterações.
3 RESULTADOS

Definiu-se como condição de início para a colônia artificial de abelhas um tamanho
da colônia de 100 abelhas, número de fontes de comida como metade do número de
abelhas, número de tentativas igual a 100 e quantidade de ciclos igual a 100. Para
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treinamento das RNAs, utilizou-se 471 casos escolhidos de forma arbitrária. Já para
validação, utilizou-se todos os casos válidos, ou seja, todos os casos que tinham todos os
parâmetros definidos. Além disso, definiu-se como parâmetro de saída para as RNAs
1000 épocas. A Figura 2 representa a melhor fonte de alimentos por iteração.
Figura 2 – Melhor Fonte de Alimento por Iteração

Fonte: dos Autores

É possível concluir através da Figura 2 que a colônia artificial de abelhas produziu
uma melhora considerável durante as iterações, saindo de 12 erros para 3 erros,
chegando então a aproximadamente 99,56% de acuraria.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi proposto um método de otimização de redes neurais artificiais
utilizando colônia artificial de abelhas. Apesar de já existir um grande número de trabalhos
proposto este método como otimização, este trabalho se destaca por variar grande
maioria dos parâmetros possíveis.
Como resultado, obteve-se uma acurácia de 99,56% para 683 casos, errando
então em apenas 3 casos. Além disso, ficou claro que o sistema de otimização conseguiu
atingir o objetivo proposto de otimização, saindo de 12 erros para 3 erros em poucas
iterações. Consequentemente fica claro que o sistema proposto tem capacidade de
classificar tumores baseados nos casos descritos pela base de dados WBCD.
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Resumo: A proposta deste artigo é analisar bibliometricamente publicações internacionais acerca do uso de
tecnologias semânticas e lógica difusa para representação de indicadores de desempenho. Para isto,
utilizou-se as bases IEEE, Web of Science (WoS) e Scopus. Os termos selecionados para a pesquisa foram
a lógica difusa (fuzzy logic) e indicadores de performance (performance indicators). A string de busca
empregada foi “fuzzy logic” and “performance indicators” e com ela conseguimos o seguinte resultado: 129
artigos no total, sendo 19 deles na base IEEE, 34 na WoS e 76 na base Scopus; 86 eram não repetidos,
sendo 48 deles selecionados para análise.
Palavras-Chave: Lógica Difusa. Indicadores de Performance. Pesquisa Bibliométrica.

1 INTRODUÇÃO
A realidade em que as empresas estão inseridas levam-nas a perceber e
analisar seus atos e decisões com vistas ao aprimoramento de seu desempenho. Com
isso, é natural que estas organizações estabeleçam objetivos e metas a perseguir, no
ambiente competitivo em que estão inseridas, como também, tenham o controle dos
resultados alcançados (MATHEUS, 2012).
Estes processos de verificação, medição e avaliação são realizados a partir da
escolha de variáveis a serem aferidas na organização, de modo a contribuir com a
apuração da qualidade de seus produtos e rotinas e permitindo, assim, a tomada de
decisão (MATHEUS, 2012). Estas variáveis são chamadas de indicadores e demonstramse relevantes no contexto das organizações.
Os indicadores podem ser definidos como o conjunto de processos, pessoas,
ferramentas e métodos que, juntas, geram, expõem, analisam, descrevem, revisam e
avaliam dados e informações sobre as múltiplas faces do desempenho nos níveis
individual, grupal, operacional e geral da organização, em seus diversos elementos
(MACEDO-SOARES; RATTON, 1999). Apesar de sua evidente utilidade, alguns autores
como Bobillo et al. (2009), têm demonstrado que estes indicadores de desempenho
apresentam vaguidade, imprecisão e carecem de semântica por justamente ter uma
ampla utilização, que pode ser prejudicada em razão dessas limitações.
No sentido de atenuar os impactos destas dificuldades, diversas tecnologias
podem ser empregadas, entre elas a ontologia e a lógica difusa. Para Vilela e Oliveira
(2004), o termo ontologia se deu na área de filosofia, mostrando as relações entre o que
existe. Porém, passou a ser empregado com diferentes explicações, em diferentes áreas
como Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento. E de acordo com Ali e Zhang
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(2001), a lógica difusa é baseada na teoria de conjunto difuso, que fornece um significado
de cálculo de valores intermediários entre a verdade absoluta e a falsidade absoluta com
resultados variando entre 0.0 e 1.0.
Diante desta realidade, este trabalho busca identificar na literatura estudos que
tenham procurado relacionar a utilização das ontologias e da lógica difusa como
alternativas para a minimização dos impactos da vaguidade, imprecisão e a falta de
semântica presentes em indicadores de desempenho. Para a consecução destes
objetivos, realizou-se uma revisão bibliométrica de literatura procurando alcançar um
panorama preliminar desta área de estudo.
O artigo será dividido em cinco seções, sendo elas: referencial teórico,
metodologia, resultados, considerações finais e referências.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A importância das medidas de desempenho é reconhecida por muitos gestores
(BOTZENHARDT; MAEDCHE, 2010) e podem ser explanadas de acordo com Neely,
Gregory e Platts (1995) como “o processo de quantificação da eficiência e efetividade de
uma ação”, sendo que a ação leva ao resultado/desempenho correto. As medidas de
desempenho, para Nurmi, Moyaux e Botta-Genoulaz (2010, p. 241), trazem um “feedback
das atividades diárias que formam os dados para monitoramento do progresso das
decisões operacionais, táticas e estratégicas e a tomada de ações corretivas quando
necessárias”.
Diversas tecnologias podem contribuir com o processo de medição de
desempenho nas organizações, especialmente quanto à minimização de possível
vaguidade e imprecisão presentes em seus indicadores. Entre elas, destacam-se a lógica
difusa e as ontologias. Lógica difusa teve sua origem nos conjuntos difusos propostos por
Zadeh, em 1965, e foi estabelecida como um ramo importante para o pensamento
humano e a representação do conhecimento (ALI; ZHANG, 2001). Ela fornece
ferramentas para modelagem de tipos de incertezas associadas com a vaguidade,
imprecisão e/ou falta de informação. A palavra ontologia, por sua vez, significa uma
explanação sistemática de tudo que existe e tem sua origem na filosofia (GÓMEZ-PÉREZ,
1999; GUARINO, 1998). McComb (2004) diz que a ontologia está mais relacionada ao
conceito de organização do conhecimento, que apenas se dá após se entender e
conhecer seu sentido, entretanto a semântica tem por objetivo o próprio sentido das
coisas. Ainda buscando uma definição para ontologia, em 1993, Gruber (1993) mostra
que uma ontologia é “uma especificação explícita de uma conceitualização”. Esta
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referência tornou-se a mais usada na literatura (GÓMEZ-PÉREZ, 1999). Em 1997, Borst
(1997) estende a definição de Gruber (1993), por afirmar que ontologias são “uma
especificação formal de uma conceitualização compartilhada”.
3 METODOLOGIA
Este artigo tem propriedades exploratórias com desenvolvimento descritivo
(VERGARA, 2003) e faz o uso das técnicas bibliométricas. A técnica bibliométrica
propaga o conhecimento científico de medição de índices de produção (FONSECA,
1986). Ela visa principalmente o uso de métodos quantitativos que buscam ter uma
avaliação objetiva da produção científica (ARAÚJO, 2006).
Os indicadores bibliométricos possibilitam a análise do desenvolvimento de um
campo da ciência para identificar características como: a produtividade de autores e
instituições; o crescimento cronológico da produção científica; o impacto das publicações;
a colaboração entre pesquisadores e instituições; a análise e avaliação de fontes
difusoras de trabalhos e a dispersão da produção científica entre as diversas fontes
(BUFREM; PRATES, 2005). A observação destas características para uma determinada
área do conhecimento mostra como está evoluindo e as principais tendências das
publicações científicas.
Esta pesquisa foi, então, dividida em três etapas: 1) seleção da string de busca
e definição de bases para consulta; 2) busca nas bases; 3) seleção dos artigos e sua
organização no software EndNote.
Na primeira etapa, definiu-se para a coleta de artigos as seguintes bases de
pesquisa: IEEE, WoS (Web of Science) e Scopus. Esta escolha deu-se porque estas
bases são reconhecidas internacionalmente pela qualidade dos periódicos indexados,
bem como por sua abrangência e caráter multidisciplinar.
Já na segunda etapa, observou-se as características específicas para a
pesquisa em cada uma das bases selecionadas, optando-se pela string de busca: “fuzzy
logic” and “performance indicators”, que retornou 19 artigos na base IEEE, 76 artigos na
base Scopus e 34 artigos na base WoS. O termo “ontology” foi excluído da string de
busca para permitir a localização do maior número possível de estudos, uma vez que a
sua utilização inviabilizava a busca. Entretanto, nas análises subsequentes serão
considerados não apenas o termo em si, mas as suas múltiplas significações e variações.
A terceira etapa consistiu da importação e organização dos artigos no software
Endnote. Com estes dados oriundos da primeira etapa, foram criados 2 grupos principais:
o primeiro denominado de Bases e o segundo Filters (Filtros). Dentro do grupo Bases
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foram criados 5 grupos, respectivamente: 1 – IEEE; 2 – Web of Science; 3 – Scopus; 4 –
All (Todos); 5 – Not Repeated (Não Repetidos). Já dentro do grupo Filters foram
colocados 2 grupos: Selected Articles (Artigos Selecionados) e Not Selected (Não
Selecionados).
Com todos os grupos criados no EndNote, a exportação foi feita da seguinte
forma: voltava-se em cada base, fazia a exportação de um arquivo específico para o
EndNote que continha as informações principais de cada artigo. Feita a exportação,
abriam-se os arquivos de cada base no EndNote, fazia a cópia das bases para seus
respectivos grupos homônimos, depois copiavam-se todos os artigos para o subgrupo All.
Após isso, o grupo Not Repeated, começou a ser populado. Para fazer a seleção dos
artigos não repetidos, voltava-se no grupo All, e lia-se o título dos artigos, o seu ano, e em
qual conferência que foi apresentado.
Caso existisse artigos com todos os três requisitos citados de forma repetida,
apenas um deles era colocado no grupo Not Repeated. Caso algum artigo fosse
apresentado em conferências diferentes e anos diferentes, todos os artigos eram
selecionados para o grupo Not Repeated, e se o mesmo artigo tivesse repetições, mas a
sua categoria fosse diferente, como por exemplo, um dos artigos era capitulo de livro e
outro era artigo de conferência ou de revista, os dois seriam mantidos no subgrupo Not
Repeated. Caso algum artigo estivesse na categoria patente, este não seria colocado no
subgrupo Not Repeated. A seleção dos artigos para análise deu-se, então, considerando
a aderência do estudo ao tema proposto, mediante a leitura dos metadados e resumos
dos trabalhos.
4 RESULTADOS
Os resultados preliminares apurados através da divisão bibliométrica foram: 19
artigos no subgrupo IEEE; 34 artigos no subgrupo Web of Science; 76 artigos no
subgrupo Scopus; 129 artigos no subgrupo All (Todos); 86 artigos no subgrupo Not
Repeated (Não repetido). Já nos subgrupos Selected Articles (Artigos Selecionados) e
Not Selected (Não selecionados), 48 e 37 artigos, respectivamente.
Dos

48

artigos

selecionados,

foram

extraídos

os

seguintes

dados

bibliométricos: quantidade de artigos publicados por ano, os autores mais relevantes
(quantidade de artigos escritos), tipo do documento, quais conferencias estes artigos
foram apresentados e uma nuvem com as palavras-chave mais citadas.
O Gráfico 1 aponta a distribuição dos 48 artigos selecionados. Interpreta-se
que o interesse dos pesquisadores pelo assunto teve início em 1998, e teve um aumento
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considerável a partir de 2010 até 2014 quando a produção sobre a temática começou a
decair.
Gráfico 1 - Frequência das publicações por ano no período (1998-2016)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Quanto aos autores dos artigos, percebe-se que Barco, R. ; Zumstein, D. ; e De
La Bandera, l. formam o grupo dos que mais desenvolveram artigos sobre a temática, e
são seguidos por Ducq, Y. ; Cucu, T. ; Muñoz, P., com dois artigos cada. O Gráfico 2
mostra detalhadamente os dados mostrados acima.
Gráfico 2 - Autores com maior frequência de publicação

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Além disso, os artigos foram apresentados e/ou publicados em 42 conferências
ao redor do mundo, sendo eles dispostos de maneiras diferentes, não apenas em forma
de artigo, como também capítulos de livros, anais de congressos, artigos de revistas e
periódicos, este panorâma é mostrado detalhadamente na Tabela 1.
Tabela 1 – Tipos de estudos

Tipo do documento
Capítulo de Livro
Anais de Congresso
Artigos de Revistas
Periódico
Total de Artigos

Quantidade
2
15
24
7
48

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Por fim, foram reconhecidas 119 palavras-chave associadas aos 48 artigos
selecionados. A Figura 1 mostra as palavras-chave mais usadas nos artigos de acordo
com sua frequência. As 4 palavras mais usadas foram: fuzzy logic (5), fuzzy control (2),
mathematical model (2), fuzzy logic controller (2). A palavra-chave fuzzy logic aparece
com destaque entre as quatro palavras mais citadas e reflete exatamente o ponto
principal da pesquisa.
Figura 1 - Representação das frequências das palavras-chave

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou selecionar estudos acadêmico-científicos que relacionam
os indicadores de performance e lógica difusa. Realizou-se pesquisa bibliométrica para o
mapeamento das publicações nesta temática, recuperando 119 artigos, sendo divididos
entre as bases selecionadas e critérios bibliométricos escolhidos.
A contribuição deste estudo está justamente no mapeamento bibliométrico da
área de estudo, demonstrando as pesquisas que procuram relacionar a lógica difusa para
a representação semântica de indicadores de desempenho. Estudos futuros indicam a
necessidade de uma análise profunda dos estudos selecionados, de modo a apurar os
conceitos trabalhados pelos autores e as propostas de articulação destes constructos com
a temática das ontologias para a solução do problema proposto.
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Resumo: A gestão de projetos é uma área importante para as empresas que, no caso dos projetos de
grande porte, podem contar com bons softwares disponíveis no mercado para o auxílio a esta tarefa.
Entretanto, o mesmo não ocorre com projetos de pequeno porte, que carecem de soluções tecnológicas de
apoio. Neste contexto, este trabalho apresenta uma proposta de um gerenciador de pequenos projetos,
tendo como propósito o contribuir com uma melhor organização e acompanhamento dos pequenos projetos
a serem executados, baseando-se nas informações fornecidas pelo administrador.
Palavras-Chave: Gerenciador; Projetos; Etapas.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente empresas de pequeno e médio porte e/ou instituições necessitam
de um melhor acompanhamento de suas atividades de gestão, especialmente em relação
a pequenos projetos, cabendo aos setores administrativos a organização desses
procedimentos. Tem-se no mercado diversos softwares para esta finalidade, entretanto,
uma dificuldade encontrada pelos usuários é a de que geralmente esses softwares são
direcionados às empresas de engenharia, ou seja, voltados para o gerenciamento de
projetos de grande porte, sendo em sua maioria produtos pagos. Observa-se essa
carência quando se trata do gerenciamento de pequenos projetos, como a construção de
uma quadra, ou ainda, uma reforma em uma biblioteca na própria instituição de ensino.
No Campus Avançado Sombrio, do Instituto Federal Catarinense, percebemos
esta realidade, quando se trata da organização e acompanhamento destes projetos
menores pelo setor administrativo.
Diante deste quadro, buscou-se desenvolver um sistema gratuito de código
livre, para o gerenciamento de pequenos projetos administrativos. Para alcançar este
objetivo foi necessária a delimitação de alguns objetivos específicos como: realizar o
levantamento de informações junto ao setor administrativo e a prototipação das interfaces
gráficas e tabelas do banco de dados; criar e validar banco de dados; implementar as
interfaces gráficas no banco de dados; realizar testes de eficiência do sistema
gerenciador.
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O trabalho gerou um sistema onde é criado um cadastro de cada projeto e de
suas etapas, bem como dos setores envolvidos e dos responsáveis pelo projeto em cada
uma dessas fases. Viabilizou-se também a gestão de informações como gastos e prazos.
O sistema ainda é capaz de produzir um relatório em forma de gráfico, buscando mostrar
quais etapas devem ser executas com prioridade, ou simultaneamente e como se dá o
desenvolvimento dos projetos em cada um dos setores da empresa e/ou instituição.
Sendo um software gratuito, de código livre, e com uma interface gráfica de
fácil entendimento, procurou-se garantir a sua acessibilidade.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa classifica-se, de acordo com Cupani (2011) e Vargas (1985)
como pesquisa tecnológica, posto que se ocupa em desenvolver artefatos. Esta
modalidade de pesquisa é pautada pela tarefa que se propõe solucionar, tendo mais
liberdade metodológica uma vez que a pesquisa tecnológica tem como produto,
invariavelmente, o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Esta modalidade de
pesquisa vem ganhando cada vez mais espaço na academia, especialmente em áreas
como engenharia e informática, campos do saber humano que se ocupam principalmente
com o desenvolvimento de novos artefatos nem sempre baseados no conhecimento
científico clássico (FREITAS JUNIOR et al., 2014).
A metodologia definida para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada em
quatro etapas distintas: levantamento de requisitos e modelagem das tabelas do Banco
de Dados, criação e validação do Banco de Dados, Implementação das telas gráficas com
o Banco de Dados e por fim o teste do sistema, como demonstra o Quadro 1.
Quadro 1 – Etapas de desenvolvimento do PROJADMIN

ETAPAS
Etapa 1 – Levantamento

DESCRIÇÃO
Esta etapa é dedicada a entrevista com o servidor buscando compreender o

de requisitos e

problema em questão. Logo após foi feita a escolha dos requisitos solicitados

prototipação das

pelo servidor, selecionando os requisitos chaves, de extrema importância

interfaces e das tabelas

para o sistema. Ainda nesta etapa, foi desenvolvida a modelagem, onde
realizou-se o planejamento da aplicação a ser desenvolvida. Realizamos a
prototipação das telas a partir de croquis desenvolvidos em papel, que

Etapa 2 – Criação e

receberam a aprovação do cliente.
Esta etapa realizou-se primeiramente a criação do modelo Entidade-

validação do Banco de

Relacionamento. Definindo seus atributos e restrições. Na sequência, se

Dados

procedeu a criação do modelo relacional que determinou os tipos dos dados
e como eles se relacionam, dizendo também quais são as restrições. Neste
processo, fez-se também a validação do Banco de Dados por meio de
comados.
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Etapa 3 –

Esta etapa compreende todo a programação do sistema especificado nas

Implementação das

etapas anteriores, ou seja, toda o desenvolvimento do software projetado.

interfaces com o Banco

Foi justamente nesta etapa onde ocorreram muitas mudanças por conta do

de Dados

modo como implementou-se a lógica para cadastrar um projeto, um setor,

Etapa 4 – Teste de

um responsável, uma etapa e uma subetapa.
Os testes de eficiência do sistema dividiram-se em dois momentos:

eficiência do sistema

simulações e ambiente real. As Simulações, consistiu da realização
exaustiva de cadastros, exclusões e consultas de registros nos bancos de
dados, testando-se pelas autoras todas as interfaces desenvolvidas no
projeto. Em segundo momento, o ambiente real, consiste na realização de
testes a partir da implementação do protótipo em um cenário real de
utilização, solicitando um teste para indicar o nível de satisfação do software.
Fonte: Os autores

Antes, porém, apresentaremos os estudos que inspiraram esta investigação. “Um
sistema gerenciador de banco de dados (SG) é uma coleção de programas que permite
aos usuários criar e manter um banco de dados”. (ELMARSI E NAVATHE, 2011, p. 3).
Sendo assim, pode ser classificado como um software de uso geral que agiliza o processo
de definição, manipulação, construção e compartilhamento de banco de dados entre
vários usuários e as aplicações. O Banco de Dados MySQL, sendo um Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados, foi criado na Suécia, por David Axmark, Allan
Larsson e o finlandês Michael Widenius.
O MySQL usa a linguagem SQL (Structured Query Language – Linguagem de
Consulta Estruturada.) como interface. Sua primeira versão foi disponibilizada no ano de
1995 e ele é compatível com qualquer sistema operacional: Linux, Windows e Mac OS.
Para a implementação do SG, foi necessário o uso de uma linguagem própria para este
tipo de banco de dados, sendo que a opção foi pela Linguagem de Consulta Estruturada
(SQL). (ANGELOTTI, 2010).
SQL possui subdivisões, são elas: a Linguagem de Definição de Dados (DDL) e a
Linguagem de Manipulação de Dados (DML). Para a referir-se a comandos de criação,
definição, exclusão e alteração da base de dados Utilizou-se a Linguagem de Definição
de Dados (DDL).
Neste trabalho foi utilizada a linguagem de programação de alto nível Java. Esta
linguagem foi oficialmente anunciada pela Sun Microsystems em 1991, baseada nos
objetos de C++. Uma das principais características da linguagem Java, conforme Furgeri
(2012), é que trata-se de uma linguagem orientada a objetos. “Como conceito inicial,
imagine a orientação a objetos como uma prática de programação que torna possível
elaborar um software a partir da geração de objetos que comunicam-se entre si.”
(FURGERI, 2012, p. 19).
ISSN 2526-4044

124 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O NetBeans IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento), foi um ambiente de
desenvolvimento criado no Java. Sendo uma ferramenta para programadores, que
permite escrever, compilar, depurar e instalar programas, também é completamente
escrito em Java, suportando Java SE, HTML5, Java EE, PHP, C / C ++ e Java ME.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 demonstra o sistema desenvolvido a partir da escolha de requisitos
com o responsável pelo setor administrativo e que passou a ser denominado
PROJADMIN. O sistema conta com uma interface inicial composta de uma barra de
menus que contém todas as funcionalidades do sistema: cadastro, visualização, edição e
exclusão, tanto para responsável, setor, etapas, subetapas e projetos.

Figura 1: Tela inicial

Fonte: As autoras, 2016

Na sequência, a Figura 2 demostra a hierarquia dos menus como uma árvore.
Primeiramente temos a opção de menu “sobre”, onde são disponibilizadas algumas
informações do sistema; logo após, o “cadastro”, “edição”, “visualização” e a “exclusão” de
projeto; responsável e setor possuem o “cadastro” e a “exclusão”; por fim as etapas,
podendo cadastrar e excluir e ainda cadastrar ou não uma subetapa.
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Figura 2: Hierarquia das funcionalidades

Fonte: As Autoras

O menu “Sobre” informa questões como: o que é um gerenciador de projetos,
como o sistema funciona, detalhando suas funcionalidades e atalhos, a fim de facilitar a
compreensão do usuário.
O menu de “Cadastro”, demostra o cadastro de projeto. Possui sete campos: o
nome do projeto, o setor e o responsável a qual este representa, a data inicial e o prazo
de entrega, as despesas e ainda a situação atual do projeto. A edição de projeto conta
com esta mesma tela, a única diferença é que ele já conta com as informações do projeto,
que estão armazenadas no Banco de Dados.
Os menus de “responsável” e “setor”, seguem o mesmo princípio, ou seja,
inserido um registro ou excluído. A janela criada para o cadastro de setores, possui
apenas um campo, para colocar qual setor deseja-se cadastrar.
Seguindo o mesmo modelo de janela criada para cadastro de setor foi feita a
janela para cadastro do responsável. Esta janela possui apenas um campo, para colocar
qual responsável deseja-se cadastrar. Vale lembrar que cada setor e responsável
cadastrado possuirão um identificador, que será exclusivo para cada um deles.

ISSN 2526-4044

126 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O menu de “etapa” e “subetapa”, contém o cadastro e a exclusão delas. Para
cadastrar uma etapa de um projeto, optou-se pela inserção de três campos. No primeiro
campo será colocado o nome da etapa, no segundo campo a seleção de qual projeto esta
etapa faz parte e no terceiro a escolha do responsável.
A janela de cadastro de subetapa, não será utilizada em todos os projetos, somente
quando uma das etapas possuir uma ou mais subetapas. Caso isso ocorra, nesta janela
será requisitado o nome da subetapa e a qual etapa ela pertence.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PROJADMIN é um software totalmente gratuito e disponível para qualquer
plataforma. Com o software em funcionamento, tem-se como finalidade cadastrar o
projeto, suas etapas e subetapas, responsáveis, bem como o setor envolvido, sendo
assim, o software desenvolvido, demonstra-se suficiente para o objetivo delineado.
Por outro lado, este estudo contribui, igualmente, pois ofereceu uma oportunidade
de exercício da prática do que foi aprendido no curso de Técnico em Informática, portanto,
o contato com todo o processo de desenvolvimento do software, desde a primeira
entrevista com o cliente até a sua implementação.
Como estudos futuros pode-se indicar melhorias para o PROJADMIN, de modo a
incluir mais funcionalidades, envolvendo uma nova elicitação de requisitos. Sugere-se
também o desenvolvimento de um gráfico que dispõe qual etapa, de determinado projeto,
pode ser executada primeiramente ou ao mesmo tempo que outra. O protótipo ainda está
na etapa de teste.
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Resumo: Os objetos de aprendizagem são recursos didáticos na forma de arquivos digitais, imagens,
vídeos, referências a sites ou outros materiais que possam ser usados como suporte para as aulas
ministradas. Diante da complexidade contida nos conceitos presentes na tabela periódica percebe-se a
necessidade de ferramentas que auxiliem professores e alunos. A proposta deste artigo é apresentar um
protótipo de objeto de aprendizagem com intuito de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de
química. Para atingir o objetivo citado foram executados três etapas: levantamento de requisitos, definição
das tecnologias utilizadas e desenvolvimento do protótipo. Os requisitos do protótipo foram elicitados com
auxílio de especialista na área em questão, bem como consulta a livros e artigos científicos. Como resultado
gerou-se um protótipo com diversas funcionalidades dando aspectos interativos a tabela periódica. Concluise que o protótipo desenvolvido atintou o objetivo possuindo potencial para utilização como ferramenta para
o ensino-aprendizagem de química, sendo que sua utilização pode trazer benefícios para professores e
alunos. As próximas etapas a serem executadas serão a avaliação e validação do protótipo com a
participação de professores e alunos visando a melhoria e avaliação. Também espera-se que com a
avaliação surjam novas sugestões de funcionalidades que venham agregar valor ao objeto de
aprendizagem.
Palavras-Chave: química; objeto de aprendizagem; tabela periódica.

1 INTRODUÇÃO
Segundo Ohlweiler, (1967) a tabela periódica começou a ser estudada em 1780
por Johann W. Döbereiner, a partir deste período, várias teorias foram criadas até se
chegar ao modelo atual. De acordo com Fonseca (2013), em 1780 os cientistas já
contavam com um número razoável de elementos químicos conhecidos, em torno de 60,
e muitos já haviam sido determinados, porém não havia uma forma de organização para
classificá-los.
Diante desta necessidade surgiram diversos estudos visando a organização
dos elemento químicos. O formato padrão da tabela periódica atual, é atribuído ao
químico americano Horace Groves Deming. Em 1923, Deming publicou uma versão curta
semelhante à de Mendeleev e uma média com dezoito colunas. Sendo distribuídas em
1928 nas escolas americanas. Por volta da década de 1930, a tabela estava aparecendo
em livros e enciclopédias de química.
A tabela periódica mostra a semelhança elementar, e através dela é possível
saber as propriedades de um elemento baseando-se num membro pertencente à mesma
família ou grupo, características importantes para o estudo das ligações químicas.
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A tabela periódica é um recurso muito utilizado que abrande diversos conceitos
de química. Os principais conceitos, necessários para o entendimento e interpretação dos
elementos contidos em uma tabela periódica são:
a) Elemento químico: é o conjunto dos átomos com o mesmo número
atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo
(VARGAS, 2012).
b) Número atômico: número atômico é o número de cargas positivas (prótons)
existentes no núcleo dos átomos (FONSECA, 2013).
c) Famílias: elementos presentes em cada família da tabela periódica
possuem características semelhantes entre si, sejam propriedades físicas e/ou
químicas (MEDEIROS, 2015).
d) Ligações químicas: são uniões estabelecidas entre átomos para formarem
moléculas (MEDEIROS, 2015).
e) Massa atômica: é a média dos numeros de massa molecular (VARGAS,
2012).
f) Camadas eletrônicas: Na eletrosfera, os elétrons giram em torno do núcleo
ocupando o que chamamos de camadas eletrônicas (FONSECA, 2013).
Diante da complexidade contida nos conceitos presentes na tabela periódica
percebe-se a necessidade de ferramentas que auxiliem no processo de ensino e
aprendizagem na área de química. Uma das alternativas para este fim são os objetos de
aprendizagem. Segundo SILVA, CAFE e CATAPAN (2010) “Os objetos de aprendizagem
(OA) são recursos didáticos na forma de arquivos digitais, imagens, vídeos, referências a
sites ou outros materiais que possam ser usados como suporte para as aulas
ministradas”.
A utilização de objetos de aprendizagem torna o processo de ensino e
aprendizagem mais dinâmico, interativo e eficaz. A importância em se utilizar os objetos
de aprendizagem está no fato destes proverem uma aprendizagem colaborativa, ou seja,
essa ferramenta pedagógica possibilita a construção do conhecimento pois contempla a
interação e a cooperação entre parceiros (SAMPAIO e ALMEIDA, 2010). “Os objetos de
aprendizagem na sala de aula podem tanto acelerar processos individuais de
aprendizagem quanto possibilitar que os alunos ajudem-se mutuamente sob a mediação
do professor” (SAMPAIO e ALMEIDA, 2010).
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Diante do contexto apresentado o presente artigo tem como objetivo apresentar
um protótipo de objeto de aprendizagem com intuito de auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem de química.
2 METODOLOGIA
O presente artigo apresenta um protótipo de um objeto de aprendizagem da
tabela periódica. Por se tratar de um protótipo serão abordadas as seguintes etapas:
levantamento de requisitos, definição das tecnologias utilizadas e desenvolvimento do
protótipo. A etapa de avaliação do objeto desenvolvido, bem como algumas
funcionalidades extras não serão abordadas neste trabalho. A Figura 1 apresenta etapas
utilizadas no desenvolvimento do protótipo.
Figura 01 – Etapas do desenvolvimento do protótipo.

Fonte: Os autores (2016).
O levantamento dos requisitos foram realizados através de entrevistas com a
professora de química do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. De
acordo com Sommerville (2011) e Gil (2008), as entrevistas formais ou informais fazem
parte da maioria dos processos de engenharia de requisitos. Nessas entrevistas, os
requisitos surgem a partir das respostas dos usuários aos desenvolvedores, onde eles
falam sobre o sistema que utilizam e também do qual será desenvolvido.
As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do protótipo são as
seguintes:
a) Banco de Dados: MySQL;
b) Linguagem de Programação: Java;
c) Ambiente de Desenvolvimento Integrado: NetBeans.
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A linguagem de programação Java foi escolhida por ser multiplataforma,
abrangendo diversos sistemas operacionais distintos. Utilizou-se um banco de dados para
facilitar o processo de atualização do conteúdo e principalmente pela possibilidade da
criação de uma versão web do protótipo. Essas características permitem a manutenção
das informações e facilita a reutilização para futuras extensões.
Após o levantamento dos requisitos e a definição das tecnologias utilizadas
iniciou-se o processo de desenvolvimento do protótipo. O resultado desta etapa será
apresentado nas próximas seções.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Levantamento de Requisitos
Durante a etapa de levantamento de requisitos as entrevistas demonstraram-se
vitais para o entendimento do domínio de atuação bem como as necessidades dos
professores de química. As decisões de projeto foram direcionadas e sofreram impactos
que influenciaram as características relacionadas as funcionalidades e o conteúdo do
protótipo. Também pode-se ressaltar a pesquisa em livros didáticos de química como
forma de melhor compreensão do domínio em questão, bem como, a análise da forma
como os conteúdos eram abordados pelos autores.
A aplicação da entrevista conjuntamente com o apoio dos livros didáticos foram
fundamentais para a compreensão, modelagem e desenvolvimento do protótipo em
questão.
3.2 Apresentação do Sistema
O protótipo foi concebido para oferecer suporte ao processo de ensino e
aprendizagem de química, mais precisamente sobre o entendimento de conceitos
abordados na tabela peri odica. O sistema desenvolvido pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 – Tela principal do protótipo.

Fonte: Os autores (2016).
Como pode ser observado o sistema desenvolvido apresenta uma interface
simples e amigável. Os elementos são organizados seguindo rigorosamente a tabela
periódica atual.
3.2.1 Ligações Químicas
O sistema também oferece a possibilidade de observar um conjunto de
ligações químicas. A Figura 3 apresenta a tela de ligações químicas.
Figura 3 – Tela de ligações químicas.

Fonte: Os autores (2016).
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Como pode ser observado a opção em questão apresenta o nome da
ligação, a molécula formada e o tipo de ligação. A opção também apresenta os elementos
que compõem a molécula.
3.2.2 Descrição dos Elementos
A tabela periódica desenvolvida permite a interação com todos os elementos
químicos. Ao selecionar um elemento o usuário pode observar suas características, tais
como: número atômico, período, massa atômica, ano de descoberta, camadas
eletrônicas, estado físico e família. Também são apresentados uma imagem e uma breve
descrição com informações relevantes sobre o elemento. A Figura 4 apresenta a
descrição do elemento Rutênio.
Figura 3 – Descrição dos elementos - Rutênio.

Fonte: Os autores (2016).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O protótipo do objeto de aprendizagem desenvolvido visa auxiliar no
processo de ensino e aprendizagem da área de química. A utilização do objeto torna a
construção do conhecimento mais atrativa e didinâmica.
A

metodologia

utilizada

se

demonstrou

adequada

e

atendeu

as

necessidades no processo de desenvolvimento. O levantamento dos requisitos foi
fundamental no desenvolvimento do protótipo, levantando importantes questões e
guiando as decisões do projeto. As tecnologias selecionadas foram suficientes e eficazes
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na construção do objeto de aprendizagem, evidenciando-se boas opções, com bom nível
de produtividade, documentação e desempenho adequados.
O objeto de aprendizagem atendeu as expectativas e abrangeu os principais
conceitos relacionados a tabela periódica. É evidente a capacidade de auxiliar o processo
de ensino e aprendizagem na área da química. A interatividade também pode ser
destacada por oferecer um conteúdo dinâmico e atrativo aos estudantes.
Apresar dos resultados positivos ainda será necessário a avaliação do
protótipo sob a perspectiva dos alunos e professores, visando validação o projeto.
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Resumo: A privacidade garante o direito de um indivíduo, grupo ou instituição de determinar por si próprio,
quando e como as suas informações serão compartilhadas com outras pessoas. Diante desta realidade, o
presente artigo apresenta um estudo sobre a privacidade na internet, presente no cotidiano das pessoas
nos dias atuais, bem como seu conceito à luz da legislação. Aborda-se também a privacidade online,
trazendo um estudo detalhado sobre a legislação especifica sobre este assunto, bem como os estudos
relacionados sobre o tema proposto deste artigo. Utilizando-se a metodologia exploratória, buscando atingir
seus resultados a partir da revisão bibliográfica, pode-se, ao final, afirmar que a privacidade é algo de
grande relevância nos dias atuais, uma vez que com o desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação, em constante crescimento, desperta para a necessidade de proteção de dados e informações
pessoais.
Palavras-Chave: Privacidade, Tecnologias de Informação e Comunicação, Legislação.

1 INTRODUÇÃO
A privacidade é um tema muito debatido na atualidade, de modo que, cada vez
mais, o ser humano quer que suas informações pessoais sejam regidas pelo princípio da
exclusividade. E este conceito também é bastante amplo, uma vez que poder fazer o que
quiser com suas informações pessoais sem que estas sejam de conhecimento público,
isso se torna parte do conceito de privacidade. Moraes (2015) trata a privacidade como
direito de um todo, podendo estender ao domicílio, correspondência, comunicações, e aos
dados pessoais. Entretanto, ela não possui um conceito objetivo e único, tendo diversos
posicionamentos quanto ao seu significado, podendo ser mais abrangente ou mais restrito
(ASSIS, 2013).
Existem diversas formas de invasão de privacidade, inclusive através de
informações pessoais postas na web e que achamos fundamentais de serem protegidas.
A Internet é algo cotidiano na vida das pessoas que buscam nos serviços online a
satisfação de suas necessidades, entretanto, quanto maior for a sua utilização, mais
exposta estará uma pessoa, na medida em que seus dados passam a ser informados e
compartilhados com grande amplitude. Diante deste contexto, surgem as perguntas de
pesquisa: quais os conceitos de privacidade em geral? O que é privacidade online e qual
a legislação que a assegura no uso destes recursos?
Esta pesquisa tem por objetivo identificar os estudos que buscam analisar os
conceitos de privacidade online à luz da legislação, bem como o impacto de sua violação
no uso das tecnologias de informação e comunicação.
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Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 se encontra a
metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. Na seção 3, o referencial teórico
abordado. A subseção 3.1, por sua vez, aborda a privacidade conforme a legislação e a
importância da privacidade em geral. Na 3.2 compreende um breve estudo sobre a
privacidade online baseando-se em autores e publicações recentes sobre este tema. A
subseção 3.3 corresponde aos estudos relacionados. Na seção 4, apresentam-se as
considerações finais, e em seguida as referências utilizadas pelos autores durante o
desenvolvimento deste estudo.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa classifica-se como de natureza exploratória, buscando
atingir seus resultados a partir da revisão bibliográfica.
A pesquisa exploratória, segundo Dencker (1998), tem como objetivo aprimorar
ideias ou descobrir intuições, tendo como característica fazer um planejamento,
levantamento bibliográfico, estudos de casos selecionados, levantamento de fontes
secundárias, ou a observação informal. Tendo como objetivo fundamental proporcionar
maior familiaridade com o problema proposto, possibilitando torná-lo mais específico
conforme salienta (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Já Severino (2007), descreve como sendo aquela que busca apenas levantar
as informações sobre um determinado assunto, além de fazer os registros e analisar os
fenômenos estudados, buscando identificar suas causas. Sendo muito utilizada em casos
onde há necessidade de definir o problema com maior precisão, tendo como objetivo
prover critérios e maior compreensão (OLIVEIRA, 2011).
Por outro lado, a revisão bibliográfica pode ser conceituada conforme Gil
(2010), como a pesquisa elaborada com base em materiais que já foram publicados
como, livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos, ou
materiais disponíveis em CDs, DVDs, ou outros disponíveis na Internet. Segundo Lakatos
e Marconi (2010), ela abrange tudo que já foi tornado público sobre o tema do estudo
proposto, além dos materiais que foram citados, podem ser usados outros meios de
comunicação, como rádio, gravações em fitas, filmes e televisão.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Este trabalho desenvolveu-se a partir do estudo sobre privacidade conforme a
legislação, além de apresentar os conceitos sobre privacidade online. As seções a seguir
procuram realizar a delimitação teórica deste estudo.
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3.1 PRIVACIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO
A privacidade pode ser considerada por alguns, apenas como um capricho, ou
uma vontade de uma parte da sociedade, para proteger uma demanda individualista, ela
tem caráter não só individual, mas também social, pois colabora para a manutenção dos
limites da sociedade perante um indivíduo, por isso afirma-se que a proteção da
privacidade não é nativa apenas do interesse individual, mas sim de um todo. A forma
como se trata o direito à privacidade molda a sociedade atual, entende-se que o direito à
privacidade, além de direito do indivíduo, também é um elemento do corpo social (ASSIS,
2013). Assim, visa proteger não somente um indivíduo especifico, mas toda a sociedade,
por meio de regras sobre o direito de privacidade de cada um destes (LEONARDI, 2012).
A privacidade no ordenamento jurídico pátrio decorre do texto constitucional de
1988, estando fixado em seu artigo 5º, incisos X, XI, e XII, conforme segue:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal (BRASIL, 1988).

A constituição Federal vê a privacidade como algo muito importante, por isso
relata que todos são iguais, tendo direito invioláveis junto à legislação. A vida moderna,
que permite os seres humanos estarem cada vez mais conectados através da Internet,
leva-nos à discussão da privacidade no ambiente online, abordada na seção seguinte.
3.2 PRIVACIDADE ONLINE
Anos atrás a Internet era apenas um ambiente restrito a poucos computadores
em universidades, empresas, repartições governamentais, conectados uns aos outros.
Mas logo se tornou um fenômeno mundial, tanto que com o contingente de dispositivos
conectados à mesma, fez os endereços de rede disponíveis se tornarem escassos. Dessa
forma a Internet atrai cada vez mais a atenção de pessoas, governos e empresas da área
de telecomunicações para poder controlar todas essas informações (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2014).
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Cada dia mais estamos conectados com o mundo através da Internet,
proporcionando uma vasta comunicação, compartilhamento de fotos, músicas, vídeos, e
hoje é praticamente impossível viver sem esta. Mas, com o avanço tecnológico, começou
a aumentar casos de crimes cometidos nesse ambiente, por isso os governos começaram
a pensar na criação de leis que pudessem diminuir esses casos (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2014).
Conforme Vidal (2010), a partir disso o direito à privacidade passa a integrar o
hall dos direitos da personalidade, e também fazer parte das declarações de direito e das
constituições de vários Estados. No Brasil, no dia 23 de abril de 2014 foi sancionada, pela
Presidência da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, a Lei n° 12.965,
conhecida por Marco Civil da Internet, o Brasil passou a compor, junto com Países Baixos
e Chile, um grupo de nações que promulgaram legislações específicas para regular a
rede (BEZERRA; WALTZ, 2014, p.161). Nesta legislação consta, em seu artigo 11, alguns
princípios estabelecidos sobre a privacidade, conforme segue:
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e
de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território
nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros (ACTANTES et al. 2015).

O processo do Marco Civil obteve reconhecimento internacional, todo o
processo de formulação foi marcado por debates feito por meio de consultas públicas
presenciais e online. Mostrou-se como um carácter inovador e foi de estrema importância
para que o conteúdo da lei afirmasse para a rede mundial de computadores importantes
direitos para toda a população brasileira. As empresas que prestam serviços na Internet
podem seguir operando com segurança e justiça, pois a lei oferece regras claras e
adequadas para as mesmas (ACTANTES et al. 2015).
3.3 ESTUDOS RELACIONADOS
Alguns autores já procuraram demonstrar a importância das discussões
envolvendo a privacidade, especialmente nos espaços online.
No estudo elaborado por Grisoto et al. (2015), a privacidade começou a ser
levada em consideração com maior importância principalmente no século XX, à medida
em que foram se desenvolvendo as tecnologias de comunicação, possibilitando a
disseminação das informações privadas dos indivíduos. Por outro lado, Bezerra e Waltz
(2014) referem-se à privacidade como aquilo que o indivíduo não pretende expor
publicamente.
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Melo (2015), por sua vez, relata, que o direito à privacidade, tomado pelo
direito constitucional, como o conjunto de informações sobre um indivíduo que ele possa
decidir e manter sob sigilo, decidindo em que condições essas podem ser reveladas. Hoje
qualquer discussão sobre direitos e Internet passa pelo debate sobre a privacidade online.
Algo que é muito complexo, sobre o direito individual e que abrange várias questões
sobre as informações pessoais e privacidade, conforme relata Silva (2015).
Paulino (2015) trata a privacidade a respeito dos dados que muitas vezes
passam a ser irrelevantes na navegação e que o indivíduo conscientemente divulga,
abrindo a questão do destino desses dados coletados, que de forma geral existem
normas que regulam a maneira de como estes são tratados pelos sistemas. Este conjunto
de normas é dito em documentos como “Termos de Uso” ou “Política de Uso”.
Dentro desta perspectiva, essa troca de informações para acessar
gratuitamente serviços pode significar o compartilhamento de dados, ou a violação da
privacidade. Christofoletti (2015) afirma que a legislação brasileira e a privacidade devem
ser respeitadas, obrigatoriamente, em qualquer operação de coleta e armazenamento de
dados na Internet. Diante da literatura consultada, percebe-se que a discussão acerca da
privacidade à luz das tecnologias da informação e comunicação está aberta e um
caminho longo ainda há que ser percorrido para que se tenha um consenso acerca dos
limites a serem observados pelos usuários e fornecedores destas tecnologias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A privacidade pode ser definida como o direito fundamental de um indivíduo,
essencial para a liberdade, a democracia, bem-estar psicológico, individualidade e a
criatividade deste. Pode-se dizer que a privacidade é um aspecto relevante da vida na
sociedade moderna, uma vez que, com o desenvolvimento das tecnologias de informação
e comunicação, em franca ascensão, se faz necessária à prática de proteger não
somente alguns indivíduos específicos, mas sim todas as pessoas, por meio de
delimitações de onde começa e termina o direito de cada um, determinando como as
informações pessoais destes serão compartilhadas com outras pessoas.
A privacidade é, portanto, um tema muito amplo e importante para a sociedade,
sendo objeto de estudo por parte da comunidade científica atual. Deste modo, a partir da
compreensão do conceito e das implicações da privacidade e sua violação, presentes
neste artigo, tem-se que as futuras investigações possam analisar a privacidade nas
redes sociais, os termos de uso e condições destas ferramentas online.

ISSN 2526-4044

139 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS
ACTANTES et al. Regulamentação do Marco Civil da Internet: Considerações para o
eixo “Privacidade e Liberdade de Expressão”. Artigo19.org. São Paulo, mar. 2015.
Disponível em: <http://artigo19.org/blog/2015/03/20/regulamentacao-do-marco-civil-dainternet-politicas-para-o-desenvolvimento-da-internet/>. Acesso em 17 Jul. 2016.
ASSIS, José Francisco de. Direito à privacidade no uso da internet: omissão da
legislação vigente e violação ao princípio fundamental da privacidade. In: Âmbito Jurídico,
Rio Grande, XVI, n. 109, fev. 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12848>. Acesso em 03 Jul.
2016.
BEZERRA, Arthur Coelho; WALTZ, Igor. Privacidade, Neutralidade e Inimputabilidade
da Internet no Brasil: avanços e deficiências no Projeto do Marco Civil. Revista Eptic
Online. Sergipe, v.16, n.2, p. 161-175, abr. 2014.
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado, 1988.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Marco Civil da Internet. Projeto de lei complementar PL
2126/2011. Que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da
Internet no Brasil. Brasília, jan. 2014. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/marco-civil>.
Acesso em: 28 Jun. 2016.
CRISTOFOLETTI, Rogério. Privacidade e Regulamentação do Marco Civil da Internet:
registros e preocupações. Revista Eco Pós. Rio de Janeiro, v.18, n.3, p. 221, out. 2015.
DENCKER, Ada F, M. Pesquisa em Turismo: Planejamento, métodos e técnicas. 9. Ed.
São Paulo, Futura, 1998.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. 1. Ed. Porto
Alegre, Editora da UFRGS, 2009. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 12 Jun. 2016.
GIL, Antonio C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. Ed. São Paulo, Atlas, 2010.
GRISOTO, Ana Paula et al. A questão da privacidade no contexto da Ciência da
Informação: uma análise das Teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação da UNESP Campus de Marília. Revista Ibero-Americana de
Ciência da Informação. Brasília, v.8, n.2, p.165-181, jul. / dez. 2015. Disponível em:
<http://www.periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/14796>. Acesso em 14 Jul.
2016.
LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos da Metodologia Científica. 7.
Ed. São Paulo, Atlas, 2010.
LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de
Internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005.
ISSN 2526-4044

140 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

MELO, Jussara Costa. Midiatização da Privacidade: os riscos do clique digital. Revista
Periódico Científico Tecnologias em Projeção. v.6, n2, 2015. Disponível em:
<http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/projecao4/article/view/507>. Acesso
em: 14 Jul. 2016.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. Ed. São Paulo, Atlas, 2015.
OLIVEIRA, Maxwell Ferreira. Metodologia Científica: um manual para a realização de
pesquisas em administração. Catalão, UFG, 2011. Disponível em:
<https://adm.catalao.ufg.br/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica__Prof_Maxwell.pdf>. Acesso em: 12 Jun. 2016.
PAULINO, Yuri. Sistemas da Internet e a Proteção da Privacidade do Usuário: uma
análise a partir dos termos de uso. Paraíba, 2015. Disponível em:
<http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/handle/tede/7833#preview-link0>. Acesso em: 19 Jul. 2016.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. Ed. São Paulo, Cortez,
2007.
SILVA, Sivaldo Pereira. Direito à Privacidade e a regulação da Comunicação Digital
no Brasil, EUA e União Europeia. Contemporânea Revista de Comunicação e Cultura.
v.13, n.03, p. 598-616, set. / dez, 2015. Disponível em:
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/14805>.
Acesso em: 14 Jul. 2016.
VIDAL, Gabriel Rigoldi. Privacidade e Internet. Caderno de Pesquisa, São Paulo, 2010.
Disponível em:
<http://www.direitorp.usp.br/arquivos/noticias/sites_eventos/3_semana_juridica_2010/pap
ers/Gabriel%20Rigoldi%20Vidal.pdf>. Acesso em: 04 Jul. 2016.

ISSN 2526-4044

141 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SETOR
TÊXTIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Victor Martins de Sousa¹, Gabriel Cesar Costa², Vinícius dos Santos Fernandes³,
Vanderlei Freitas Junior4
1

Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio/victor.sousa@sombrio.ifc.edu.br
2
Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio/calheu@hotmail.com
3
Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio/vinifernandes_11@hotmail.com
4
Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio/junior@tavolaredonda.com.br

Resumo: A tecnologia da informação e comunicação (TIC) tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais
empregada como instrumento para as mais diversas finalidades. É utilizada por indivíduos e organizações
para acompanhar a velocidade com que as transformações vêm ocorrendo no mundo, para aumentar a
produção, melhorar a qualidade dos produtos, além de ser empregada como suporte à análise de
mercados. O uso da TIC oferece recursos que contribuem com a operação destas companhias, como as
redes de computadores, servidores de arquivos, compartilhamento de dispositivos e a utilização de serviços
online, e seu uso se tornou cada vez mais frequente. Esses benefícios são significativos para um grande
número de segmentos produtivos, que empregam as TICs para o aprimoramento de seus processos,
produtos e serviços, de modo que as TICs possam contribuir diretamente para a melhoria do setor industrial
e na gestão das organizações. Diante deste contexto este artigo procura analisar a importância das
tecnologias da informação e comunicação para a gestão das organizações e sua contribuição, de maneira
particular, para o setor têxtil.
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; TIC; Têxtil.

1 INTRODUÇÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são consideradas
aquisições, armazenamentos, processamentos e distribuição da informação a partir de
meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros
(GARUTTI e FERREIRA, 2015).
Segundo Rossetti e Morales (2007), a Tecnologia da Informação e Comunicação
tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais empregada como instrumento para as mais
diversas finalidades. É utilizada por indivíduos e organizações para acompanhar a
velocidade com que as transformações vêm ocorrendo no mundo, para aumentar a
produção, melhorar a qualidade dos produtos, além de ser empregada como suporte à
análise de mercados.
Campos, Medeiro e Sousa Neto (2011) afirmam em seus estudos que a utilização
de TIC pelas indústrias brasileiras, como forma de tornar o negócio mais competitivo, de
aprimorar as práticas administrativas, ou até mesmo na tentativa de se diferenciar dos
concorrentes, tem sido uma prática comum nas organizações.
O aumento do número de empresas, bem como a sua qualificação, muito se deve
à área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), pois o seu uso oferece
recursos que contribuem com a operação destas companhias, como as redes de
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computadores, servidores de arquivos, compartilhamento de dispositivos e utilizar
serviços online. Estes benefícios são significativos para um grande número de segmentos
produtivos, que beneficiam-se das TICs para o aprimoramento de seus processos,
produtos e serviços. Dentre eles, destacamos neste estudo o setor têxtil, em razão do
interesse particular deste artigo, que se propõe a contribuir com as bases e o referencial
teórico necessários à realização de um diagnóstico da contribuição das TICs para o setor
têxtil na cidade de Sombrio, interior do Estado de Santa Catarina, região de abrangência
do Instituto Federal Catarinense, Campus Sombrio.
Diante deste contexto este artigo procura analisar a importância das Tecnologias
da Informação e Comunicação para a gestão das organizações e sua contribuição, de
forma particular, para o setor têxtil.
Este artigo está organizado em cinco seções. A primeira é representada pela
introdução, sendo seguida pela seção número dois, onde é especificada a metodologia de
trabalho. Na seção três são apresentados os referenciais teóricos de sustentação deste
trabalho. Na sequência, a seção quatro apresenta as considerações finais, sendo seguida
pela quinta seção, de referências.
2 METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se por sua natureza exploratória. Para a consecução de
seus objetivos foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos publicados em revistas
indexadas do Brasil com o objetivo de descrever o conceito das Tecnologias da
Informação e Comunicação, bem como o uso dos seus recursos na gestão das
organizações, com foco particular no segmento têxtil.
A revisão bibliográfica é definida como sendo “um apanhado geral sobre os
principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de
fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema” (MARCONI E LAKATOS,
2003). Assim, a seção a seguir descreve o referencial teórico construído.
3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O emprego em larga escala das TICs tem sua origem ainda no fenômeno da
Revolução Industrial, quando o mundo passa a conhecer um grande número de
companhias que ocupavam-se da fabricação de computadores eletrônicos e seus
componentes (PEREZ, 2009). Entretanto, o emprego em larga escala pela humanidade
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deu-se de forma gradual e paulatina. Sabbag (2007) ensina que, em torno dos anos 1950,
o foco estava na computação em si, isto é, no acúmulo e transição de dados, na
realização de cálculos. A partir da década de 1970, a atenção se volta para a informática,
com o foco no processamento da informação, que por sua vez era destinada ao auxílio do
processo de tomada de decisão. Por fim, nos anos 1990 e seguintes, a atenção se volta
então para as tecnologias da informação, com o foco totalmente voltado para a criação,
compartilhamento e uso do conhecimento, estimulando os processos interativos entre as
pessoas, mediados pelas tecnologias disponíveis.
Assim, o termo “Tecnologia da Informação e Comunicação” surgiu a partir da
década de 1990, neste processo de ruptura e transição, quando o conhecimento humano
passa a ser considerado o ativo primordial para as organizações, e a tecnologia se
transforma na ferramenta necessária para a gestão deste conhecimento (SABBAG, 2007).
Laudon e Laudon (2004) complementam que a TIC é, portanto, o conjunto formado por
hardware e software utilizado para a coleta, o armazenamento, a disseminação da
informação no suporte aos processos de tomada de decisão.
Ramos (2008), também complementa ao afirmar que chamamos de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) aos procedimentos, métodos e equipamentos para
processar informação e comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática.
Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos palpável o conteúdo da comunicação, por
meio da digitalização e da comunicação em redes para a captação, transmissão e
distribuição das informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática,
vídeo ou som.
Harder e Souza (2011), ainda, definem a Tecnologia da Informação e Comunicação
como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação,
podendo ser todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade para tratar dados e/ou
informações.
Este aparato tecnológico contribui para o desenvolvimento das organizações,
conforme demonstrado na seção a seguir.
3.1 A importância das TICs para as organizações
Ramos (2008), entende que a comunicação é essencial à condição humana desde
as mais remotas eras e consiste numa interação que ocorre entre dois ou mais
intervenientes, em termos de transmissão e recepção de informação. Diante disto, o uso
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de TIC em qualquer organização tende a dar um grande salto de melhoria para os
processos de compartilhamento de informação.
Segundo Porcaro (2006), a contextualização internacional buscou sintetizar o
cenário de macroestratégias de políticas globais, que, de uma forma ou de outra, norteiam
ou influenciam as políticas públicas nacionais. Tomou-se por referência o ambiente de
discussão e de proposição que vem debatendo a relevância da ampliação do acesso e do
uso da TIC, uma tecnologia vista como fator preponderante no desenvolvimento dos
indivíduos e da economia na sociedade contemporânea.
Assim, pode-se afirmar que as Tecnologias da Informação e Comunicação
oferecem sua contribuição às organizações, garantindo maior produtividade, controle e
organização, bem como garantindo o acesso aos recursos de comunicação que podem
inserir a companhia no cenário global.
3.2 As TICs e o setor têxtil
Diversos são os segmentos que se beneficiam do uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação. Destaca-se, em razão do interesse particular deste estudo, a
área têxtil, onde alguns estudos procuram demonstrar a importância de TIC para este
setor.
Campos, Medeiros e Souza Neto (2011) apresentam um artigo que tem como
objetivo diagnosticar a situação atual da indústria têxtil em João Pessoa, apresentando a
importância da Tecnologia da Informação e Comunicação nas organizações deste
segmento através de um questionário.
Harder e Souza (2011) afirmam em suas pesquisas que a tecnologia pode auxiliar
em muitas profissões, inclusive na área da moda. Uma das áreas em que a tecnologia
pode ser eficientemente aplicada é na área de desenho de moda, que até certo tempo
atrás tinha a predileção de ser feito somente do modo tradicional, ou seja, à mão.
Segundo os estudos de Campos, Medeiros e Souza Neto (2011), o fator que
impede as empresas de aderirem as TICs é o custo, e que a grande maioria dos
empresários desconhecem as vantagens em utilizar a TIC no setor têxtil.
Apesar da notória importância da TI nas organizações, não basta apenas coletar e
armazenar dados. É essencial transformá-los em informações relevantes ao processo de
gestão estratégica. Logo, para o sucesso e a viabilidade de seu emprego, é necessário
utilizar uma ferramenta que forneça respostas rápidas, de maneira simples e mais
econômica possível, uma vez que os micros e pequenos empresários, em sua maioria,
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enfrentam a concorrência totalmente despreparados, sem conhecerem o mercado, seus
concorrentes e as fontes de informação disponíveis (PORCARO, 2006)
Assim, a TIC está cada vez mais presente no setor têxtil. Com o desenvolvimento
das indústrias, a necessidade da utilização de softwares e recursos tornaram-se
ferramentas alternativas, como a ferramenta Corel Draw (ROSA, 2010), usada para área
de design ou a ferramenta Audaces, programa essencial na criação de moldes em várias
empresas têxtil.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho se propôs a analisar o papel da Tecnologia da Informação e
Comunicação e sua contribuição frente ao setor têxtil. Após a revisão bibliográfica, foi
identificado que as TICs trazem inúmeras vantagens para a gestão das organizações, em
seus diversos segmentos.
Com relação a utilização das TICs no setor têxtil, Harder e Souza (2011) afirmam
em suas pesquisas que a tecnologia pode auxiliar em muitas profissões, inclusiva na área
da moda. Uma das áreas em que a tecnologia pode ser eficientemente aplicada é na área
de desenho de moda. Outros trabalhos foram identificados neste estudo, que procuraram
demonstrar a relevância das TICs para as organizações do setor têxtil, de modo a
contribuir para a identificação das necessidades deste setor que podem ser
suficientemente sanadas a partir da utilização destas ferramentas.
Este diagnóstico inicial indica o caminho a ser trilhado em pesquisas futuras. A
partir da revisão de literatura realizada e diante da importância demonstrada pelas TICs
para as organizações, bem como da relevância observada no setor têxtil na cidade de
Sombrio - SC, é possível realizar um levantamento de informações através de
questionários respondidos pelas empresas da região a fim de diagnosticar de forma
especifica as dificuldades encontradas e consequentemente, apresentar soluções e
melhorias para a utilização das TICs neste setor especificamente.
Ao longo dos anos, a industrialização têxtil mostrou um grande crescimento no
município de Sombrio, localizado no extremo Sul de Santa Catarina. Notadamente, as
empresas demandam profissionais capacitados e, a partir do conhecimento das carências
verificadas neste setor, as diversas organizações de ciência e tecnologia podem oferecer
contribuições de maneira a garantir o acesso ao conhecimento específico das TICs, de
forma contextualizada e integrada com as demandas do mundo do trabalho.
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Resumo: Com o desenvolvimento de software, tornou-se possível a agilidade e segurança na troca de
informações, além de auxiliar no controle da tomada de decisões, reduzindo os erros e economizando o
tempo do usuário. À vista disso, a programação de computadores vem ganhando espaço no cenário atual e,
reunindo este fator, com o interesse pela área da Nutrição – conhecendo um pouco da elaboração de uma
dieta alimentar e entendendo que é uma tarefa complexa – este trabalho tem como objetivo apresentar uma
aplicação computacional. Esta visa simplificar o gerenciamento do fluxo de informações geradas pela
profissional da área de Nutrição, bem como facilitar na elaboração de planos alimentares, sendo que o
usuário final será exclusivamente a Nutricionista. Por meio de um diálogo com a profissional da área, foi
possível compreender suas dificuldades e carências no ofício e, a partir disso, para o desenvolvimento da
aplicação utilizou-se da tabela nutricional para obter informações dos alimentos, além da necessidade da
implementação de um banco de dados e a utilização de uma linguagem de programação. A aplicação foi
desenvolvida inicialmente no ano de 2015 e aprimorada no ano seguinte, dessa forma, encontra-se na sua
segunda versão. Com isso, os resultados do desenvolvimento do software foram positivos e o
conhecimento aprimorado. O uso da aplicação pela profissional da área de Nutrição servirá de teste, sendo
que ela avaliará a suficiência do mesmo para que assim seja proposta a implementação do software no seu
ofício.
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Software. Dieta Alimentar. Nutrição.

1 INTRODUÇÃO
A nutrição pode ser entendida como um processo biológico na qual os
organismos utilizam-se dos alimentos para obter nutrientes fundamentais. Também pode
ser entendida como uma ciência que integra as chamadas ciências da saúde, pois
estudam de maneira geral a vida humana, relacionando os alimentos ingeridos e as
doenças que podem surgir.
O profissional da área de Nutrição, chamado de Nutricionista, faz uma
avaliação nutricional, que segundo Mello (2002, p.357) “determina o estado nutricional,
que é resultante do balanço entre a ingesta e a perda de nutrientes”. É na avaliação
nutricional que o profissional analisa o consumo alimentar e as medidas antropométricas,
isto é, a verificação das medidas físicas. Desse modo, o Nutricionista elabora o plano
alimentar, também chamado de dieta alimentar, que conterá qual alimento e qual sua
quantidade adequada para suprir as necessidades nutricionais. Este, se torna difícil de ser
preparado, já que a quantidade de informações que devem ser levadas em consideração
e que, posteriormente são geradas, é muito grande.
Perante essa situação, resolveu-se desenvolver um software que seja
auxiliador do profissional da área de Nutrição, sendo que para isso, foi realizada uma
coleta e análise de requisitos e, através das mesmas, concluiu-se a necessidade de um
software que automatizasse as informações e facilitasse na tomada de decisões para o
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planejamento da dieta alimentar. A escolha da temática nutricional deu-se devido a essa
proposta estar presente no dia a dia e levar em consideração a vida saudável, onde,
grande parte da população procura por Nutricionistas para obterem uma qualidade de
vida melhor.
O presente artigo está organizado em capítulos, sendo eles: fundamentação
teórica

nutricional,

aspectos

metodológicos,

as

ferramentas

utilizadas

para

o

desenvolvimento do sistema, a apresentação do sistema como resultado deste e, por fim,
as considerações finais.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA NUTRICIONAL
Neste capítulo será apresentada a fundamentação nutricional do presente
artigo, para assim embasar teoricamente a problemática apresentada.
2.1 Necessidades e Recomendações Nutricionais
As necessidades nutricionais referem-se as quantidades de nutrientes e
energia que se encontram nos alimentos, fazendo com que o indivíduo saudável
mantenha suas necessidades fisiológicas e previna a deficiência de nutrientes. As
recomendações nutricionais tratam-se da quantidade de nutrientes que este indivíduo
consumirá em sua dieta (CUPPARI, 2014). Desse modo, a tabela abaixo aborda
componentes da tabela nutricional, sendo que estes fazem parte da descrição dos
alimentos no software desenvolvido.
Tabela 1: Carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, sódio e calorias.
Nutrientes
Carboidratos

Definições

Onde encontram-se

São as principais fontes de energia da Encontrados principalmente em frutas,
dieta alimentar e uma de suas funções

verduras, legumes, cereais e

é fornecer energia para células e

leguminosas (BIESEK et al., 2015).

cérebro (BIESEK et al., 2015).
Proteínas

Se formam a partir da constituição de Encontradas principalmente em carne,
aminoácidos e uma de suas funções é ovos, leites e derivado (BIESEK et al.,
o transporte de moléculas no sangue

2015).

(BIESEK et al., 2015).
Lipídios

Fibras

De maneira geral são as chamadas

Encontrados principalmente em

gorduras e uma de suas funções é a

manteiga e alimentos

manutenção do colesterol (BIESEK et

ultraprocessados (BIESEK et al.,

al., 2015).

2015).

São um conjunto de carboidratos que

Encontradas principalmente em
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não são absorvidas pelos organismos

vegetais, hortaliças, aveias e cereais

e uma de suas funções é melhorar as

(BIESEK et al., 2015).

funções do intestino grosso (BIESEK
et al., 2015).
Sódio

De maneira geral é o sal e uma de

Encontrado principalmente em caldos

suas funções é a manutenção da

concentrados adicionado as

pressão arterial (SARNO, 2010).

preparações e alimentos
industrializados (SARNO, 2010).

Calorias

É a energia dos alimentos

Encontradas em todos os alimentos

(SEYFFARTH, 2009).

(SEYFFARTH, 2009).

Fonte: A autora, 2016.

2.2 Medidas Antropométricas
As medidas antropométricas são realizadas nos indivíduos para verificar seu
estado nutricional, no qual, é possível prevenir e tratar problemas nutricionais dentro da
nutrição. Além disso, é possível mensurar a composição corporal através da análise da
gordura e da massa muscular (MARTINS, 2008). Desse modo, a tabela abaixo aborda as
principais técnicas utilizadas na avaliação, sendo que estas encontram-se no software
desenvolvido.
Tabela 2: Massa Corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferências e pregas cutâneas.
Técnica

O que avalia

Material utilizado

Massa Corporal

Soma de todos os componentes

Balança antropométrica calibrada

corporais (CUPPARI, 2002).

(CUPPARI, 2002).

Medida do paciente na posição

Pode ser realizado a partir de

vertical (CUPPARI, 2002; FONTES et

equipamentos como estadiômetro,

al., 2012).

antropômetro ou fita métrica

Estatura

(CUPPARI, 2002; FONTES et al.,
2012).
Índice de Massa Corporal (IMC)

Valor estimado de gordura e

É obtido através da fórmula que

composição corporal (PETROSKI,

relaciona a divisão da massa corporal

2007).

em quilogramas, pela estatura em
metro, elevado ao quadrado (kg/m²)
(PETROSKI, 2007).

Circunferências

A composição e a distribuição da

Fita métrica (FONTES et al., 2012).

gordura corporal. As circunferências
podem ser da cintura, do quadril, do
braço e abdominal. Estas estão sendo
representadas na Figura 2 (FONTES
et al., 2012).
Pregas Cutâneas

A reserva de gordura corporal. As

Fita métrica ou pela técnica da

pregas cutâneas podem ser do

bioimpedância (FONTES et al., 2012).

tríceps, bíceps, subescapular, supra-
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ilíaca, abdominal, panturrilha e da
coxa. Estas sendo representadas na
Figura 3 (FONTES et al., 2012).
Fonte: A autora, 2016.
Figura 2: Representação das circunferências.

Figura 3: Representação das pregas cutâneas.

Fonte: A autora, 2016.

Fonte: A autora, 2016.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
O Sistema para Nutricionista foi idealizado e desenvolvido devido à ausência
de uma aplicação que automatizasse o ofício da Nutricionista. Após observações e
análises de que era possível desenvolvê-lo, os requisitos foram constituídos a partir de
uma conversa com a profissional da área de Nutrição e com o professor da área de
Informática do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio. Na coleta de
requisitos, pode-se perguntar a Nutricionista como é seu trabalho e o que facilitaria o
mesmo e, a partir dessas informações, foi desenhado pequenos protótipos das telas do
software, projetado e desenvolvido seu banco de dados.
Na etapa de desenvolvimento, percebeu-se que o software poderia apresentar
funções ainda mais eficientes, entre elas, a criação de um cadastro de pacientes
contendo mais informações e também o acréscimo de dados sobre os alimentos. Sendo
assim, essas sugestões foram analisadas e implementadas no software.
Assim, primeiramente houve uma atualização do banco de dados, sendo que
foi inserido novas tabelas além das já existentes no início do projeto e adicionado novas
informações

sobre

os

alimentos.

Em

seguida,

houve

o

aprimoramento

e

o

desenvolvimento de novas telas que propiciaram a evolução do software.
4 FERRAMENTAS UTILIZADAS
A fim de cumprir com o objetivo da pesquisa, foram utilizados alguns materiais
no desenvolvimento da aplicação. Na área de programação e banco de dados utilizou-se
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a linguagem de programação JAVA e SQL e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados
MySQL WorkBench.
A linguagem de programação JAVA, que iniciou em um projeto da empresa Sun
Microsystems no ano de 1991, é uma linguagem multiplataforma de alto desempenho
(FURGERI, 2012). Através dela foi possível obter um software para desktop.
A linguagem SQL, que foi desenvolvida em meados da década de 1970 pela
International Business Machines (IBM Research), foi utilizada para as consultas,
inserções, modificações, exclusões na base de dados (ANGELOTTI, 2010; DATE, 2003),
sendo que a escolha da mesma se deu pelo fato de ser uma linguagem gratuita e muito
conhecida pelos desenvolvedores.
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) segundo Heuser (2009,
p.23) é conhecido como um “software que incorpora as funções de definição, recuperação
e alteração de dados em um banco de dados.” Através dele é possível controlar os dados
armazenados e a integridade dos mesmos, garantindo assim a segurança dos mesmos.
Com isso, viu-se que um SGBD seria muito importante no desenvolvimento do software
para nutricionista e escolheu-se o MySQL WorkBench. Este possui funcionalidades
importantes, como a cor no destaque de sintaxe, preenchimento automático, reutilização
de trechos SQL e o histórico de execução de SQL. Portanto, essa aplicação traz
segurança ao gerenciamento dos dados, além disso, é uma ferramenta gratuita
(ORACLE, 2016).
5 SISTEMA PARA NUTRICIONISTA
O sistema para nutricionista é um software que agrupa funcionalidades como
automatizar informações e facilitar a elaboração de dietas alimentares. Seu uso é voltado
para o profissional da área de Nutrição, já que este é qualificado na área.
Através do software, é possível realizar o cadastro de informações gerais dos
pacientes, como: nome, data de nascimento, CPF, entre outras. Também é possível o
cadastro

de

informações

antropométricas

(Figura

4),

como:

massa

corporal,

circunferências, pregas cutâneas, entre outras. Além disso, o software possui um pequeno
cadastro de informações sobre doenças, sendo estes importantes fatores a serem
levados em consideração no planejamento da dieta alimentar. Vale lembrar também que
existe a possibilidade de alterar os dados dos pacientes e excluir os mesmos.
O software conta com uma parte de pesquisa que agrupa os alimentos
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automaticamente, nos quais estão de acordo com a classificação da tabela TACO. É
possível também que se cadastre novos alimentos (Figura 5), sendo que estes podem ser
alterados. Na interface de planejamento, a nutricionista formulará a dieta alimentar do
paciente, na qual informará a quantidade necessária de determinado alimento e qual a
refeição do mesmo.
O banco de dados conta com seis tabelas que se relacionam entre si, fazendo
com que seja possível o armazenamento dos dados e a integridade dos mesmos. Já na
parte de interface gráfica, tem-se nove telas, sendo estas de cadastros, alterações,
exclusões, planejamento, relatório e informações do sistema.
Atualmente, a aplicação contínua em desenvolvimento, onde está sendo
desenvolvido mais funções, como a possibilidade de gerar um arquivo PDF (Portable
Document Format) da dieta, facilitando assim sua impressão e seu envio direto para o email do paciente.
Figura 4: Interface de medidas antropométricas.

Figura 5: Interface de cadastro dos alimentos.

Fonte: A autora, 2016.

Fonte: A autora, 2016.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do Sistema para Nutricionista foi possível atingir os
objetivos propostos no tempo esperado, além disso, novos objetivos estão sendo
apresentados, o que leva o software a estar em progresso. Assim, busca-se além do
desenvolvimento de novas funções, o aperfeiçoamento de funções que o software já
possui. O sistema contribuirá integralmente no ofício do profissional da área de Nutrição,
onde agilizará seu trabalho, fazendo com que ganhe mais tempo. A realização do
presente artigo também propiciou uma maior divulgação do software desenvolvido,
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fazendo com que pessoas possam conhecer um pouco da área de informática e da área
de nutrição, podendo contribuir com opiniões para o aprimoramento do sistema.
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Resumo:A Experimentação Remota é uma tecnologia através da qual o usuário, de qualquer lugar e em
qualquer momento, controla um experimento físico, observando os resultados via streaming de vídeo. Os
laboratórios remotos utilizam experimentos reais, diferente da simulação e dos laboratórios virtuais, o que
aproxima os resultados dos obtidos pelos laboratórios presenciais. Este artigo tem como objetivo descrever
experiência de estágio vivenciada no RExLab – Laboratório de Experimentação Remota do Campus
Araranguá, da Universidade Federal de Santa Catarina, realizada no período de 04 de janeiro a 17 de
fevereiro de 2016. Verificou-se, ao final, a importância da Experimentação Remota, pelo fato de possibilitar
o compartilhamento de recursos tecnológicos.
Palavras-chave: Estágio. Experimentação Remota. Arduino.

1 INTRODUÇÃO
A Experimentação Remota é uma tecnologia que permite ao usuário, de qualquer
lugar e a qualquer momento, controle um experimento físico, observando os resultados
via streaming de vídeo. Ela vem se tornando importante pelo fato de proporcionar uma
inclusão de tecnologias educacionais em comunidades sem grandes recursos
tecnológicos.
Durante a realização do estágio no RExLab – Laboratório de Experimentação Remota
da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) – Campus Araranguá, foram
realizadas diversas atividades voltadas para o Block.ino, descrito a seguir, como
planejamento de protótipo, esquemas virtuais do protótipo, testes de sensores e
atuadores, criação de protótipo e execução de testes.
O Block.ino é uma aplicação desenvolvida a partir da teoria de Experimentação
Remota. Consiste em um aplicativo para desenvolver programas usando linguagem de
blocos, linguagem virtual Blockly, e testa-los em placas de Arduino e componentes
eletrônicos reais. O laboratório físico possui sensores e atuadores para que o usuário
possa controlá-los através desse aplicativo de Experimentação Remota.
Este trabalho, então,tem por objetivo apresentar um relato acerca desta
experiência de estágio, realizada no Laboratório de Experimentação Remota (RExLab),
do Campus Araranguá, da Universidade Federal de Santa Catarina, durante o período de
04 de janeiro à 17 de fevereiro de 2016, com o total de 150 horas.
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O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o local de
realização do estágio; a seção 3 o referencial teórico; a seção 4 as atividades
desenvolvidas e a seção 5 as considerações finais.
2 A INSTITUIÇÃO
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tem sua sede em Florianópolis,
capital do estado de Santa Catarina e foi fundada em 18 de dezembro de 1960, tendo
como objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Sua comunidade é constituída
por aproximadamente 50 mil pessoas, entre docentes, servidores técnico-administrativos
em educação e estudantes. São aproximadamente 5.500 professores e técnicos que
atuam em atividades com resultados que são referência no Brasil e Exterior (UFSC,
2016).
Atendendo a demanda nacional da Reforma Universitária do Ensino Superior, a
UFSC, realizou a descentralização, e se expandiu para outras três cidades catarinenses,
com a criação dos campus de Araranguá, Curitibanos e Joinvillle. Em Araranguá, foram
implantados os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Energia,
Fisioterapia e Tecnologia da Informação e Comunicação (UFSC, 2016).
O RExLab, onde foi realizado o estágio, surgiu em 1997, na UFSC, e conta com
fomento de pesquisas de instituições do Brasil e do exterior, bem como instituições
parceiras. O Laboratório da UFSC – Campus Araranguá, é formado por especialistas da
área de tecnologia, como professores e estudantes dos cursos de Engenharia de
Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação. Seu objetivo é gerar,
sistematizar e socializar o conhecimento, através de ensino, pesquisa e extensão nas
áreas científico-tecnológicas de Sistemas de Computação e Robôs Inteligentes, Sistemas
de Conhecimento e Acessibilidade e Tecnologia.
A seção 3 apresenta os principais referenciais teóricos utilizados para a compreensão
deste estudo.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
A experiência de estágio objeto deste trabalho fundamentou-se em dois pilares
teóricos básicos: experimentação remota e o equipamento Arduino. As seções a seguir
descrevem estes conceitos.
3.1EXPERIMENTAÇÃO REMOTA
A Experimentação Remota é uma tecnologia que permite ao usuário, de qualquer
lugar e a qualquer momento, controle um experimento físico, observando os resultados
ISSN 2526-4044

157 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

via streaming de vídeo. Silva (2012) observa que nestes laboratórios “os elementos são
reais, seu acesso é virtual e as suas experiências reais”. Os laboratórios remotos utilizam
experimentos concretos, diferente da simulação e dos laboratórios virtuais, o que
aproxima os resultados dos obtidos pelos laboratórios presenciais.
A utilização de experimentos proporciona uma redução de custos dos recursos
tecnológicos, já que o mesmo experimento pode ser acessado por diversos usuários, em
diversas localidades. Além disso, as manutenções de equipamento necessárias para o
acesso aos experimentos remotos são mínimas, sendo que o necessário é o acesso à
internet.
Segundo Silva (2007) os laboratórios de experimentação remota trazem
características de realidade mediada pela distância, precisam de espaço e dispositivos,
porém, os experimentos e usuários estão geograficamente separados.
De forma resumida, um laboratório de experimentação remota permite que
estudantes possam realizar experimentos reais em estruturas físicas controladas
remotamente, coletar informações, verificar resultados, comparar com colegas, por meio
da internet, em um ambiente de aprendizado acessado por dispositivos móveis.
3.2ARDUINO
O Arduino teve seu início no Interaction Design Institute, na cidade de Ivrea, Itália,
em 2005. Conforme Evans (2013), o Arduino foi criado pelo professor Massimo Banzi, que
queria ensinar para seus alunos conceitos de programação e eletrônica, porém,
enfrentava o problema de não existir placas de baixo custo no mercado, o que dificultaria
que todos seus alunos pudessem adquirir este produto.
Ainda conforme Evans (2013), Banzi decidiu criar uma placa que fosse semelhante
a um computador, podendo ser utilizada pelos seus alunos nos projetos. A placa Arduino
se tornou um sucesso e sua popularidade cresceu rapidamente quando o público
percebeu que o Arduino é um sistema de fácil utilização. Atualmente, o Arduino é cada
vez mais utilizado possuindo diferentes versões de placas.
O Arduino é um pequeno computador que pode ser programado para processar
entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele
(EVANS, 2013). Pode ser chamado de plataforma computacional física ou embarcada,
sendo assim, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e
software.
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O Arduino pode ser conectado a LEDs, botões, interruptores, motores, sensores de
temperatura, sensores de pressão, sensores de distância, receptores GPS, módulos
Ethernet ou algum outro dispositivo que emita dados ou possa ser controlado.
Para programar um Arduino, utiliza-se uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento
Integrado) própria. Esta IDE baseia-se no conceito de software livre, utilizando-se de uma
linguagem especialmente desenvolvida para o Arduino. Como tanto o hardware e o
software do Arduino são de fonte aberta, os códigos, esquemas e projetos podem ser
usados livremente por qualquer pessoa e por qualquer propósito.
3.2.1Arduino Uno
O Arduino mais utilizado durante o estágio foi Arduino Uno (Figura 1). Segundo
Arduino (2016), o Arduino Uno é uma placa de microcontrolador baseado no
ATmega328P. Possui 14 pinos digitais de entrada/saída, dos quais 6 podem ser usados
como saídas PWM (Modulação por Largura de Pulso), 6 entradas analógicas, um clock de
16 MHz, uma conexão USB, um conector de alimentação, um conetor ICSP (utilizado na
programação de circuitos em série) e um botão de reset.

Figura 1: Arduino UNO

Fonte:Os Autores, 2016.

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Foram realizadas diversas atividades durante a realização do estágio, como:
planejamento de protótipo, esquemas virtuais de protótipo, teste de sensores e atuadores,
criação de protótipo, execução de testes e manutenção de experimentos. A seguir,
descreve-se as atividades de planejamento de protótipo, esquemas virtuais de protótipo e
criação de protótipo, uma vez que colaboraram de forma relevante para o projeto.
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4.1 PLANEJAMENTO DE PROTÓTIPO
A experiência de estágio foi iniciada pelo planejamento de um protótipo para um
projeto do RExLab, que tinha como foco o desenvolvimento de um ambiente para
programação em Arduino. O projeto recebeu o nome de Block.ino, e está disponibilizado
no site do RExLab1 da UFSC. O aplicativo permite que qualquer pessoa possa aprender a
programar para a plataforma Arduino, sem precisar ter sua própria placa, mas usando um
Arduino real que pertence ao RExLab. A tecnologia utilizada pelo Block.ino foi a
linguagem virtual Blockly. Os usuários podem utilizar dispositivos móveis, usando um
navegador, ou o próprio aplicativo Block.ino, disponível para o sistema operacional
Android.
O processo de planejamento do protótipo contou com o levantamentode requisitos
para a sua criação, desde os mais simples até os componentes eletrônicos mais
sofisticados. De forma conjunta com os membros do RExLab e fundadores do Block.ino,
para que pudesse ser feita a melhor escolha entre os requisitos necessários, foi realizada
uma análise de mercado em diversos sites, considerando os valores, as peças, o modelo
de criação e o tempo necessário para a sua implementação. Toda a pesquisa,
organização e planejamento foram feitos para que se tivesse o melhor resultado possível
no projeto.
A análise foi realizada através de vários aspectos dos dispositivos necessários,
incluindo-se o preço, disposição e usabilidade remota. Através de pesquisas, criou-se
uma planilha com os dados dos componentes necessários, e submetida à aprovação dos
membros do projeto. Após o fim do planejamento, foram escolhidos todos os
componentes, realizado orçamentos e requisições de compra.
4.2ESQUEMAS VIRTUAIS DO PROTÓTIPO
Com a necessidade de colocar o projeto Block.ino em prática, desenvolveu-seos
esquemas virtuais do protótipo. Para isso, utilizou-se o software livre Fritzing, que facilita o
aprendizado e as primeiras montagens com Arduino, mostrando de maneira virtual como
seria a montagem física do protótipo, com todo o circuito eletroeletrônico do projeto,
disponibilizando todos os componentes necessários.
A partir da criação desse esquema virtual, foi possível identificar todas as
necessidades do projeto físico, fazendo uma avaliação em relação aos componentes e
suas disposições no projeto, garantindo a organização e facilitando a visualização. Foi
1

https://relle.ufsc.br/labs
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possível também identificar quais portas seriam utilizadas, detectar a necessidade de
novos jumpers de acordo com suas cores, os lugares corretos para a conexão de LEDs,
potenciômetro, sensores e outros atuadores necessários. A Figura 2apresenta o esquema
virtualrealizado com o Fritzing para o projeto Block.ino.

Figura 2: Exemplo de esquema virtual do protótipo

Fonte: Os Autores, 2016.

A criação deste esquema virtual contribuiu com o planejamento do protótipo
desenvolvido.
4.4CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO
A partir do planejamento feito, da realização dos esquemas elétricos e dos testes
de todos os componentes necessários, foi realizada a montagem do protótipo.
Diante dos testes e aprovações prévios dos componentes, fez-se todas as
conexões necessárias na placa Arduino e na protoboard. Os componentes eram fixados
nestas peças de acordo com a sua melhor disposição e visualização. Assim como todos
os jumpers (conectores dos componentes com o Arduino) também foram conectados nos
seus respectivos lugares. A Figura 3demonstra o protótipo em sua fase final.

Figura 3: Block.ino

Fonte: Os Autores, 2016.
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A realização dos esquemas virtuais no Fritzing foi útil para que antes da montagem do
protótipo final pudessem ser visualizados cada um dosjumpers necessários e qual a sua
exata localização na protoboard.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização do estágio foi vista a importância da Experimentação Remota, pelo
fato de poder incluir as pessoas no ensino de programação e eletrônica básica. Além
disso, o estágio teve importância para a formação pessoal e acadêmica dos estagiários,
trazendo novos conhecimentos na área da tecnologia, convivência com profissionais da
área e por poder obter uma primeira experiência profissional.
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Resumo: Este trabalho, foi realizado a partir de atividades conjuntas de dois grupos de pesquisas do IFSC
e UFSC, um voltado à inovação (GNI) e outro à modelagem do conhecimento (GMOC).Descreve a
utilização de ferramentas de modelagem do conhecimento para expressar um domínio de conhecimento na
área de planejamento. Serve como orientação àqueles que tenham como problemas, uma dificuldade inicial
para implementar uma modelagem de conhecimento através da construção de ontologias. A modelagem do
conhecimento é sobre o MASTERPLAN, componente vital do Plano de Desenvolvimento Industrial
Catarinense até o ano de 2022. Através do uso de Mapas Conceituais (CMAP), e ferramentas de apoio a
construção de Ontologias, como o OntoKEM e Protegé buscou-se explicitar este domínio do conhecimento,
para posteriormente disponibilizar todas as informações em dados abertos ligados. Aborda-se assim, a
parte inicial da modelagem, com a construção da Ontologia, para sua posterior publicação em dados
abertos que irá proporcionar o reconhecimento através de agentes humanos e não humanos. A ontologia foi
falidada junto à FIESC, através do grupo de pesquisa GMOC (grupo de modelagem do conhecimento) do
IFSC/CNPQ. Cabe destaque à elaboração preliminar dos Mapas Mentais e da metodologia OntoKEM, os
quaisfacilitara a concepção e construção das classes, propriedades e axiomas no Protegé.
Palavras-chave: Ontologias, OntoKEM, Mapas Cognitivos, Protegé, Engenharia do Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Uma das dificuldades iniciais ao se tratar da construção de ontologias, é a que se
refere aos caminhos a serem tomados (metodologia), para que a sua construção seja
adequada, prática e ágil e que sirva posteriormente tanto à implementação de dados
abertos ligados e ao projeto de sistemas computacionais. Oobjetivo deste trabalho é
apresentar os passos utilizados na construção de ontologia do MASTERPLAN, que éparte
integrante do plano de desenvolvimento elaborado pela Indústria Catarinense até o ano
de 2022.Apresenta inicialmente a concepção do plano PDIC2002, e o MASTERPLAN e
em sua modelagem envolve as ferramentas CMAP1, ontoKEM2 e Protegé3.
O Plano de Desenvolvimento Industrial Catarinense - PDIC2022, foi elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), A FIESC criada em 1950 tem a
missão de ―promover a competitividade da indústria catarinense de forma sustentável e inovadora,
influenciando a criação de um ambiente favorável aos negócios e ao desenvolvimento humano e
tecnológico‖ (FIESC, 2015, p.1).

1

CMAP: Software Cmap é resultado de pesquisa realizada no Instituto da Flórida - Human&MachineCognition (IHMC). Ele proporciona a construção,
navegação, compartilhamento e crítica de modelos de conhecimento representados como mapas conceituais.
2

ontoKEM: Concebido e desenvolvido no Laboratório de Engenharia do Conhecimento (LEC) do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento
(EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina e tem servido como ferramenta de apoio na construção de ontologias tanto em projetos de pesquisa
como em atividades de ensino.
3

Protégé: O Protégé vem sendo desenvolvido na Universidade de Stanford, em colaboração com a Universidade de Manchester. É um editor livre de
ontologia e um sistema de aquisição de conhecimento, valendo-se para isso de uma interface gráfica.
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Visando a prosperidade a longo prazo (horizonte de 2022), surgiu um programa de
múltiplas iniciativas, chamado de PDIC 2022. Este programa é multiarticulado e deverá
posicionar ainda melhor o estado de Santa Catarina nacional e internacionalmente.
Segundo aFIESC (2014), este desafio foi dividido em três grandes projetos
apresentados no final de 2014-2015:
1
2
3

Setores Portadores de Futuro para a Indústria Catarinense;
Rotas Estratégicas Setoriais;
MASTERPLAN.

Buscando atender à Triple Helix (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000) da
Inovação

(Governo, Academia

e Indústrias),

um de seus componentes é o

MASTERPLANo qual identifica os setores indutores de desenvolvimento, buscando:




Identificar as visões de futuro para cada setor;
Traçar o caminho mais provável para atingi-la;
Promover a articulação de todas as partes interessadas.

O MASTERPLAN, é o plano principal, tanto em sua concepção quanto na sua
execução e contempla as mesorregiões do Estado de Santa Catarina (6), apresentando
os Setores da Indústria (13), enunciando as Visões, Temas e Fatores Críticos de Sucesso
(FCS) em cada Setor. A seguir estabelece as ações associadas a cada FCS. Cabe aqui
ressaltar o conceito de FCS adotado que corresponde a Rockart: "Fatores críticos de
sucesso para qualquer negócio é um número limitado de áreas em que os resultados
sendo satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo de sucesso para a
organização." (ROCKART, 1979)(tradução nossa).

2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa básica ao produzir elementos que servirão de base para
outras pesquisas. Além dos objetivos descritivos (ao descrever o fenômeno), há também
o objetivo explicativo, indicando como cada etapa produziu a seguinte. (GIL, 2010, p.28).
A abordagem é qualitativa, tratando-se de um caso (LAKATOS; MARCONI, 2003).
Neste experimento4, construímos uma ontologia de domínio a partir dos dados
obtidos da FIESC (em planilha eletrônica) e as publicações relativas ao MASTERPLAN,
valendo-se para tanto de softwares como CMAP, ontoKEM e Protegé.
Numa fase inicial foi construído um mapa cognitivo (ou mapa mental), utilizando-se
o CMAP. Com base no mapa mental, utilizou-se o ontoKEM valendo-se de perguntas e

4

Em outro experimento posterior, foi executada a conversão em triplas RDF e feita a carga em dados abertos num
servidor virtuoso.
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respostas às quais deveria a ontologia responder. A seguir foi efetuada a construção da
ontologia, valendo-se do Protegé.

1 MODELO DO CONHECIMENTO
Ao iniciarmos o tema da modelagem do conhecimento destaca-se aqui o conceito
de Ontologias, que irá orientar todo o trabalho: Studer, Benjamins e Fensel (1998) uniram
as definições de seus antecessores e definiram que ―uma ontologia é uma especificação
formal

e

explícita

de

uma

conceptualização

compartilhada‖.

Aumentando

sua

especificidade Jasper e Ushhold (1999, p.11-12) vão adiante: ―Uma ontologia pode tomar
variadas formas, mas ela necessariamente inclui um vocabulário de termos e
especificações sobre seu significado‖. Isto inclui definições e uma indicação como os
conceitos se relacionam dentro de uma estrutura de domínio imposta coletivamente e as
restrições sobre as possíveis interpretações dos termos. A ontologia expressa neste
trabalho volta-se especificamente para apresentar o conteúdo do MASTERPLAN, que é
um dos componentes do PDIC2022.
A partir de informações obtidas em materiais referentes ao MASTERPLAN, foram
elaboradas questões de competência com o objetivo de definir o escopo e a estrutura do
modelo de conhecimento a ser trabalhado. Para tanto, foi utilizado o ontoKEM5,
ferramenta que provê uma interface simples para a construção inicial e documentação de
ontologias. Foram elaboradas onze questões, e apresentamos algumas delas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Quais os setores indutores de desenvolvimento de cada estado?
Quais as visões de futuro para cada setor?
Quais os fatores críticos de sucesso (FCS) de cada setor?
Quais os temas de um determinado FCS de um determinado setor?
Quais as ações de curto, médio e longo prazo de um determinado setor?
Quais as mesorregiões do estado e quais os setores existentes em cada
mesorregião?

Através da análise das questões, foram extraídos termos — como ―setor‖ e ―visão‖
— e foram arquitetadas relações entre as entidades concebidas, o que proporcionou
melhor compreensão sobre a constituição do ambiente em questão.
Concebeu-se então um modelo gráfico (Figura 1) com o intuito de esclarecer as
relações entre conceitos presentes no planejamento do PDIC 2022. Para tanto, foi
utilizada a ferramenta CmapTools6, software que possibilita a criação de modelos de
conhecimento representados através de mapas conceituais.
Figura 1 - Mapa conceitual MASTERPLAN/PDIC2022

5
6

Disponível em: <http://ontokem.egc.ufsc.br/>
Disponível em: <http://cmap.ihmc.us/>
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Fonte: elaborada pelos autores através do software livre CmapTools

1.1 A Ontologia
Com o objetivo de efetivamente construir um modelo ontológico do panorama do
MASTERPLAN, o modelo criado pelo OntoKEM, foi exportado para o Protegé 4.37. Este
software permite a criação e edição de ontologias, bem como sua importação e
exportação para sintaxes suportadas por OWL (Web OntologyLanguage), como
RDF/XML, OWL/XML, Turtle, entre outros (BAO et al., 2012). Estabelecem-se classes e
hierarquias, propriedades de dados e objetos, bem como regras.
1.1.1 Hierarquia de classes
No escopo da OWL, classes agrupam recursos que possuem características em
comum, essencialmente representando conjuntos de indivíduos (HITZLER et al., 2012).
No caso da modelagem conceitual do MASTERPLAN, todos os termos elencados que
não sugeriam representar atributos ou relações foram definidos como classes.
Os temas que se encontram dispostos em índices aninhados são subclasses dos
termos imediatamente superiores; por exemplo, a classe PrazoCurtoé uma subclasse da
classe Prazo (figura 2).
Figura 2 - Hierarquia de classes

7

Disponível em: <http://protege.stanford.edu/>
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Fonte: elaborada pelos autores em Protegé 4.3

1.1.2 Propriedades de objetos
De acordo com a especificação da sintaxe da OWL, propriedades de objetos (em
inglês, ―objectproperties‖) são responsáveis por conectar pares de indivíduos (MOTIK;
PATEL-SCHNEIDER; PARSIA, 2012). No caso da modelagem de dados em questão,
nota-se que as propriedades que ligam indivíduos de diferentes classes são aquelas
identificadas pela palavra tem (figura 2).
Para qualificar as informações das propriedades no âmbito da ontologia em
questão, as propriedades de objetos foram nomeadas de acordo o mapa conceitual
(figura 1). Por exemplo, de acordo com o mapa conceitual disposto anteriormente,
apreende-se que ―Visão tem FCS‖. Nesse contexto, uma instância da classe Visao definese como o domínio (rdfs:domain) da relação, ao passo que uma instância da classe
FatorCriticoDeSucesso constitui sua imagem (rdfs:range).
Em um exemplo concreto, nos quais os atores da relação são de fato indivíduos,
podemos dizer que visao1 temFCS fcs1. Analogamente, ainda de acordo com a
modelagem feita anteriormente, pode-se afirmar que fcs1 temAcao acao1, tendo em vista
que, no caso dessa relação, FCS apresenta-se como domínio e Ação como imagem.
Além da definição do domínio e da imagem das propriedades de objetos, foram
avaliadas as aplicações de alguns axiomas a elas: o axioma da funcionalidade, o da
funcionalidade inversa e o da transitividade.
De acordo com Motik, Patel-Schneider e Parsia (2012), uma propriedade que está
submetida ao axioma da funcionalidade é definida de modo que para cada indivíduo (no
âmbito do domínio da relação), pode haver no máximo um indivíduo distinto conectado a
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ele. Já no caso da funcionalidade inversa, cada indivíduo circunscrito à imagem da
relação pode possuir conexão com, no máximo, um indivíduo distinto.
Propriedade
temAcao
temFCS
temMesorregiao
temPrazo
temResponsavel
temTema
temVisao

Quadro 1 - Detalhamento das propriedades de objetos
Domínio
Imagem
Funcional
FatorCriticoDeSucess
Acao
o
Visao
FatorCriticoDeSucesso
Setor
Mesorregiao
Acao
Prazo
Acao
Responsavel
Acao
Tema
Setor
Visao
Fonte: elaborado pelos autores

Funcional
inversa
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

É importante salientar que todas as propriedades de objetos presentes na ontologia
construída (Quadro 1) respeitam também o axioma da transitividade, ou seja, se um
indivíduo A está conectado a um indivíduo B que, por sua vez, está conectado a um
indivíduo C, então A também está conectado a C. Graças a tal característica, perguntas
que abrangem relações indiretas entre indivíduos poderão ser respondidas de maneira
satisfatória.
1.1.3 Propriedades de dados
Além das propriedades de objetos, pode-se especificar propriedades de dados —
em inglês, ―data properties‖ — em OWL. Sua função é a de conectar indivíduos a literais
(MOTIK; PATEL-SCHNEIDER; PARSIA, 2012).
Como se poderá observar na figura 3, apenas duas classes dispõem de
propriedades de dados: a classe Acao, cujas propriedades são acaoDescricao e
acaoNumero e a classe Tema, com as propriedades temaAssunto e temaDescricao. De
todas as propriedades de dados mencionadas, apenas acaoNumero é do tipo int; as
demais são do tipo string.
Todas as propriedades de dados respeitam o axioma da funcionalidade, de modo que
cada

indivíduo

pode

se

Figura 3 - Propriedades de objetos e propriedades de dados

conectar a, no máximo, um
literal

distinto.

Essas

restrições são apropriadas,
tendo em vista que cada
ação deve possuir somente
uma descrição e um número,

Fonte: elaborada pelos autores em Protegé 4.3

assim como um tema deve possuir apenas um assunto e uma descrição.
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2 CONCLUSÕES
Neste experimento, poderá o interessado na modelagem de conhecimento através
do uso de ontologias, ter a percepção de aspectos práticos que facilitam esta atividade.
Inicialmente ressaltamos a contribuição que o uso dos mapas cognitivos ou mapas
mentais tiveram na modelagem do conhecimento. Sua fácil e rápida construção,
proporciona uma visualização geral de todo o contexto. Assim, nas etapas seguintes
(ontoKEM e Protegé) a utilização da figura 1, representativa do mapa mental acelerou os
passos seguintes.
O OntoKEM por sua vez, tem uma maior utilidade como uma metodologia
auxiliando a ―pensar‖ em termos de modelagem do conhecimento e construção da
Ontologia. Além disso, é uma ferramenta que proporciona exportação de arquivo que
pode ser apropriada diretamente no Protegé. Ressaltamos que em nosso caso, esta
ferramenta de TIC não representou uma contribuição significativa em termos
operacionais, uma vez queo software não contempla atualizações nos últimos três anos, o
que a impediu trocas automáticas de arquivos e produziu a perda de algumas
informações. O OntoKEMnão incorpora regras ontológicas, mas destaca-se o seu caráter
pedagógico e instrutivo, no que tange a um modelo metodológico para a construção de
ontologias e indicando quais as perguntas que a ontologia deveria responder.
Conforme observado, toda a construção efetiva da ontologia deu-se no Protegé,
onde foram detalhadas as classes e propriedades dos objetos. Foram aplicados diversos
axiomas como da funcionalidade e da funcionalidade inversa. A modelagem do
conhecimento através desta ontologia foi validada pelo grupo de pesquisa GMOC – Grupo
de Modelagem do Conhecimento junto à FIESC e servirá de base a futuras
implementações de dados abertos.

Também está sendo utilizada a modelagem do

conhecimento, como base para a modelagem de sistemas computacionais que está
sendo desenvolvida, e que irão permitir o controle de atividades e tarefas do plano.
Serve assim o estudo apresentado, para aqueles que buscam uma visão prática da
implementação de uma ontologia, servindo de orientação a trabalhos futuros e também
para a própria equipe quando da sua implementação em dados abertos. Através dos
dados abertos ligados, buscar-se-á o compartilhamento através de URIs, permitindo que
os dados sejam reconhecidos e utilizados tanto por agentes humanos como não humanos
(máquinas e softwares).
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Resumo: O presente artigo visa fazer um levantamento bibliográfico das tecnologias SOA e BPM, e com
base na teoria elaborar um processo de desenvolvimento para aplicação das tecnologias SOA e BPM no
contexto empresarial de uma empresa de desenvolvimento de software. Após o levantamento bibliográfico,
aplicar os conceitos de SOA e BPM em um fluxo de processo básico, com a finalidade de elencar os
benefícios e deficiências de tais práticas serem aplicadas no processo de negócio em uma estrutura
empresarial.
Palavras-Chave: SOA, BPM, Processo de Software

1 INTRODUÇÃO
A TI (tecnologia da informação) deve estar intimamente em conjunto com as
mudanças e evoluções nas áreas de negócio de sistemas corporativos, em um mercado
cada vez mais dinâmico. Estas mudanças abrem a portas para metodologias emergentes
para suprirem uma necessidade de vincular o negócio a TI. SOA (Service Oriented
Architecture) é uma alternativa para pensar TI voltado aos processos e serviços do
negócio como propoe Erl (2005).
SOA tem como objetivo transformar em serviços as etapas de um processo.
Mas a análise para identificação destes processos e serviços nem sempre é feita por
alguma metodologia. Nesse cenário, pode-se buscar pelos benefícios oferecidos por
estratégias emergentes, como por exemplo a Business Process Management (BPM).
Uma correta identificação dos serviços é importante para o sucesso de um
sistema em uma corporação, onde permite a criação de serviços de negócio
interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e
empresas.
Para a analise de serviços SOA ainda não existe uma convergência das
diversas propostas de métodos em direção a uma padronização, o que deixa o terreno
aberto para discussões e apresentação de novas propostas (Ramollari; Drasidis; Simons,
2007).
SOA e BPM podem ser complementares e associadas e podem gerar uma
sinergia vantajosa a quem souber tirar proveito. SOA com uma arquitetura robusta
empresarial e BPM oferece uma disciplina de desenho sobre como isso é feito (Brocke;
Rosemann, 2013).
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O objetivo deste artigo visa estudar uma linha de processos de software
adaptada para o desenvolvimento de aplicações que utilizam BPM e SOA focada ao
ambiente de uma organização.

2 METODOLOGIA

SOA busca a padronização dos serviços conforme a necessidade de negócio,
denominando-os de serviços, os quais possuem oito princípios, que são: reusabilidade;
contrato

formal;

baixo

acoplamento;

abstração;

composição;

autonomia;

interoperabilidade e descoberta. (ERL, 2008, p. 53)
Há poucos estudos na área de metodologias de desenvolvimento SOA
(FUGITA e FUGITA, 2012, p. 35), Entre as que se destacam são de Erl (2005) onde
descreve métodos de analise e design baseado em princípios de orientação a serviços e
Marks e Bell (2006) com propostas de método de desenvolvimento focando nas etapas de
analise e design.
Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abordagem
disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e
melhorar processos de negócio automatizados ou não para alcançar os resultados
pretendidos consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização.
(TOFFANELLO, 2010)
SOA encapsula e abstraí as funcionalidades dos serviços aprimorando a
integração dos sistemas e disponibilizando visibilidade dos processos de negócio
implementados. Para coordenar a execução de sistemas baseados em SOA, o Business
Process Management (BPM) possui um importante papel. BPM estabelece o suporte aos
processos de negócio por meio da utilização de métodos de gestão, técnicas e software
para desenhar, estabelecer, controlar e analisar a execução operacional do processo
envolvendo pessoas, organizações, aplicações, documentos e outras fontes de
informações (VAN DER AALST, 2003).
Neste modelo, SOA tem a função de exposição dos serviços do processo de
negócio e integração de sistemas enquanto o BPM faz a coordenação e orquestração do
fluxo dos processos, otimizando e humanizando os processos organizacionais.
Existem conceitos de como implementar SOA em áreas de negócio, mas não
um aprofundamento em problemas que acontecem na mistura de tecnologias SOA e não
SOA ou de manter partes de sistemas legados.
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Foi feito um levantamento bibliográfico sobre metodologias de desenvolvimento
SOA, afim de abranger a deficiência em questão e compreender as limitações em
ambientes multitecnológicos. Também foi efetuado um levantamento bibliográfico técnico
sobre o BPM e de como ela participa na montagem de processo de uma organização, a
fim de mapear os serviços necessários.
Após o levantamento bibliográfico, focado principalmente no processo de
densenvolvimento proposto por Pressmann em 2005, aplicou-se os conceitos de SOA e
BPM em estudo de caso em um processo de software, com a finalidade de elencar os
benefícios e deficiências de tais práticas serem aplicadas no processo de negócio.
Com o objetivo de desenvolver uma linha de processos de software adaptada
para o desenvolvimento, considera-se a aplicação da abordagem de linha de processos
de software para gerenciar sistematicamente os pontos de variação e as variabilidades,
objetivando acelerar a derivação de novos processos a partir desta linha. Através da
aplicação desta abordagem, será concebida uma linha de processo com ênfase no
Business Process Management (BPM) e desenvolvimento de sistemas orientados a
serviços, o Service-Oriented Architecture (SOA).

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
Trazendo as tecnologias SOA e BPM para uma implementação em um
processo de software padrão, pode-se avaliar dife distintos modelos de desenvolvimento
de software.
Existe uma série de modelos ou paradigmas, que possuem um aspecto
genérico e não tratam de descrições definitivas de processos de software. Dentre os
principais estão o modelo cascata, a prototipação, o desenvolvimento incremental, o
modelo espiral, dentre outros (SOMMERVILLE, 2003).
Engenharia de requisitos inclui, dentre outras atividades, o levantamento e a
análise de requisitos, que é um processo interativo, envolvendo a compreensão do
domínio, a coleta, a classificação, a estruturação, a priorização e a validação dos
requisitos (COLENCINI, 2008, p. 38).
Um processo de desenvolvimento segundo o modelo interativo divide o
desenvolvimento de software em iterações. Em cada iteração, são realizadas as
atividades de análise, projeto, implementação e testes para uma parte do sistema. Esta
característica contrasta com o modelo em cascata, no qual as fases de análise, projeto,
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implementação e testes são realizadas uma única vez para o sistema como um todo.
(PRESSMAN, 2005).
Em uma etapa de analise poderíamos incluir toda avaliação de negócio e o
BPM. Esta podendo ser dividida em duas etapas. O modelo proposto vindo da
necessidade do negócio e do cliente. Uma outra etapa feita pela equipe de analistas de
negocio, propondo o fluxo do negócio e as regras de negócios a serem realmente
desenvolvidas.
Uma junção das duas tecnologias, SOA e BPM, poderia ser feita em uma etapa
de projeto trazendo todos artefatos gerados na analise de negócio e buscar os serviços
necessários a serem fabricados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nas referências bibliográficas de COLENCINI e os levantamentos de
requisitos juntamente com PRESSMAN e o modelo cascata, poderíamos ter um processo
de desenvolvimento simples em cascata com as seguintes etapas descritas conforme a
figura 1. Foi desenvolvido um processo básico, dividindo a analise BPM em duas etapas,
Analise de Requisitos e Analise de Negócios. E posteriormente fazer a avaliação dos
serviços necessários.
Figura 01 – Fluxo de processo de software

4.1 Documentação de projeto
Colher informações e documentar formalmente o inicio de um novo projeto,
servindo como base para o trabalho do gerente de projeto que recebe a autoridade para
aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.
4.2 Analise de requisitos
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Analisar e instruir o que definem como atingir o objetivo de negócio. Em geral,
refletem funções que o usuário precisa realizar para atingir o objetivo do sistema ou
funções de apoio à estratégia do negócio. Registros, controle de fluxo, consultas e
cadastros são requisitos típicos. Em geral, requisito é algo que o usuário solicita
explicitamente (ou requisita). O requisito é algo que reflete a forma como o usuário
enxerga a solução para o seu problema (Campos, 2013).
4.3 Analise do negócio

Analisar os requisitos do sistema e especificar as regras de negocio. Define a
forma de fazer o negócio, refletindo a política interna, o processo definido e/ou as regras
básicas de conduta. Ou seja, é um conjunto de instruções que os usuários já seguem e
que o sistema a ser desenvolvido deve contemplar. Restrições, validações, condições e
exceções do processo são exemplos clássicos de regras de negócio (Campos, 2013).
4.4 Design (projeto)
Verificar as premissas de projeto e limitações de arquitetura. Podendo fazer
uma análise crítica em separar serviços SOA e em outros artefatos que seriam
complemento aos serviços, integrações e iteração com usuários humanos.
Figura 02 – Etapa de design

4.6 Desenvolvimento
Cada tipo de artefato, pode ter um processo de desenvolvimento diferente. Na
analise deste artigo é apresentado cinco tipos de linhas de desenvolvimento (Figura 3)
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identificadas como Aplicações Consumidoras (Não SOA), MVC (sistemas legados),
Serviços SOA, UI (iteração com usuários) e Repositórios de dados.
Figura 03 – Etapa de desenvolvimento

4.7 Teste
Processo de execução do sistema para determinar se ele atingiu suas
especificações e requisitos de negócio e funcionou corretamente no ambiente para o qual
foi projetado. O seu objetivo é revelar falhas em um software, para que as causas dessas
falhas sejam identificadas e possam e corrigidas antes da homologação (NETO, 2008).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseado nas referencias foi compreendido onde as tecnologias SOA e BPM
podem ser usadas em um mesmo processo para o desenvolvimento de uma sistema
corporativo. Com base nas definições entendido na literatura foi desenvolvido forma de
aplicação de SOA e BPM em um mesmo processo. O uso das duas tecnologias pode ter
um grande assertividade do produto desenvolvido e na reusabilidade destes serviços em
projetos futuros. O processo em si requer mais estudos, visto que há muitas coisas além
de SOA e de como fazer a distinção do que é e não é um serviço e a junção de vários
tipos de artefatos (ou tecnologias) para formar um software.
Em uma outra linha pode-se abrir uma discussão sobre a implementação de
outros processos ou até a inclusão de uma metodologia ágil mesclando em um único
processo macro a analise de negocio, design e implementação.
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Resumo: Atualmente, o desenvolvimento de aplicativos móveis está em alta e todos os setores podem se
beneficiar de novas tecnologias para agilização de alguns processos. Na educação não é diferente, a
comunicação entre professores e alunos pode ser facilitada. Neste trabalho foi desenvolvido um aplicativo
para a plataforma Android, no qual professores poderão disponibilizar materiais relacionados à sua
disciplina, assim como fontes de pesquisa sobre assuntos estudados em aula. O aluno, após o cadastro,
seleciona as disciplinas cursadas por ele e poderá acompanhar os materiais de estudo, podendo participar
de discussões entre os alunos e o professor de cada disciplina em uma espécie de fórum, aprimorando seu
conhecimento. O aplicativo também conta com um sistema que notifica sobre futuras avaliações e deveres
de casa. O objetivo do trabalho foi de proporcionar um ambiente que facilite e agilize processos que podem
ser automatizados de forma intuitiva, com o foco em aumentar a produtividade dos usuários em suas áreas.
Ao longo desde documento foi relatado as tecnologias utilizadas, assim como as técnicas de
desenvolvimento escolhidas. Por fim, se obteve resultados positivos, o aplicativo tornou-se útil e facilitou
uma série de trabalhos que alunos e professor tinham que fazer antes do aplicativo, também notou-se uma
melhoria na nota dos alunos, devido a constante interação com os professores e materiais de apoio.
Palavras-Chave: Desenvolvimento Aplicativo Móvel. Android. Comunicação Escolar.Ferramenta Didática.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente os aplicativos móveis vem ganhando destaque em diversas áreas,
impulsionado pelo crescente

número de pessoas que tem acesso à tecnologia. Os

smartphones são um exemplo de tecnologias que tornaram-se baratas, sendo que o
público jovem se destaca pela frequência em que utilizam estes dispositivos.
Um ponto favorável dos smartphones é a portabilidade e a capacidade de
realizar tarefas como um computador convencional. Devido à evidência destes
dispositivos, o desenvolvimento de aplicativos para os mesmos vem crescendo e
ganhando cada vez mais importância no contexto atual. A disseminação dos smartphones
foi tão veloz que a União Internacional de Telecomunicações (UIT) afirma que esta é a
tecnologia mais rapidamente adotada pela humanidade (MERIJE, 2012). Lechetta (2013)
reforça estas afirmações expondo que atualmente cerca de 3 bilhões de pessoas
possuem um aparelho celular.
Dentre todos os sistemas operacionais disponível para smartphones, o Android
ganha destaque quando observado o alto grau de aceitação. Segundo Lundem (2013), o
Android liderado pela Samsung, possui mais de 70% da fatia de mercado, ou seja, é o
mais vendido atualmente. O Android é uma plataforma completa para tecnologia móvel,
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envolvendo um pacote com programas para celulares, já com um sistema operacional,
middleware1, aplicativos e interface do usuário. É o primeiro projeto de uma plataforma
open source para dispositivos móveis em conjunto para construir aplicações móveis
inovadoras (PEREIRA E SILVA; 2009 p.3).
Ciente da importância dos smartphones, educadores vêm utilizando esta
tecnologia como recuso didático no processo de ensino e aprendizagem (RIBAS, 2016). A
utilização dos smartphones proporciona diversas possibilidades, configurando-se como
um recurso didático com grande potencial para mediar e auxiliar práticas de ensino e
aprendizagem. Neste contexto, Souza (2007, p. 111) define recurso didático como sendo
“[...] todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto
para ser aplicado pelo professor a seus alunos”.
2 METODOLOGIA
A seguir será detalhada a metodologia utilizada para desenvolvimento do
protótipo. O detalhamento foi dividido em duas partes. Primeiramente será abordado o
levantamento de requisitos para o desenvolvimento do protótipo. Em seguida as
tecnologias utilizadas no desenvolvimento serão abordadas.
2.1 Levantamento de Requisitos
Para desenvolver o protótipo inicialmente foi realizado o processo de
levantamento de requisitos, Como especificado em BELGANO (2000) a elicitação de
requisitos é a primeira fase do processo de desenvolvimento de software. Para executar
tal tarefa foi utilizado a técnica da entrevista, pois as entrevistas são menos efetivas para
o entendimento do domínio da aplicação, cabido da livre descrição do usuário, onde
descreve seus trabalhos e suas dificuldades. Foram entrevistados 6 professores do
Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio.
Segundo Tsui e Karam (2013) a análise de requisitos procede o levantamento
de requisitos. Os requisitos precisam ser analisados, pois não passam de dados
desorganizados, a categorização e a priorização dos requisitos é a principal forma de
organizá-los. Depois de analisar e organizar os requisitos é possível dar início a
codificação do projeto.
1

Middleware: programa utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de
diferentes protocolos de comunicação.
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As entrevistas realizadas resultaram em requisitos para implementar no projeto
como: um sistema de envio de documentos, uma área para discussão de matérias das
disciplinas, um notificador de atividades e um controle sobre quem visualiza os materiais
postados.
2.2 Tecnologias Utilizadas

Objeto

Figura 01 – Tecnologias Utilizadas
Papel

JAVA

Linguagem de programação

IDE Android Studio

Software utilizado para codificar o protótipo

MySql

Banco de dados
Fonte: Os autores (2016).
O sistema operacional escolhido para o desenvolvimento, entre o Android, IOS,

e Windows Phone, a plataforma Android foi selecionada levando em conta que a maioria
dos smarthphones possui este sistema.
Definido o escopo do aplicativo com o auxílio dos requisitos levantados, iniciouse a fase de implementação. O aplicativo foi programado utilizando a linguagem JAVA, e o
a IDE Android Studio que é a ferramenta oficial de desenvolvimento Android desenvolvido
pela Google.
Para cumprir a principal meta do aplicativo, que é de tornar o processo de
aprendizagem mais dinâmico, pensou-se em um ambiente parecido com a estrutura de
um fórum, na qual os professores criariam tópicos relacionados as suas disciplinas, e os
alunos podem acompanhar os tópicos e interagir com eles por meio de comentários.
Ciente disto, realizou-se uma técnica para elicitação de requisitos com
professores do Instituto Federal Catarinense onde se chegou na necessidade de um
software que tivesse funções como: expandir o contato entre professores e alunos,
facilitar o compartilhamento de materiais entre ambas as partes, disponibilizar notas e
gráficos de desempenho.
3 O APLICATIVO EUALUNO
EuAluno é o nome do aplicativo Android desenvolvido no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina campus Avançado Sombrio. O projeto
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utiliza ferramentas de desenvolvimento plataformas de código aberto. O EuAluno
possibilita uma maior facilidade para a comunicação e compartilhamento de material,
além de um controle feito por professores sobre os alunos gerando um melhor
relacionamento entre aluno e professor.
O projeto é desenvolvido usando tecnologias de banco de dados e webservice
REST com PHP e JSON. O aplicativo Android se comunica com um servidor online
enviando e recebendo as informações necessárias pela Internet. Como mostrado na
Figura 1, os passos executados são os seguintes: I) O usuário utilizando o cliente Android
pode criar uma conta ou fazer um comentário, por exemplo, e o Aplicativo enviará para o
endereço online do servidor as informações necessárias junto com o tipo de operação
realizada no formato JSON. II) O servidor que possui um webservice codificado em PHP,
recebe e lê as informações enviadas pelo cliente Android e conforme o tipo de operação,
insere ou remove dados no Banco de Dados, hospedado no mesmo servidor. III) Com as
informações processadas o webservice pode retornar uma resposta para o cliente Android
indicando se houve sucesso ou falha ao realizar a operação ou apenas envia o resultado
de uma consulta ao Banco de Dados.
Figura 01 – Arquitetura cliente-servidor .

Fonte: Os autores (2016).

O sistema foi desenvolvido de modo que permita a autenticação dos usuários
com a utilização de um e-mail e uma senha. Após a realização da autenticação o usuário
tem acesso as funcionalidades já implementadas. A Figura 2 apresenta as telas de
autenticação e a tela principal de um usuário. Um usuário já autenticado tem acesso as
seguintes opções: notas, disciplinas, meu perfil e caixa de mensagens (inbox). Caso o
usuário tenha privilégios de professor é possível ter acesso ao cadastro de disciplinas.
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Figura 02 – Apresentação das telas de autenticação (esq.) e tela principal (dir.)

Fonte: Os autores (2016).
Figura 03 – Apresentação das telas de fóruns (esq.) e tela de disciplinas (dir.)

Fonte: Os autores (2016).

Além das funcionalidades citadas o projeto também disponibiliza uma lista de
disciplinas e uma estrutura de fórum de discussão, estas opções podem são
apresentadas na Figura 3.
A estrutura de disciplinas permite ao aluno ver informações, materiais e tópicos de
discussão das disciplinas em que ele participa. Os fóruns das disciplinas representam
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uma funcionalidade fundamental para o projeto, permitindo a interação entre alunos e
professores auxiliando na construção do conhecimento de forma coletiva.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto desenvolvido visa facilitar a integração entre alunos e professores. As
especificações foram cunhadas com auxílio dos professores através de entrevistas.
A metodologia utilizada trouxe um bom resultado e contribuiu de fora positiva no
desenvolvimento

do

projeto. As

tecnologias

selecionadas

atenderam

bem

as

necessidades do processo de desenvolvimento, demonstrando-se escolhas adequadas.
Apesar de estar em processo de desenvolvimento o projeto apresenta grandes
possibilidades e benefícios, principalmente pela aceitação e grande utilização de
smarthphones como meio de comunicação entre os alunos e professores. Também vale
destacar que as funcionalidades apresentadas visam a integração e facilitam a
comunicação, debates, disponibilização de materiais e integração entre os usuários.
Apesar dos benefícios apresentados destaca-se a necessidade da realização de
testes e avaliação entre os usuários do sistema. Tal ação pode contribuir para a melhoria
do projeto, bem como, a proposição de novas funcionalidades.
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Resumo: Neste trabalho será feito um estudo dos processos e tipos de canhoneio,
especificadamente das suas características, discriminando as vantagens e desvantagens de cada
tipo de canhoneio. Concomitantemente serão analisadas as
ondas de detonação decorrentes
destes processos e a taxa de reação de hidrocarbonetos surgentes da rocha reservatório, por
exemplo, a combustão do metano quando entra em contato com o ambiente. A taxa de reação é
uma grandeza que expressa a frequência das colisões reativas consideradas na reação química, por
unidade de tempo. Diversos fatores devem ser analisados para compreender as influências que as
grandezas moleculares exercem na taxa de reação dos gases metano e etano, tais como a massa
molecular, o diâmetro molecular, a energia de ativação da reação e principalmente a temperatura. A
metodologia utilizada neste trabalho consistirá na realização de revisão bibliográfica, especialmente
sobre ondas de detonação, processos e formas de canhoneio e taxa de reação de combustão em
hidrocarbonetos como metano e etano, além da realização de simulações computacionais para o
comportamento da taxa de reação em função da temperatura e do comportamento da temperatura
em função da propagação da onda de detonação.Os resultados obtidos indicam que a temperatura
aumenta significativamente a ocorrência de eventos reativos para as reações de combustão
estudadas, assim como ocorre aumento da temperatura na zona de reação, onde a onda de
detonação se propaga.
Palavras-chave:Taxa de reação. Canhoneio. Ondas de detonação. Petróleo.

1. INTRODUÇÃO
Os primeiros trabalhos que envolvem a área do canhoneio deram-se pelo fato de
que os poços estavam cada vez mais profundos, e com isso os fatores que
determinavam as condições no fundo do poço estavam sendo cada vez mais
complexas. Com isso fez-se necessário realizar o procedimento chamado
completação do poço, denominado como um conjunto de operações destinadas a
equipar o poço para produzir óleo ou gás (também conhecido como canhoneio) , ou
ainda, permitir a injeção de fluidos nos reservatórios (KARINA,2003, P.01). No
princípio eram utilizados projéteis reais para fazer a perfuração do poço, e as
pesquisas baseavam-se no aprimoramento da penetração da bala no revestimento
do poço. Atualmente as pesquisas dão maior ênfase no desenvolvimento de cargas
moldadas.

ISSN 2526-4044

186 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O estudo da taxa de reação em sistemas gasosos tem como fundamento
teórico a Teoria Cinética dos Gases. Essa teoria é vista como um aprimoramento
das teorias clássicas da termodinâmica. Essas teorias clássicas não compreendiam
as propriedades microscópicas do gás, e então que se estudou sob perspectivas
microscópicas um gás com características ideais. Um gás ideal segundo KREMER
(KREMER, 2003, p.01) é caracterizado pelo mínimo grau de interação intermolecular
das partículas, pela densidade uniforme do gás perante todo o recipiente que o
contém.
O processo de canhoneio é basicamente um método onde se bombeia
uma carga dentro da coluna de perfuração com o intuito de perfurar o revestimento
da coluna recém cimentada para que haja o contato da coluna de extração com a
rocha reservatório, permitindo assim que possa haver o fluxo de petróleo pela coluna
(SILVA, 2007, p. 01). O canhoneio pode ser feito através de vários métodos, porém
esse trabalho dará um enfoque especial ao método de canhoneio que usa cargas a
bala pois esta utiliza do processo de combustão para o bombeamento da sua carga.
A combustão dessas cargas geram dois tipos de ondas, as ondas de deflagração e
as ondas de detonação, ambas se diferem de acordo com suas velocidades sendo
subsônicas e supersônicas respectivamente(SOARES, p.123).
O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão bibliográfica das principais
formas de canhoneio, investigar o comportamento das ondas de detonação geradas
no processo de canhoneio dos poços de petróleo e analisar as taxas de reaçãode
combustão do metano e etano em função da temperatura, além da influência da
propagação da onda de detonação sobre os sistemas sobre a temperatura. Para tais
resultados foram usados os softwares Mapple 8 e Mathematica 5.0 para realizar
algumas simulações matemáticas dessas taxas e realizar a analise dos gráficos
gerados.
2. CANHONEIO DOS POÇOS DE PETRÓLEO
O canhoneio se baseia em um processo em que perfura-se o
revestimento, o cimento e a formação fundamentando-se no emprego de cargas
explosivas . Para SILVA (2007 p. 23), um processo efetivo de complementação do
poço se dá à medida que se estabelece uma comunicação limpa e efetiva entre o
poço e a formação.
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Em uma operação de perfuração, é necessário muitas vezes que o poço
seja revestido com tubos de aço. Esse revestimento viabiliza o alcance de uma série
de objetivos, como possibilitar uma seletividade na produção ou injeção de fluídos
para dentro do poço, uniformizar o diâmetro do poço e evitar desmoronamentos. O
espaço anular é cimentado para a fixação. De acordo com a pressão gerada no
sistema, pode-se dividir o canhoneamento em três grupos: Overbalance,
Underbalance e Extreme Overbalance (EOB), conforme explicitado por SILVA (2009,
p. 25 a 27).

3. ONDAS DE DETONAÇÃO
Detonação é um processo de combustão supersônica em que a energia
liberada na zona inicial de reação propaga-se através do material na forma de uma
onda de choque (SOARES, p. 25). Esta onda de choque comprime as moléculas do
material, elevando sua temperatura até o ponto de ignição. A detonação difere da
deflagração, que se propaga a uma velocidade subsônica e não gera onda de
choque ou grandes variações de pressão. Devido às altas pressões desenvolvidas,
detonações costumam ser muito mais destrutivas que deflagrações.
As ondas de detonação são essencialmente um choque alimentado por
reações exotérmicas. Trata-se de uma onda que se propaga através de um meio
altamente combustível ou quimicamente instáveis, como uma mistura de oxigênio metano ou um alto explosivo.Uma onda de detonação segue regras ligeiramente
diferentes de uma onda de choque normal, uma vez que é conduzido através de
reação química que ocorre por trás da frente de onda de choque.

3.1. TEORIA DE ZELDOVICH, VON NEUMANN E DOERING
O modelo ZND afirma que uma onda de choque que se propaga em um
gás com caráter explosivo, desencadeia uma série de reações químicas irreversíveis
e exotérmica. Nesse modelo é considerado uma detonação que libera uma grande
quantidade de energia em forma de calor em uma pequena quantidade de tempo, ou
seja um detonação extremamente energética, onde após essa imensa liberação de
energia ainda contém energia o suficiente para propagar a onda (SOARES, p. 199).
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A detonação pode ser dividida em três momentos, o um momento inicial
R1 onde, o gás está em repouso até o ponto I, nesse ponto inicia-se um segundo
momento denominado de R2 que é a zona de reação, onde ocorrem as reações
químicas, e esse setor se estende até o ponto F onde as reações entram em
equilíbrio dinâmico e inicia o setor R3 do gráfico a seguir.
Figura 01 - Divisão dos momentos da onda

Fonte: SOARES, p. 129

A passagem de R1 a R2 (de I a N) é considerado a problema , visto do
ponto físico e matemático, da onda de choque e é possível, com justificações físicas
e matemáticas, obter as equações conservativas de Euler (SOARES, p. 129).

4. TAXA DE REAÇÃO
A taxa de reação é compreendida como uma grandeza física que
representa a ocorrência de eventos reativos por unidade de tempo (SILVA, 2008, p.
42). O estudo no qual se baseiam as propriedade de gases, entre elas a taxa de
reação, é a teoria cinética dos gases. Essa teoria descreve a partir das propriedades
microscópicas de um gás, as suas propriedades macroscópicas. Um evento reativo
ocorre quando uma partícula colide com outra, na qual a natureza dessa colisão é
inelástica, ou seja, quando os reagentes estão na fase de complexo ativado (maior
nível energético da reação). Portanto, a partir dessa fase, as reações que
acontecerem serão reativas, observando-se que na maioria das reações, a taxa de
reação aumenta à medida que a temperatura aumenta.

4.1. ENERGIA DE ATIVAÇÃO
Para que uma colisão entre duas moléculas seja reativa, essa deve ter,
necessariamente, uma energia pré colisional mínima. Arrhenius expressa essa
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relação como sendo o mínimo de energia necessária para que haja a conversão de
reagentes em produtos, e quando abordado sistemas reversíveis, a conversão de
produtos em reagentes também.

Onde A é a constante pré-exponencial, R é a constante universal dos
gases, T é a temperatura (em Kelvin), k é o coeficiente da taxa de reação e
descreve a energia de ativação.Outra característica importante para determinação
da energia de ativação, direta ou reversa, é o calor de reação de cada componente
envolvido na reação. A energia de ativação também pode ser expressa pela
diferença dos calores de reação dos produtos pelos reagentes. Visto isso, caso essa
soma seja maior do que zero (E>0) a reação é considerada como endotérmica.
Caso seja menor do que zero (E<0) a reação é considerada como exotérmica.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 02 encontram-se os dados para os gases metano e etano, os
quais foram utilizados para calcular a taxa de reação nas reações de combustão
para os dois gases. Para fins de estudo e comparação, a energia de ativação da
combustão do metano é a mesma do gás etano. Segue abaixo, sendo
respectivamente mostradas as reações de combustão do metano e etano.
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)
C2H6(g) + 7/2 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)
Tabela 02: Dados para as reações de combustão do metano e etano

Metano

Etano

Massa molecular

16,04 g/mol

30,07 g/mol

Diâmetro molecular

3,8 A

5,30 A

Energia de ativação

J/mol

J/mol

Fonte: próprios autores

O comportamento da taxa de reação em função da temperatura é visível
nos gráficos apresentados acima. O aumento da temperatura acarreta no aumento
da energia cinética do sistema, e quando essa energia é superior à energia de
ativação, as colisões tornam-se efetivas. A partir da formação do complexo ativado,
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a temperatura aumenta significativamente o valor da taxa de reação. Portanto, uma
maior temperatura leva a um aumento da taxa de reação química, sendo que para o
etano a taxa de reação é maior do que para o metano, uma vez que o diâmetro
molecular do etano é maior do que o do metano.
Quanto à propagação da onda de detonação, percebe-se que na zona de
reação, a temperatura aumenta. Este comportamento decorre do fato da reação ser
exotérmica, isto é, com liberação de calor e consequentemente, esta energia é
utilizada para alimentar a onda gerada.
Figura 02: Comportamento da Taxa de Reação do Metano e Etano em função da temperatura

Fonte: Próprios autores.
Figura 03: Comportamento da Onda Detonação na Zona de Reação do Metano e do Etano

Fonte: Próprios autores.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos diversos estudos os quais abordam o processo de canhoneio,
foi constatado que, inevitavelmente, existe o surgimento de uma região da rocha
danificada ao redor do canhoneado, cuja permeabilidade pode ser reduzida
significativamente em relação à rocha virgem devido à compactação e o
fraturamento dos grãos. Assim acaba tornando a permeabilidade do dano do
canhoneio responsável por uma redução na produtividade do poço e o controle
deste processo é fundamental para otimização da exploração do poço.
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Em operações de canhoneio quando há a explosão de uma carga, é
perceptível que conforme a temperatura do sistema aumenta, a velocidade dos
eventos reativos também aumenta. Tendo em vista o estudo de sistemas gasosos,
quando se faz a comparação entre as taxas de reação entre o gás metano e etano,
observa-se que a molécula cujo diâmetro molecular é maior, o gás etano, apresenta
maior valor para a taxa de reação em função da temperatura. Embora o etano seja
mais massivo do que o metano, essa influência não compensou a diferença do
diâmetro molecular de uma molécula para outra.
Por sua vez, é típico ocorrer a formação e propagação das ondas de
detonação, que são desencadeadas pelas reações exotérmicas citadas no trabalho.
À medida que esta onda se desloca na mistura gasosa dentro poço, o calor liberado
nas reações tende a aumentar e este comportamento está relacionado à combustão
das moléculas de etano e metano presentes na mistura.
O estudo da taxa de reação e propagação de ondas de detonação em
gases presentes nos campos de petróleo é fundamental para o controle da
operação, exploração e produção de hidrocarbonetos em poços de petróleo.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de aplicação do Raspberry Pi ® para o desenvolvimento de
um protótipo de um fliperama viável e de baixo custo. O modelo proposto conta com uma versão do
Raspberry Pi®, além do uso de sistemas gratuitos e a interface com uma TV. Após os testes realizados,
tem-se que o protótipo atende aos requisitos estabelecidos, de modo a contribuir com o estudo dos
nanocomputadores através da implementação de um fliperama de baixo custo.
Palavras-Chave: Raspberry Pi, Fliperama.

1 INTRODUÇÃO
Raspberry Pi® é um computador de dimensões reduzidas e de baixo custo.
Apesar

destas

características,

o

equipamento

reúne

um

elevado

poder

de

processamento, podendo ser utilizado para as mais diversas aplicações. Um grande
conjunto de estudos internacionais foram localizados1 em bases científicas que
demonstram aplicações do Raspberry Pi®, utilizando-se a string “Raspberry Pi”, tem-se na
base de dados IEEE, 372 estudos; na base Scopus, localiza-se 648 trabalhos; e, a base
Web of Science, por sua vez, retorna 221 trabalhos indexados que tem o Raspberry Pi®
como objeto de estudo. Entretanto, de acordo com estas mesmas buscas, apenas 4
estudos são indexados em língua portuguesa. Assim, tem-se que diversos são os
trabalhos internacionais que demonstram a ampla aplicação do equipamento, entretanto,
pouca atenção tem sido dada pelos pesquisadores nacionais em suas publicações em
revistas científicas indexadas.
Diante deste contexto, o presente trabalho procura demonstrar uma aplicação
do Raspberry Pi® no desenvolvimento de um fliperama, demonstrando uma opção de
baixo custo para o estímulo à utilização do equipamento, inclusive em projetos de
entretenimento.
Este artigo é organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a metodologia
empregada para o desenvolvimento do protótipo; na seção 3, o delineamento teórico do
trabalho; a seção 4, por sua vez, detalha o protótipo desenvolvido, sendo seguida pela
seção 5, de considerações finais.
1

Buscas realizadas entre 20 e 23/06/2016.
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2 METODOLOGIA
Esta pesquisa classifica-se como pesquisa tecnológica visto que tem por
objetivo o desenvolvimento de um novo artefato (CUPANI, 2011; VARGAS, 1985). Esta
modalidade de pesquisa é pautada pela tarefa que se propõe solucionar, tendo mais
liberdade metodológica uma vez que a pesquisa tecnológica tem como produto,
invariavelmente, o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Esta modalidade de
pesquisa vem ganhando cada vez mais espaço na academia, especialmente em áreas
como engenharia e informática, campos do saber humano que se ocupam principalmente
com o desenvolvimento de novos artefatos nem sempre baseados no conhecimento
científico clássico (FREITAS JUNIOR et al., 2014).
A metodologia definida para o desenvolvimento deste trabalho foi a Design
Science Research Methodology (DSRM), em razão de que a DSRM possui seu foco
central nas pesquisas tecnológicas, amparando todas as etapas de seu desenvolvimento,
desde a sua concepção até o processo de comunicação de seus resultados. A DSRM,
segundo Peffers et al. (2007), é desenvolvida a partir de seis etapas procedurais (Quadro
1), mas que podem ser executadas de acordo com a necessidade de projeto.
Quadro 1 – Etapas de desenvolvimento da DSRM
ETAPAS
Etapa 1 - Identificação do
problema e sua motivação
Etapa 2 - Definição dos
objetivos para a solução
Etapa 3 - Projetar e
desenvolver
Etapa 4 – Demonstração
Etapa 5 – Avaliação

Etapa 6 – Comunicação

DESCRIÇÃO
Esta etapa é dedicada à definição do problema de pesquisa específico,
apresentando-se uma justificativa para a sua investigação.
Tendo-se como ponto de partida o conhecimento acerca do problema, bem
como a noção do que é viável e factível, delineiam-se os objetivos da
solução a ser desenvolvida.
Etapa destinada à criação do artefato, determinando-se a sua funcionalidade
desejada para o artefato, sua arquitetura e em seguida a criação do próprio
artefato.
Momento de demonstração do uso do artefato resolvendo uma ou mais
instâncias do problema por meio de um experimento ou simulação, estudo
de caso, prova formal ou outra atividade apropriada.
Nesta etapa deve-se observar e mensurar como o artefato atende à solução
do problema, comparando-se os objetivos propostos para a solução com os
resultados advindos da utilização do artefato, podendo-se, a partir do
resultado desta etapa, retornar-se às etapas anteriores, especialmente às
etapas 3 ou 4, de modo a aprimorar o artefato.
Momento de divulgação do problema e da relevância da propositura de uma
solução para o mesmo, além da apresentação do artefato desenvolvido.

Fonte: Os autores
Cada uma destas etapas foi desenvolvida, culminando com o protótipo
apresentado na seção 4. Antes, na seção a seguir, são apresentados os estudos que
inspiraram esta investigação.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
O Raspberry Pi® é um computador de baixo custo, de dimensões reduzidas,
com tamanho de um cartão de crédito (86mm x 56mm), desenvolvido pela fundação
Raspberry Pi®, na universidade de Cambridge, com o propósito de promover o ensino de
informática nas escolas (MICHALAK, 2014; PAIVA, 2014; MISHIMA, 2016; CROTTI,
2013; MONK, 2013).
Os componentes do Raspberry Pi® foram selecionados de modo a otimizar
seus custos (PAIVA, 2014), permitindo que o seu preço baixo e as grandes possibilidades
de criar projetos façam com que o Raspberry Pi® seja utilizado não somente para escolas,
mas em diversas aplicações e em grande escala (MICHALAK, 2014).
O módulo do Raspberry Pi® baseia-se na unidade Broadcom BCM2835 SoC.
Geralmente o SoC (system - on - chip) é a definição da estrutura que inclui um sistema de
microprocessador completo, portanto, não é a unidade central de processamento (CPU),
FLASH ou ROM, e memória RAM. Em distinção do microcontrolador, dispositivos SoC
estão equipados com unidades centrais com relativamente grande poder computacional,
tornando possível executar inclusive um sistema operacional (MICHALAK, 2014).
Apesar de o Raspberry Pi® possuir o hardware em uma única placa eletrônica
de tamanho reduzido, seu potencial de processamento é significativo. O equipamento
pode ser usado em diversos projetos tecnológicos, inclusive como experimentos remotos
nos quais sua função é ser um microservidor web, conforme demostrado por Crotti (2013).
O equipamento executa um sistema operacional que, em suas primeiras
versões, era majoritariamente o Linux, entretanto, a partir das novas versões,
implementou-se inclusive a possibilidade da utilização do Sistema Operacional Windows®.
Conta também com portas USB, nas quais pode-se conectar um teclado ou mouse, além
de possuir saída HDMI, onde pode-se conectar uma TV ou um monitor (MONK,2013)
Upton (2013), ainda, procura definir Raspberry Pi® como uma máquina
completa, com considerável poder de processamento, em uma placa de circuito impresso
pequeno. Para Bahrudin (2013), o Raspberry Pi® é um computador de baixíssimo custo
que utiliza um sistema operacional Linux, equipado com um processador 700 MHz ARM e
conta com 512 MB de RAM. O autor ainda aborda a flexibilidade na escolha de
linguagens de programação e instalação de software, dando maior capacidade de
adaptabilidade ao equipamento.
Scott (2013), discute também a existência de um sistema operacional exclusivo
para o Raspberry Pi®, denominado Raspbian. Este sistema é baseado em Linux, e
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aumenta a facilidade de programar e desenvolver sistemas para o equipamento, uma vez
que possibilita o uso de linguagens interpretadas, o que significa que pode ser executado
sem ter que ser compilado.
Segundo Daros (2015), o Raspberry Pi® é uma plataforma baseada em
hardware e software livre que se tornou muito popular devido à sua simples configuração
e programação. É basicamente um computador com capacidade de processamento
reduzido, porém é possível utiliza-lo para controlar vários dispositivos com diferentes fins
em muitas áreas, como por exemplo na educação de diversas disciplinas, pois tem um
desempenho considerável para seu baixo custo e facilidade de uso.
De acordo com Dharo (2014), as razões para o sucesso do Raspberry Pi®
estão ligadas, em grande parte, ao seu pequeno tamanho, baixo consumo de energia,
disponibilidade de interfaces com uma vasta opção de periféricos e o fato de que pode-se
executar o Linux como sistema operacional, que o torna adequado para o
desenvolvimento de aplicações embarcadas.
4 FLIPERAMA: O PROTÓTIPO PROPOSTO
O protótipo foi desenvolvido a partir da escolha dos materiais: o Raspberry Pi®
2 Modelo B v1.2; um cartão de memória de 8 Gb; uma fonte de alimentação de 5 volts e 2
amperes; um cabo HDMI para saída de vídeo; um pen drive para enviar os jogos; mouse
e teclado para configurações; leitor de cartão de memória; e, joystick. O projeto baseia-se
no modelo apresentado pela Figura 2.

HDMI

Figura 2 – Modelo proposto

2 Modelo B v1.2

Jogos

Fonte: Os autores
O fliperama baseado em Raspberry Pi® busca ser viável pelo seu baixo custo,
assim, as opções tecnológicas para o desenvolvimento do protótipo foram todas
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escolhidas principalmente a partir deste requisito. A placa selecionada foi a Raspberry Pi®
2, Modelo B, versão 1.2, que pode ser encontrada no mercado por menos de R$ 200
reais2.
Um importante passo para o desenvolvimento do protótipo foi a busca de um
sistema operacional que pudesse ligar a placa Raspberry Pi® com o jogador e que
realizasse a função desejada que seria tornar o Raspberry Pi® em um fliperama. O
sistema operacional existente que faz a emulação de jogos de videogame é o Retropie.
Ele pode ser baixado gratuitamente do próprio site da organização3, escolhendo-se a
versão compatível com a ferramenta selecionada. A gravação do arquivo no cartão de
memória a ser utilizado pelo equipamento foi feita através do software Win32 Disk Imager,
que é gratuito na sua versão beta.
Após esta etapa, passou-se à instalação dos jogos escolhidos para os testes
realizados, provenientes de inúmeros sites onde estão disponíveis os arquivos de imagem
desses jogos. Posteriormente, é necessário colocar o pen drive já formatado no
Raspberry® e remove-lo, em seguida adicionar as imagens dos jogos extraídos. Assim, ao
ser executado o Retropie, aparecerá a ROM com seu respectivo emulador.
A Figura 3 demonstra o protótipo em funcionamento, já em sua etapa de
avaliação pelo usuário.
Figura 3 – Protótipo em funcionamento para avaliação

Fonte: Os autores.
Na Figura 4, mostra-se a tela de configuração do controle escolhido, que
nesse caso foi um joystick.
2

Pesquisas realizadas em 25/05/2016

3

www.retropie.org.uk
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Figura 4 – Tela de configuração do controle

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Raspberry Pi® é um computador de dimensões reduzidas, baixo custo e alto
poder de processamento. Estas características foram úteis para o desenvolvimento do
protótipo objeto deste estudo, consubstanciado de um fliperama com a finalidade de
demonstrar a utilização do equipamento, bem como oferecer uma alternativa acessível
para entretenimento. O protótipo desenvolvido a partir do modelo proposto demonstra-se
suficiente para o objetivo delineado, apresentando uma alternativa de baixo custo de
aplicação do Raspberry Pi®.
Por outro lado, este estudo contribui, igualmente, ao oferecer uma publicação
científica em língua portuguesa que demonstre a utilização do Raspberry Pi®.
Os estudos futuros apontam para a melhoria do modelo, de modo a incluir mais
alternativas para a conexão com o equipamento de TV, baixando-se ainda mais o custo
do protótipo, bem como a adição de novos jogos, de modo a aumentar o interesse do
usuário.
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Resumo: Este estudo busca identificar os conteúdos de Matemática mais aplicados nos artigos científicos
da área da Geografia. Pretende-se dar continuidade ao projeto iniciado em 2015, onde se realizou a Análise
Bibliométrica da Matemática Aplicada aos Artigos de Engenharia. Na presente pesquisa, selecionou-se 22
artigos de especialidades e subáreas da Geografia e das Geociências publicados em periódicos Qualis A1 a
B2. Utilizou-se a pesquisa bibliométrica longitudinal para a análise de artigos publicados no período de 2001
a 2015. O estudo bibliométrico, enquanto modalidade de pesquisa é utilizado para realizar levantamento da
quantidade e qualidade de artigos sobre um tema de determinada área, subárea ou especialidade. O
objetivo da pesquisa é identificar quais conteúdos de Matemática enfocados no Ensino Fundamental (anos
finais) Médio e Superior, são utilizados nos artigos científicos analisados. A investigação busca responder
aos seguintes questionamentos: que conteúdos de Matemática são aplicados nos artigos científicos de
Geografia? Em que situações são aplicados? Constatou-se nos 22 artigos analisados até o momento, que
os conteúdos de maior incidência foram os números racionais, mais especificamente o conteúdo de
porcentagem, como se previa. Destacam-se a aplicação dos Cálculos Numéricos e Algébricos e das
Funções, presentes em 86% dos artigos. Também se evidenciou a utilização da Equação/Inequação
Polinomial e Estatística em 77% dos artigos analisados, entre outros conteúdos de menor frequência.
Palavras-Chave: Análise bibliométrica, ensino, Matemática Aplicada, Geografia.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil 85,3% dos jovens matriculados nos últimos anos do Ensino
Fundamental não sabem o mínimo esperado em Matemática (SCIREA, 2012). Este
panorama, que exige uma reflexão apurada dos problemas e desafios envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem, sinaliza a necessidade de criar mecanismos para
extinguir e/ou, pelo menos, reduzir tais percentuais. Uma ação que pode contribuir para a
mudança, sobretudo em uma Instituição pública de formação de educadores de
Matemática, é fornecer mecanismos e subsídios para que o profissional compreenda
melhor os conteúdos programáticos com os quais se trabalha, reconhecendo-os em sua
aplicabilidade nos mais diversos setores e segmentos profissionais. Partindo de tal
entendimento e visando dar continuidade ao trabalho iniciado em 2015 com a análise
bibliométrica da Matemática aplicada nos artigos científicos de Engenharia, a presente
pesquisa busca reconhecer tal aplicabilidade no âmbito das Ciências Sociais e das
Ciências da Terra através contabilização dos conteúdos de Matemática do Ensino
Fundamental (anos finais), Médio e do Superior, utilizados em artigos científicos
publicados na área de Geografia e Geociências, por meio da análise bibliométrica
longitudinal. Tal análise bibliométrica visa contribuir na formação de professores de
Matemática do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio através de
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dois grandes vieses: de um lado instrumentalizando-os a para aplicar a técnica
bibliométrica na análise e elaboração de artigos científicos e de outro fornecendo
informações que venham contribuir com suas futuras decisões como professores,
respondendo às seguintes questões centrais: que conteúdo trabalhar? Como meu aluno
(futuro cidadão) pode aplicar este conhecimento? Assim, acredita-se que esse projeto
forneça informações sistematizadas que podem contribuir com a melhoria do ensino da
Matemática, incentivando a formação de licenciados/professores com senso investigativo
que saibam analisar como e onde se aplica a Matemática. Adicionalmente, busca-se
contribuir para elevar a quantidade e a qualidade da produção científica acadêmica
exercitando a leitura, a escrita e interpretação da literatura técnica. Neste sentido,
segundo Carvalho e Gil-Péres (1995) e Chevallard (1991) há pesquisas que destacam a
importância do conhecimento do professor sobre o conteúdo a ser ensinado, onde pode
ser aplicado, sendo que a deficiência nestes saberes dificulta o entendimento e o
interesse dos alunos pela Matemática. Este projeto visa munir os futuros professores para
que oferecem conteúdos com aprendizagem significativa, com exemplos concretos de sua
aplicação, contribuindo para a melhoria da Educação Básica.
2 METODOLOGIA
Para a execução desta pesquisa foram realizados encontros semanais entre os
acadêmicos bolsistas e o coordenador e colaboradores do projeto visando:
a) Selecionar as áreas do conhecimento, tendo como ponto de partida o fato de
que a Geografia tem interface com as Ciências da Terra, as Ciências Humanas e as
Sociais Aplicadas. Metodologicamente, o objetivo não foi esgotar todas as áreas,
subáreas e especialidades da ciência geográfica, mas obter uma amostra significativa e
também variada da produção geográfica que se utiliza dos conhecimentos matemáticos
como instrumental. As áreas do conhecimento escolhidas, seguindo a classificação
utilizada pela CAPES (BRASIL, 2012), estão expressas na tabela 01.
b) Discutir e elencar critérios para seleção dos artigos, assim como selecionar
revistas e periódicos online com conceito Qualis A1 a B2, segundo classificação de
produção intelectual da CAPES (BRASIL, 2014). Tal exigência visou selecionar a
produção científica com respaldo no interior da comunidade acadêmica. Buscou-se ainda
obter uma amostra com publicações de diferentes instituições de pesquisa, visando obter
um mosaico variado de abordagens e temáticas. Foram elencados os periódicos, Revista
Geosul (UFSC), Revista Brasileira de Cartografia, Revista Brasileira de Estudos de
População, GEOgraphia (UFF), Geografia (UNESP – Rio Claro), Revista Brasileira de
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Recursos Hídricos e o Boletim de Ciências Geodésicas.
c) Levantar os conteúdos de matemática do ensino fundamental e médio a
partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do curso superior, baseando-se no PPC
do curso de Licenciatura do Campus Avançado Sombrio, compondo a tabela 02 de
conteúdos e ano em que são desenvolvidos.
d) Organizar uma planilha eletrônica no Google Drive para ser compartilhada
entre bolsista, orientadores e colaboradores para a coleta das informações, onde seria
feito o fichamento dos artigos com área, ano de publicação, autores, título e fonte, assim
como as tabelas de conteúdos matemáticos e suas frequências, que foram mostrados
neste trabalho.
Empregou-se a bibliometria para a condução desta pesquisa. Este tipo de
pesquisa possui três leis básicas (FERREIRA, 2010): a Lei de Bradford que levanta a
produtividade de periódicos, a Lei de Lotka que identifica a produtividades de autores e a
Lei de Zipf que levanta a frequência de ocorrência de palavras. A partir desta
especificidade, delineou-se a realização deste estudo por meio da Lei de Zipf que “incide
na medição de frequência do aparecimento das palavras em vários textos” (FERREIRA,
2010, p. 6).
Após a seleção de artigos utilizando os critérios já apresentados, iniciou-se a
coleta das informações, classificando-se os trabalhos por título, autor, especialidade e
conteúdos da Matemática abordados, conforme pode ser observado nos resultados e
discussões.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No desenvolvimento desta pesquisa bibliométrica longitudinal analisou-se 22
artigos contidos em periódicos científicos publicados entre 2001 a 2015, de subáreas e
especialidades pré-selecionadas, com a respectiva, frequência, como pode ser visto na
Tabela 01.
Tabela 01 – Frequência dos artigos selecionados, segundo classificação das Áreas do Conhecimento CAPES

Grande área

Área

Ciências Exatas e
da Terra

Geociências

Subárea

Artigos
01
Geografia Física
03
01
07
Sensoriamento remoto
Geofísica
02
Geodésia
01
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Ciências Sociais
Aplicadas

Planejamento
Urbano e
Regional

Ciências Humanas

Geografia

-

-

03

14

Geografia
Humana

Geografia da
População

04

18

Fonte: Compilado pelos autores com base em CAPES (2012)

A Matemática Aplicada é um ramo da Matemática que investiga a aplicação do
conhecimento matemático a outras ciências (FEYNMAN, 2014). A análise bibliométrica
destes artigos nos mostrou quais conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio tiveram maior frequência nos artigos selecionados. Após a análise dos
primeiros, viu-se a necessidade de expandir para conteúdos do Ensino Superior,
conforme Tabela 02.
Tabela 02 – Conteúdos matemáticos e suas respectivas frequências
Nível de Ensino

Fundamental

Álgebra 1

Médio

Álgebra 2
Álgebra 3
Geometria Plana
Outros

Superior

Conteúdo

Artigos

Sistema Decimal
Unidade de Medidas e Conversões
Potenciação e Radiciação
Figuras Geométricas Planas
Fração (porcentagem)
Equações 1º e 2º Grau
Cálculo Numérico e Algébrico
Conjuntos e Conjuntos Numéricos
Função
Matrizes
Equação/Inequação Polinomial Algébrica
Áreas de Superfícies Planas
Geometria Espacial
Geometria Analítica
Trigonometria
Estatística (probabilidade) e Matemática Financeira
Derivadas
Calculo Numérico Avançado
Vetores
Limite
Equações Diferenciais Parciais
Análise Numérica
Integral
Sistema de Equações
Fonte: Compilado pelos autores

4
11
15
1
22
3
19
2
19
5
17
7
3
3
4
17
4
7
3
1
1
2
1
1

Frequênci
a (%)
18%
50%
68%
5%
100%
14%
86%
9%
86%
23%
77%
32%
14%
14%
18%
77%
18%
32%
14%
5%
5%
9%
5%
5%

Para a comparação e interpretação das informações obtidas, os dados da
tabela representam a quantidade em que os respectivos conteúdos foram empregados
junto aos artigos. Na Figura 01, pode-se notar os conteúdos com maior frequência nos
artigos pesquisados.
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Figura 01 – Conteúdos com maior frequência

Fonte: Autores

Como se pode observar, o conteúdo com maior frequência nos 22 artigos
analisados foi o de Números Racionais, principalmente a porcentagem, aparecendo em
todos os artigos. Além deste destacam-se também outros conteúdos dos anos finais do
Ensino Fundamental, como a potenciação e radiciação, que apareceram em 68% dos
artigos e as unidades de medidas, com 50% de frequência. Destaca-se ainda o cálculo
numérico e algébrico e as funções, ambos com 86% de frequência. Na sequência,
observa-se as equações/inequações polinomial algébrica e a estatística e probabilidade,
com frequência de 77%, que são ministrados no Ensino Médio. Ressalta-se que esta
pesquisa deu continuidade ao projeto de 2015, que abrangeu artigos científicos na área
das Engenharias. Tal pesquisa, utilizando a mesma metodologia do estudo bibliométrico,
identificou como conteúdos matemáticos de maior frequência os números racionais, mais
especificamente, a porcentagem, utilizados em 94% dos artigos analisados, as equações
do 1º e 2º graus com 66% e as funções com 57% de incidência (SILVA et al., 2015).
Ao compararem-se quais conteúdos apresentaram maiores frequências entre
as duas pesquisas, percebe-se que a porcentagem é o conteúdo com maior destaque,
porém esta conclusão, em termos desta pesquisa, considera-se senso comum, pois
expressa a linguagem de equivalência usual. Excetuando-se esse tópico, observa-se que,
as equações de 1º e 2º graus obtiveram aplicações irrelevantes nos artigos de Geografia,
tendo apenas 14% de frequência, enquanto, enquanto que nos de Engenharia foram o
segundo conteúdo mais frequente, dando indicações que há diferença na aplicação de
Matemática entre as áreas, subáreas e especialidades científicas.
Essa aproximação inicial da pesquisa dá indicativos de que ela pode auxiliar os
professores de Matemática e acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática a
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responderem as questões como que conteúdo enfatizar? Onde se aplica esse conteúdo?
Onde se utiliza? Para que serve?
Neste sentido, nas palavras de Silva et al. (2015),
[…] considera-se de suma importância que o professor tenha conhecimento sobre
o conteúdo a ser ensinado, bem como respostas aos questionamentos de seus
discentes. A visão da aplicabilidade ou deficiência na apreensão dos conteúdos
matemáticos trazem implicações às decisões no âmbito das escolhas futuras do
estudante. (idem, p.700)

Ainda no mesmo contexto, quais as aplicações práticas de tais conteúdos e
como eles são comumente utilizados no âmbito da linguagem científica? Presumiu-se que
esse projeto gerou argumentos consistentes, baseados em dados estatisticamente
sistematizados da amplitude do conhecimento matemático em diferentes áreas de
conhecimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os conteúdos de
Matemática Ensino Fundamental (anos finais), Médio e do Superior, presentes nos artigos
científicos de Geografia. Considerando-se os resultados expostos, bem como o
comparativo com a pesquisa anterior como evidências sólidas de que a Matemática se
aplica em outras áreas de maneiras diversificadas. Assim, um conteúdo muito presente
em determinada área não necessariamente será expressivo em outra, e isso poderá
ajudar os professores e futuros professores a mostrar para os seus alunos onde podemos
encontrar a Matemática quando questionados. Além deste objetivo, este trabalho serviu
como um aprendizado, pois permitiu a leitura de textos científicos variados e a produção
artigo científico por parte do bolsista acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática
do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio, que o ajudará em sua
formação acadêmica, além de colaborar para um dos objetivos do curso. Acredita-se que
este estudo deve continuar abrangendo novas áreas do conhecimento, desenvolvendo
novos projetos de investigação junto a outros ramos de aplicabilidade da Matemática.
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Resumo: A Teoria Cinética dos Gases visa descrever as propriedades microscópicas de um sistema
gasoso ideal com base nas características macroscópicas. Considera-se um sistema gasoso rarefeito, as
condições nas quais as partículas estão tão dispersas que a força de interação entre elas age apenas por
um breve período de tempo, podendo ser desprezada em comparação à sua energia cinética. A seção de
choque representa a área da molécula propensa a colisões, a qual afeta a taxa de reação do sistema,
definida como o número de eventos reativos por segundo por unidade de volume. Foram realizadas
simulações matemáticas para a análise da influência da massa, temperatura, diâmetro molecular e energia
de ativação na taxa de reação do sistema, considerando os modelos de seção de choque de Present e
Present Modificado. Constatou-se que todos os fatores considerados interferem de forma significativa na
velocidade de eventos reativos. A massa das partículas possui caráter inercial, a temperatura está
relacionada com a agitação das partículas e o diâmetro molecular está associado à seção de choque.
Palavras-chave: Seção de choque reativa. Reação química. Colisões moleculares. Gases ideais. Taxa de
reação.

1. INTRODUÇÃO

O estudo das características relacionadas ao comportamento de sistemas
gasosos sejam eles rarefeitos ou densos, é abordado pela Teoria Cinética dos Gases
que, com apoio dos conceitos da física clássica e da física quântica, visa “descrever as
propriedades macroscópicas de um gás através de grandezas microscópicas que estão
associadas às partículas e moléculas que constituem o gás” (KREMER, 2003, p.01).
Tratando-se de sistemas gasosos ideais, considera-se que a energia potencial
de interação é consideravelmente inferior quando comparada à energia cinética de
translação das partículas, visto que as forças intermoleculares são desprezíveis, por
agirem durante um curto período de tempo. Conforme observado por Benson (BENSON,
1960, p.135), o modelo de gás ideal representa de forma satisfatória a relação pressãovolume-temperatura, quando as propriedades escolhidas e as condições experimentais
consideram que a distância média entre partículas é da ordem de seus diâmetros.
De maneira geral, gases são considerados ideais quando apresentam
densidade baixa, interagem apenas com a parede do recipiente em que estão contidos e
estão sujeitos a colisões de natureza elástica e binária, onde as forças intermoleculares
agem durante um curto período de tempo, podendo assim ser desprezadas.
Tomando como base os conceitos da química cinética, física clássica e física
quântica, este trabalho tem por objetivo a análise dos fatores que influenciam a taxa de
reação de um sistema gasoso ideal, sendo eles: a temperatura do sistema, massa das
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partículas, diâmetro molecular e seção de choque reativa. Foram consideradas reações
binárias genéricas do tipo A+A=B+B entre isômeros.

2. COLISÕES MOLECULARES

As colisões moleculares em um sistema gasoso podem ser elásticas ou
reativas. Abordando colisões elásticas, considera-se Modelo das Esferas Rígidas, onde
há conservação de energia mecânica, assim como da massa das partículas. Ou seja,
após a colisão, as partículas mantêm sua identidade. Esse modelo destaca-se pela sua
simplicidade e utilidade, porém descreve com propriedade apenas moléculas sem
estrutura interna, as quais estão sujeitas a colisões elásticas, conforme observado por
SILVA (2008, p.24). De acordo com essa teoria, o potencial de interação entre as
moléculas tende a zero se a separação entre o centro de duas moléculas for maior que o
diâmetro das moléculas que colidem.
A seção de choque de uma molécula representa a intersecção entre a trajetória
retilínea da partícula incidente e o plano que corta a partícula alvo, ou seja, representa a
área da molécula que estará sujeita a colisões. De acordo com o modelo de Linha-dosCentros, a seção de choque diferencial tende a zero se a energia translacional relativa
inicial da partícula for menor que a energia de ativação, seja ela para a reação direta ou
reversa. Portanto, a ocorrência de um evento reativo depende de uma energia précolisional mínima, para que a barreira de energia entre as moléculas seja rompida.
Para este trabalho, consideraram-se os modelos de seção de choque de
Present e de Present Modificado. O Modelo de Present leva em consideração que toda a
energia das partículas é destinada para a ocorrência da reação. Já o modelo modificado,
considera que apenas a energia na direção da colisão será destinada para a ocorrência
da reação entre partículas.
As fórmulas a seguir determinam a seção de choque de uma partícula α de
acordo com os modelos de Present (a) e Present Modificado (b).

Onde kt é a constante de Boltzmann (1,38.10-23 J/K), m a massa da partícula α,
g a gravidade, e é o quadrado do cosseno do ângulo de colisão.
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Conforme observado por KREMER (2003, p.23), através de cálculos
matemáticos, o momento linear de duas partículas α e β não é alterado durante colisões
de qualquer natureza, seja ela elástica ou reativa. Isso significa que a velocidade de
centro de massa é constante, visto que a massa da partícula não é alterada durante a
colisão.
Para a ocorrência de eventos reativos onde a natureza das partículas é
modificada, alguns parâmetros devem ser considerados, sendo eles: a energia précolisional relativa inicial, orientação das partículas e afinidade química.
A energia pré-colisional relativa inicial representa a energia mínima necessária
para que ocorra uma reação química, visto que a energia das n partículas durante a
colisão deve ser igual ou superior à energia de ativação da reação em questão.
A orientação das partículas deve ser favorável, visto que o ângulo de colisão
determina o direcionamento da energia dessas, facilitando ou não a ocorrência de um
evento reativo. Já a afinidade química está diretamente relacionada à velocidade dos
eventos reativos, ou seja, quanto maior a afinidade química, mais rápida ocorrerá a
reação.

3. ENERGIA DE ATIVAÇÃO

Para que a natureza de duas ou mais partículas seja alterada durante uma
colisão reativa, é necessário que ocorra o rompimento de uma barreira de energia
existente entre as moléculas, esta quantidade é chamada de energia de ativação. Durante
a colisão, os reagentes devem possuir energia mínima igual ou superior à energia de
ativação para que ocorra a reação em questão.
Segundo RAJ (2013, p. 25) a energia de ativação também pode ser definida
como o mínimo de energia necessária para a iniciação de uma reação química. A partir da
equação de Arrhenius pode-se deduzir a seguinte equação

Onde A é a constante pré-exponencial, R é a constante universal dos gases, T
é a temperatura (em Kelvin) e k é o coeficiente da taxa de reação.
Uma reação química com gases possui dois sentidos de reação, o sentido
direto e o sentido reverso. A energia de ativação nada mais é do que a energia necessária
para que haja o rompimento das ligações intermoleculares e iniciação da reação química.
Essa energia pode ser fornecida e liberada em forma de calor.
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O estudo da energia de ativação caracteriza o comportamento de reações
químicas em exotérmicas e endotérmicas. Quando essa energia no sentido direto da
reação química é menor do que a energia de reação no sentido inverso, dizemos que se
trata de uma reação exotérmica. Ou seja, o calor é caracterizado como produto da
reação. Ao considerar uma reação endotérmica, nota-se que a energia de ativação direta
é maior, enquanto a energia de ativação inversa é menor, o que indica que o calor que é
fornecido faz parte dos reagentes da reação.

4. TAXA DE REAÇÃO DE ARRHENIUS

A taxa de reação é uma grandeza física que representa o número de eventos
reativos por unidade de tempo. Em outros termos, a variação líquida da taxa de reação
representa a velocidade em que ocorrem reações químicas.
Em estado de equilíbrio químico, a taxa de reação direta é igual à taxa de
reação reversa, resultando em uma velocidade nula de reação.
Para análise do comportamento da taxa de reação em sistemas gasosos
ideais, foram utilizados dois modelos de seção de choque diferentes, descritos
anteriormente. Sendo assim, o coeficiente da taxa de reação direta de Arrhenius Kd é
descrito pelas seguintes fórmulas, para (a) Modelo de Seção de Choque de Present e (b)
Modelo de Seção de Choque de Present Modificado:
√

√

(

)

{

}

Onde, m é a massa da partícula e T é a temperatura do sistema, Ɛ* é a energia
de ativação direta, d diâmetro das partículas e kT a constante de Boltzmann.

5. METODOLOGIA

A partir de discussões teóricas e interpretação dos modelos matemáticos, será
realizada uma análise da influência das diferentes seções de choque na taxa de reação
do sistema gasoso considerado. Esta investigação do comportamento da taxa de reação
terá também como base a influência de grandezas físicas: massa, temperatura e diâmetro
das moléculas interagentes.
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Para a realização do estudo, foi fixado o valor correspondente ao fator estérico
direto da reação (s=1). Massa, diâmetro molecular e energia de ativação foram abordados
com valores variáveis. Para a massa essa variação foi de 2 g/mol à 200 g/mol, já para o
diâmetro molecular, essa variação compreende valores entre 10-10 m e 10-11 m, por fim, a
energia de ativação foi fixada em um valor de 3 J/mol. Escolheu-se utilizar tais grandezas
como parâmetros de comparação, pois além de serem facilmente reconhecidos em
estudos básicos, tais fatores possuem grande influência no estudo da taxa de reação. Os
valores adotados para massa e diâmetro moleculares foram bem distintos, a fim de
abordar a grande variação de tais grandezas nos elementos químicos.
Fundamentando-se nos parâmetros acima mencionados, tais como expressões
matemáticas e dados de reações químicas, será realizada uma análise das seções de
choque para a taxa de reação em função da temperatura. Com o auxílio do software
Mapple8 foram expressos alguns gráficos, nos quais houve a variação de grandezas
físicas tais como massa, diâmetro molecular e energia de ativação.

6. RESULTADOS E ANÁLISES

Abaixo se encontram as figuras que determinam o comportamento da taxa de
reação para as duas seções de choque mencionada, “Seção de Present” e “Seção de
Present Modificado” e considerando os parâmetros físicos massa, temperatura e diâmetro
molecular.
Figura 01- Coeficiente da taxa de reação direta em função da temperatura para massa de 2g/mol (gráfico à esquerda) e
-10
200g/mol (gráfico à direita), diâmetro molecular de 10 m e energia de ativação de 3 J/mol, em equilíbrio químico.

Fonte: Os autores, 2016
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Figura 02- Coeficiente da taxa de reação direta em função da temperatura para massa de 2g/mol (gráfico à esquerda) e
-11
200g/mol (gráfico à direita), diâmetro molecular de 10 m e energia de ativação de 3 J/gmol, em equilíbrio químico.

Fonte: Os autores, 2016

Com base nos gráficos observa-se inicialmente que a temperatura influencia de
forma significativa a taxa de reação, visto que é responsável pelo aumento do nível de
agitação das partículas. Esse aumento pode ser definido como a energia cinética de
translação das partículas, e seu aumento torna mais provável a ocorrência de uma colisão
entre duas moléculas. Em vista disso é perceptível que com o aumento da variação da
temperatura, a ocorrência da colisão de eventos reativos por unidade de tempo também
aumenta.
Fica evidente que na figura (1) a massa possui um caráter inercial significativo
na reação, pois diminui o valor da taxa de reação, ou seja, diminui a velocidade de
eventos reativos. As moléculas tornam-se mais pesadas e consequentemente ocasionam
a diminuição da energia cinética das partículas envolvidas na colisão.
Em relação ao diâmetro molecular na figura (2) percebe-se que a influencia
dessa grandeza se dá de forma cooperativa com a taxa de reação, ou seja, considerando
maiores diâmetro moleculares, maiores serão os valores da taxa de reação. Com isso
conclui-se que o diâmetro molecular está relacionado com a variação do volume ocupado
por uma molécula, bem como a área disponível para uma colisão reativa.
Nas duas figuras plotadas, representando os modelos de seção de choque de
Present e Present modificado, observa-se que no modelo de Present a influência da
temperatura e das demais grandezas analisadas. São mais significativos do que outra
seção de choque analisada. Na seção de choque de Present toda a energia das
partículas é destinada à colisão reativa, na qual necessariamente a energia translacional
entre duas partículas deve ser maior do que a energia de ativação. Caso a energia
translacional seja menor, a colisão entre as partículas será elástica, e então se
conservará a quantidade de movimento de ambos os corpos (ou com a parede do
recipiente no qual o gás está retido).
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Observa-se, também, que o modelo de seção de choque de Present
Modificado apresentou menor variação da taxa de reação, visto que apenas a energia na
direção da colisão é considerada. Sendo assim, a variação de energia direcionada para a
ocorrência de eventos reativos é consideravelmente inferior quando comparada ao
modelo de Present original.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o comportamento da taxa de reação perante as simulações
apresentadas, observa-se que a energia total da partícula sendo canalizada para a
colisão reativa afeta de forma mais significativa a velocidade dos eventos reativos no
sistema, visto que toda a energia influenciaria a reação química.
Os modelos teóricos utilizados para a análise da taxa de reação são úteis, por
exemplo, no estudo da astrofísica, dos fenômenos de transporte que acontecem na
atmosfera terrestre, da combustão de gases em turbinas, da propagação do som e
espalhamento da luz em sistemas gasosos fora do equilíbrio.
O estudo do comportamento da taxa de reação para reações quaternárias,
considerando tanto sistemas gasosos rarefeitos quanto densos, é apresentado como
proposta para trabalhos futuros, visando análise, de forma quantitativa, dos fatores de
influência em reações químicas dessa natureza.
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Resumo: Neste trabalho estudaremos a rede de distribuição de energia elétrica brasileira (rede de alta e
média tensão) com base nas teorias sobre redes complexas e na aplicação de métodos em Mecânica
Estatística. Mapearemos as estações, subestações e as geradoras como os nós da rede enquanto as linhas
de transmissão serão as arestas que unem estes nós. Os dados acerca da infraestrutura de distribuição
foram obtidos do Operador Nacional do Sistema (ONS) e serão tratados para se construir um panorama
preciso da rede. As propriedade topológicas da rede como o grau de distribuição e o tamanho médio dos
grupos, que é um conceito novo abordado neste trabalho, serão avaliados para a comparação da rede
elétrica do Brasil nos anos de 2005 e 2016. Utilizaremos simulações com o Método de Monte Carlo a fim de
avaliarmos a tolerância a falhas (remoção aleatória) e a ataques (remoção seletiva), tanto de nós quanto de
arestas. A remoção aleatória citada acima é feita através da exclusão de nó ou aresta de forma aleatória e a
remoção seletiva será realizada de duas maneiras, sequencial e em cascata. Os resultados para a rede
brasileira nos dois anos estudados mostram que, apesar de sua expansão significativa, a conectividade e
resiliência pouco melhoram.
Palavras-Chave: Redes complexas, simulações, ONS, rede de distribuição de energia.

1 INTRODUÇÃO
Redes complexas podem ser definidas como grafos que possuem nós
(vértices) que são ligados por arestas e que possuem propriedades não usuais. O estudo
destas redes pode abranger diferentes áreas tais como a biologia, química, linguística
(PAGANI e AIELLO, 2013, p. 2688) e engenharia.
Em particular, a análise de redes de energia via redes complexas tem sido
impulsionada após diversos eventos de apagões, como os que ocorreram no Oeste dos
Estados Unidos em 1996 atingindo mais de 4 milhões de pessoas, o blecaute em parte da
rede de distribuição do Canadá e Estados Unidos em 2003 afetando mais de 50 milhões
de pessoas, entre outros casos (CHEN et al.,2012, p. 1). Frequentemente estes eventos
são causados por falhas acidentais, em que a magnitude está relacionada com o nó
(subestação) afetado, podendo ou não causar danos em larga escala. Contudo a
infraestrutura de distribuição e geração vêm se tornando também alvo de ataques
intencionais, não ocorrendo muitas vezes em nó aleatório, mais sim em locais frágeis da
rede (nós mais conectados), causando maior impacto (ARIANOS et al, 2009, p. 2). Assim,
a maioria das aplicações de conceitos das redes complexas são destinadas a
compreender a tolerância da rede em se manter conectada em caso de falhas acidentais
e ataques intencionais, para posteriormente serem propostas soluções.
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Tipicamente, os parâmetros utilizados no estudo das redes complexas são o
grau de distribuição (número médio de ligações de cada nó), o caminho médio mais curto
(em redes complexas o menor caminho entre dois nós é relativamente pequeno
comparado ao tamanho da rede, sendo este denominado efeito “small-world” (SUN, 2005,
p. 3) e eficiência da rede. Por exemplo, em estudos realizados nas redes elétricas dos
Estados Unidos e da China verificou-se que o grau de distribuição respeita uma lei de
potência, tornando a rede robusta a falhas, mas vulnerável a ataques intencionais
(ALBERT et al, 2004, p. 1, SUN, 2005, p. 3). Já para a rede de energia do Brasil
constatou-se que esta difere das demais na topologia, apresentando um grau de
distribuição com decaimento exponencial (CASTRO, 2008, p. 8).
No presente trabalho realizamos uma análise da rede de energia do Brasil,
apresentando

suas

principais

características

e

comparando

as

mudanças

da

conectividade e da tolerância a ataques e falhas em um período de aproximadamente dez
anos, utilizando dados referentes aos anos de 2005 e 2016. Avaliamos o grau de
distribuição e também o número médio de nós por grupo na rede, parâmetro que indica
quão segmentada é a rede. Empregamos simulações de Monte Carlo em que removemos
nós e arestas, de forma aleatória, representando falhas, bem como de forma sequencial e
em cascata, representando ataques.
2 METODOLOGIA
Obtivemos os dados da malha energética brasileira dos anos de 2005 e 2016
no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e calculamos os parâmetros de
distribuição média e tamanho médio dos grupos a partir de um algoritmo escrito em
linguagem C. sendo feitas removendo todos os nós, que corresponde as subestações de
geração e distribuição, e arestas, que representam as linhas de transmissão, quando
sujeito a falhas ou ataques. Onde falhas, como já citado, representa a escolha aleatória
de um nó ou aresta e ataques corresponde a quebra deliberada do nó mais conectado ou
uma aresta do nó mais conectado. Desta forma a remoção pode ser feita por meio de três
formas: aleatório, sequencial e em cascata.
No primeiro tipo os nós e arestas foram retirados em 100 ordens aleatórias
diferentes, onde foram calculados os parâmetros e então feito uma média retornando um
resultado final. Já na forma sequencial, foi elaborado uma lista dos nós que indicava a
ordem em que os nós e arestas seriam excluídos, utilizando como critério, o número de
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ligações que cada um continha, sendo esta uma lista decrescente, em que o primeiro
possuía o maior número de arestas e o último possuía o menor número de arestas. O tipo
de remoção em forma de cascata foi realizada de maneira semelhante ao sequencial,
porém a lista era refeita toda vez que um nó ou uma aresta era excluído.
2.1 Representação de uma Rede Complexa
Na figura 01 temos parte da rede de distribuição de energia de Santa Catarina,
onde as subestações de geração e distribuição são os pontos em preto e as linhas em
vermelho e verde na figura são as linhas de transmissão de alta e baixa tensão
respectivamente. Representamos (figura 01) esta rede com N nós e K arestas através de
uma matriz adjacência W não direcionada, de tamanho NxN, com elementos w ij, que
recebe o número de arestas entre os nós i e j.
Devido a matriz ser não direcionada, w ij é simétrica e como um nó nunca está
ligado a si mesmo wij, para i = j, é igual a 0.
2.2 Grau de distribuição
O número de arestas K i ligado ao nó i é denominado de grau de distribuição e a
notação <K> representa o grau de distribuição médio da rede. Nós com grau muito maior
que o grau médio da rede são, na maioria das vezes, fundamentais para mantê-la
conectada, determinando assim a sua robustez. Redes que possuem grandes diferenças
entre os graus dos nós são mais vulneráveis do que redes completamente aleatórias, em
que esta diferença é muito pequena.
Figura 01 – Rede Elétrica de alta e baixa tensão do estado de Santa Catarina e exemplo de sua representação
matemática.

Fonte:
http://betasindat.ons.org.br/SINDAT/Home/ControleSistema; NEWMAN, 2010, p. 134; Do autor.
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2.3 Tamanho de grupos
Uma rede complexa geralmente está completamente conectada. Todavia, a
medida que nós e arestas são excluídos, segmentamos a rede, formando grupos
desconectados entre si. Redes que se fragmentam mais rapidamente são, de certa forma,
mais vulneráveis. Assim calculamos o valor médio de nós por grupo (T g) e verificamos
como este decresce a medida que são retirados nós e arestas, considerando que os nós
excluídos não fazem parte de nenhum grupo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Características da rede
Na tabela a seguir são apresentados informações da rede, como o número de
nós e arestas, assim como suas propriedades, grau de distribuição médio e o tamanho
médio dos grupos.
Tabela 01 – Características da rede de distribuição brasileira.

Ano

Nº de nós

Nº de arestas

<K>

Tg

2005

3438

4914

2.8586

859.50

2016

6323

9232

2.9201

1580.75

Analisando os resultados, percebemos que, apesar da rede ter praticamente
duplicado de tamanho, o grau de distribuição não variou significantemente ao longo dos
anos, ou seja, sua conectividade (ou robustez) continua praticamente a mesma. Isto pode
ser explicado pela falta de criação de novas linhas de transmissão entre os nós já
existentes. Consequentemente, o aumento no número de arestas é devido à formação de
novas subestações de geração e transmissão. Isto também explica o aumento do
tamanho dos grupos. A fim de visualizarmos como as arestas estão distribuídos entre os
nós da rede, temos o histograma do número N de nó com grau K na figura 02.
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Figura 02 – Grau de distribuição dos nós da rede.

O comportamento é aproximadamente exponencial, ou seja, há uma grande
quantidade de nós ligados a poucas arestas e poucos nós ligados a grande quantidade de
arestas.
3.2 Análise de falhas e ataques
Na figura 03 temos os gráficos do grau médio de distribuição da rede em
função do número de nós excluídos.
Figura 03 – Grau de distribuição médio (<K>) versus número de nós excluídos (n).

Vemos que o grau médio de distribuição caiu mais rapidamente quando os nós
são retirados em cascata e apresentou menor derivada no modo aleatório indicando que a
rede é mais afetada em ataques. O tamanho de grupos quando são excluídos nós e
arestas da rede é mostrado na figura 4.
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Figura 04 – Tamanho médio dos grupos (Tg) versus número de nós (n) e arestas (a) excluídas (2016).

Aqui observamos que o tamanho médio dos grupos diminui mais rapidamente
quando os nós estes são retirados em forma de cascata e sequencial. Ou seja, há mais
formação de grupos quando são eliminados subestações mais conectadas.

Porém, o comportamento é o oposto quando são excluídas arestas. Neste
caso, o tamanho médio dos grupos diminui de forma mais rápida quando são excluídos de
maneira aleatória e diminui de forma mais lenta quando retirados em forma de cascata.
Isto ocorre pois, ao excluirmos uma aresta de um nó com mais conexões, a chance de
quebra em grupos é reduzida. Já no tipo aleatório, a aresta escolhida pode ser a única
que liga dois grupos, fragmentando assim a rede. Na figura 05 vemos uma comparação
da evolução do tamanho médio de grupos entre os anos de 2005 e 2016 em função da
fração de nós e arestas excluídos. Verificamos que a rede em 2016 se comporta como a
de 2005 após apenas 1% de nós (arestas) removidos novamente indicando que a
resiliência da rede não foi aumentada.
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Figura 05 – Tamanho médio dos grupos (Tg) em função do fração de nós e arestas excluídos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comparação entre os resultados obtidos para a rede de distribuição brasileira
demonstrou que, apesar de ter praticamente dobrado nos últimos 10 anos, sua
conectividade e resiliência pouco melhoraram, indicando a necessidade de considerar
parâmetros topológicos em sua expansão.
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Resumo: Por afetarem diretamente questões socioeconômicas, as mudanças nas áreas de plantio devem
ser analisadas e compreendidas. Os recursos naturais, por serem finitos, requerem cuidados em seu
manuseio e estudos que demonstrem o modo como são utilizados e a expressividade quantitativa do
impacto na sua área de atuação. O uso e mudança do uso da terra aparecem como ferramenta para análise
das áreas, produções e das porcentagens de áreas totais destinadas ao plantio. O presente artigo tem
como objetivos, analisar a área e produção de arroz no Brasil, no período de 1990 a 2014, bem como a
mudança nos níveis de produtividade, utilizando os dados disponibilizados pela Food and Agriculture
Organization of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT), procurando compreender como
ocorreram as mudanças na destinação das áreas de cultivo. Os resultados demonstram que com a
diminuição da área colhida e, potencialmente, da área plantada e com o expansão da produção e da
produtividade, é considerado que o processo de investimento em tecnologia e manejo venha, ao longo dos
anos tornando possível a redistribuição das áreas para novos projetos de investimento, como o plantio de
outros cultivos ou mudança no destino econômico dado ao espaço.
Palavras-Chave: Uso da Terra, Arroz, Ester Boserup.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de terra e da água tem por objetivo melhorar a produtividade agrícola
e promover a utilização sustentável dos recursos da terra e hídrico por meio da melhoria
na utilização, desenvolvimento e conservação. Esta gestão aborda os desafios que os
países enfrentam para garantir o uso produtivo e eficiente dos recursos da terra e
hídricos, a fim de atender às demandas atuais e futuras para os produtos agrícolas,
garantindo a sustentabilidade, em longo prazo, da quantidade e da qualidade da terra e
da água. Uma gestão eficiente busca a promoção e o acesso equitativo a estes recursos
naturais com vistas a aumentar a produtividade, meios de subsistência e serviços
ecológicos (FAO, 2016). Desta forma, ao observar o solo deve-se considerar a relevância
deste na prestação de serviços ecossistêmicos, o solo apresenta impactos diretos nos
ciclos de carbono, de nutrientes e ciclos hídricos (FAO e ITPS, 2015). Joo et al., (2016)
afirmam que a produção alimentar sustentável se dá a partir de um efetivo gerenciamento
do solo e que a partir disso há a possibilidade de mitigação dos impactos de mudanças
climáticas. Outro fator descrito pelos autores são a melhoria do solo ocorrerá a partir de
investimentos com usos intensivos de tecnologias sustentáveis, agricultura climaticamente
inteligente e gerenciamento dos ecossistemas. Assim, os desafios estão em exercer
práticas de manejo do solo a fim de manter o ecossistema apto e a serviço da segurança
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alimentar e da água. Em termos de recursos naturais o Brasil está inserido na América
Latina que apresenta 8% da população, 12% das terras efetivas cultivadas, 46% das
florestas tropicais e 31% da água doce do planeta (Garret, 1997). Isso dá ao Brasil uma
vantagem comparativa em relação a outros continentes, porém também uma grande
responsabilidade na manutenção e principalmente manejo adequado e gestão correta de
seus recursos. O desafio agora esta em buscar uma maior eficiência em sua forma
sustentável de produção e competitividade global. Logo, a dinâmica do uso da terra
apresenta características relevantes frente a diferentes usos na produção de alimentos,
fibras ou energia, buscando competitividade das cadeias produtivas. As possibilidades de
uso e mudança do uso da terra estão relacionadas diretamente às dimensões biofísicas,
socioeconômicas e culturais que compreendem a geografia humana daqueles que nela
vivem e que dependem da decisão da melhor utilização daquele espaço geográfico,
visando uma melhor utilização de suas áreas e melhor retorno econômico das mesmas
(WATANABE, 2009). Por fim, utilizando séries históricas de dados disponibilizados pela
Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT), o
presente trabalho busca analisar, no período de 1990 a 2014, a área, produção e
produtividade do cultivo de arroz no Brasil, tendo como objetivo compreender as
mudanças na destinação das áreas de cultivo.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é caracterizada como descritiva documental e exploratória
quantitativa. Os meios de investigação para a pesquisa documental bibliográfica utilizou
fontes secundárias como: artigos científicos, teses, dissertações, livros, sites. Para a
construção da série história foram utilizados dados da Food and Agriculture Organization
of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT). Buscou-se os dados da cultura do
arroz no período de 1990 a 2014, observou-se então a produção, área colhida e
produtividade. Com estes dados, analisou-se ao longo do tempo sua tendência. A análise
de tendência feita foi a partir de análise de regressão simples e análise do R 2, tendo o
tempo como variável independente e a produção/área/produtividade como variável
dependente, expressa pela seguinte modelo estatístico:

Y1 = b0 + b1Xi+ ei
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Outra análise feita foi se houve retração e/ou expansão de áreas e produções.
Para isso foi analisado a variação percentual da área e da produção. Foram feitas as
seguintes relações: Ano t em relação ao Ano (t-1). Como esta análise pode ser afetada
por externalidades pontuais ocasionadas em algum determinado ano, foi feito também
análises de variação percentual em relação à determinadas médias tentando desta forma
equacionar efeitos pontuais. Para isso foi feito médias entre os períodos 1990-2014;
1990-2000; 2001-2010; 2011-2014. A partir destas médias calculou-se as variações
percentuais entre as médias 2001-2010 em relação à 1990-2000; 2011-2014 em relação à
2001-2010 e entre 2011-2014 em relação à 1990-2000. Estas análise foram feitas tanto
em relação à áreas em mil hectares como em produção em mil toneladas.

4. ANÁLISE E RESULTADOS
A produção de arroz no Brasil era pouco mais de 7,4 milhões de toneladas em
1990 aumentando para, aproximadamente, 12,17 milhões de toneladas no ano de 2014,
representando um salto de 64,07% em sua produção total. É importante destacar que a
maior produção no período foi de 13,27 milhões de toneladas no ano de 2004, conforme
Figura 3.
Figura 1 – Produção no Brasil no Período de 1990 a 2014

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2016)

Com, aproximadamente, 3,9 milhões de hectares destinados a produção de
arroz no ano de 1990, o Brasil, através de investimentos em tecnologia e planos de
fomento para a agricultura reduziu a área para 2,34 milhões de hectares em 2014,
caracterizando 40,68% menos área utilizada. Por sua vez, cabe destacar que o ano de
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1992 é caracterizado pela maior área destinado ao cultivo, com 4,68 milhões de hectares,
conforme Figura 4.
Figura 2 – Área Colhida no Brasil no Período de 1990 a 2014

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2016)

Por sua vez, a produtividade apresenta elevada melhora no período estudado,
contando com 5,2 toneladas de produção por hectare destinado ao cultivo no ano de
2014, tal valor representa um aumento de 2,76 vezes à capacidade produtiva por hectare
em comparação com as 1,88 toneladas por hectare produzidas em 1990.
Figura 3 – Produção no Período de 1990 a 2014

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2016)

Conhecida por ser uma atividade com valor de risco financeiro considerável, a
agricultura é constantemente ameaçada por problemas relacionados ao clima, por
exemplo, e, algumas vezes, as expansões de áreas podem não representar aumento da
produção. No ano de 1998, com um aumento aproximado de 1% de área em relação a
1997, a produção na mesma relação obteve queda de 7,6%. Por outro lado, a alta
expansão da área utilizada no ano de 1999 em relação ao ano de 1998, totalizando
24,5%, contribuiu para um aumento de 51,8% na produção. Em 2006, por sua vez, o
decréscimo de 24,1% na área colhida em relação ao ano anterior, contribuiu para uma
queda de, aproximadamente, 12,6% na produção, como observado na tabela 2.
Tabela 1 – Expansões e Retrações Anuais das Áreas e Produções
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Var % da Área em
relação ao ano
anterior

Ano

Var % da Produção em
relação ao ano anterior

1991

4,43

27,85

1992

13,72

5,46

1993

-5,88

1,01

1994

0,08

4,29

1995

-0,93

6,50

1996

-25,60

-23,00

1997

-6,01

-3,38

1998

0,13

-7,61

1999

24,53

51,76

2000

-4,14

-5,29

2001

-14,02

-8,17

2002

0,10

2,68

2003

1,11

-1,17

2004

17,36

28,47

2005

4,89

-0,63

2006

-24,13

-12,63

2007

-2,69

-4,04

2008

-1,39

9,05

2009

0,75

4,89

2010

-5,21

-11,19

2011

1,12

19,94

2012

-12,34

-14,30

2013

-2,49

2,01

2014

-0,52

3,34

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2016)

A tabela 3 apresentam informações referentes à expansões e retrações
considerando médias de períodos. Pode-se observar que em todos os períodos
analisados hoveram quedas significativas nas áreas produtivas e aumento nas médias de
produção.
Tabela 2 – Expansões e Retrações em relação à médias das Áreas e Produções

Área (M il
hectares)
3.363,33

Produção (mil
hectares)
10.850,68

3.890,69

9.663,68

3.142,54

11.598,16

2.465,05

12.246,26

Var% entre médias 2 em relação a 1

-19,23

20,02

Var% entre médias 3 em relação a 2

-21,56

5,59

Var% entre médias 3 em relação a 1

-36,64

26,72

Descrição
Média entre 1990-2014
(1) médias entre 1990-2000 (mil
hectares)
(2) médias das áreas ou produção
2001-2010 (mil hectares)
(3) médias das áreas 2011-2014
(mil hectares)

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2016)

Pode-se observar também que a variação na produção de arroz entre 20112014 em relação a 2001-2010 foi menor que a ocorrida entre a década passada (1990-
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2000) e obviamente que a maior variação percentual ocorrida foi ao observar a média de
todo o período.
Essas diferenças de impacto nas expansões e retrações podem ser explicadas
pelos diferentes níveis de tecnologia utilizados pelos produtores ou pela qualidade da
terra utilizada para o plantio do arroz, corroborando com as teorias boserapianas.
Claramente, áreas com maior fertilidade e melhor manejo, tendem a produzir mais que
áreas cujos produtores possuam menos acesso à tecnologia, técnicas de manejo, terras
mais férteis ou possibilidade de investimentos para a correção do solo destinado ao
plantio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante, porém, observar que, por se tratar da análise da área colhida,
problemas com o clima, por exemplo, podem afetar a plantação de modo que não seja
economicamente viável a colheita de algumas áreas plantadas e que, devido a isso,
mesmo que a área plantada seja a mesma no período, existem as diferenças nas áreas
colhidas. Logo, em caso de decréscimo da área colhida e permanência da mesma área
plantada, anula-se a possibilidade de redirecionamento de áreas para novas atividades
econômicas, tendo em vista que o impacto na área pode ser temporário.
Por fim, tendo em vista as considerações anteriores, a diminuição de,
aproximadamente, 1,6 milhões de hectares e o aumento de 4,75 milhões de toneladas
produzidas, aponta para a diminuição da área plantada em detrimento da capacidade de
produção por hectare ter melhorado ao longo dos anos. Desta forma, o setor orizícola
deve estar atento às mudanças de padrões de consumo e necessidades de menor
impacto ambiental na sua produção, conforme observado na teoria. Condições
importantes tanto para manter-se no mercado e quem sabe aberturas para novos
mercados específicos (nicho de mercado) ou também exportação de arroz para mercados
altamente consumidores como o caso da região oriental. Porém para isso, o entendimento
do padrão de consumo mundial, bem como observar tipos, variedades e cultivares que
sejam a preferência deste consumidor pode ser algo que possa impactar positivamente na
cadeia produtiva como um todo.
Direcionamentos dados pela FAO devem servir de alerta e target a ser
atingidos pelas cadeias agroalimentares em geral. Ano internacional definido pela referida
organização impactam diretamente na forma, modo e encaminhamentos que ocorrerão.
Exemplos disso são os vários relatórios e documentos apresentados pela instituição em
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relação ao solo devido ao Ano Internacional do Solo ter ocorrido em 2015. Desta forma,
reforçando

que

nestes

relatórios

e

documentos

pontuou

inúmeras

vezes

a

sustentabilidade do solo e da água como condições fundamentais para que as produções
agrícolas sustentáveis de alimentos e que estas sejam cada vez mais e mais formas e
métodos de produções agrícolas mundiais.
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Resumo: Os contratos de seguros empresariais têm como finalidade segurar o bem informado pelo cliente.
Este contrato gera direitos e compromissos, e é aquele que obriga a companhia seguradora, mediante o
pagamento de um prêmio, garantir o interesse do segurado e a indenização de um prejuízo decorrente de
riscos futuros. Diante disso, o estudo objetivou analisar o perfil dos contratos de seguro empresarial
firmados por uma corretora do Sul de Santa Catarina no período de três anos (2013 á 2016).
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa classificada como descritiva, quanto aos fins, bibliográfica,
documental e estudo de caso, quanto aos meios de investigação. Os dados, de origem secundaria, foram
coletados na própria corretora em estudo, utilizando-se de documentos e relatórios, por meio de uma
abordagem qualitativa. Verificou-se que a corretora trabalha com 10 companhias seguradoras e possui uma
grande carteira de clientes, caracterizados como de pequeno, médio e grande porte. Em contraponto, os
segurados estão vinculados aos setores de comercio, material de construção, postos de abastecimentos,
indústria e comércio de plásticos. A maior parte dos contratos realizados foram nas companhias Allianz e
Mapfre, com 70% e 18% nas seguradoras Yasuda e Porto Seguro.
Palavras-Chave: Corretora. Seguradora. Seguro Empresarial. Contrato.

1 INTRODUÇÃO
O seguro está entre as mais antigas atividades econômicas do Brasil, e teve
início no século XVI pelos Jesuítas e pelo Padre José de Anchieta. No ano de 1808 com a
abertura dos portos brasileiros, começou a exploração de seguros marítimos, por meio da
companhia de seguros Boa Fé, que foi a primeira sociedade seguradora a funcionar no
Brasil. Porém, somente em 1916 se deu a formação de outras sociedades seguradoras
que tinha o objetivo de explorar os demais ramos de seguros (SIQUEIRA, 2008).
Para que o seguro seja realizado de uma forma que atenda às necessidades
dos clientes, se torna muito importante a figura do corretor. É ele que irá exercer a função
de intermediário entre a seguradora e o segurado, uma ferramenta imprescindível para
ambas as partes. Para uma pessoa, tanto física quanto jurídica, é importante ficar atento
sobre o que é o seguro, seus ramos e principalmente a estrutura que o rege, bem como
as normas e leis que devem ser cumpridas (SOUZA, 2002).
De acordo com Diniz (2002), o contrato do seguro é firmado pelo segurado e
seguradora por meio da proposta de seguro, ao qual de acordo com a Superintendência
de Seguros Privados, que daqui por diante será tratada apenas como SUSEP, a
seguradora tem um prazo de 15 dias para analisar os riscos e retornar sobre a aprovação
ou não. Tendo a obrigação cumprida de ambas as partes (análise por parte da
seguradora e pagamento das parcelas pelo segurado) a proposta então será emitida e
gerando a apólice que é o documento oficial do seguro.
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A partir deste cenário, o estudo tem como objetivo analisar o perfil dos
contratos de seguro empresarial firmados por uma corretora do Sul de Santa Catarina no
período de três anos (2013 á 2016).

2 METODOLOGIA
Quanto aos fins de investigação, a presente pesquisa é caracterizada como
descritiva (GIL, 2008). E, quanto aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, documental e um estudo de caso (LAKATOS; MARCONI, 2007).
A técnica de coleta de dados foi qualitativa, realizada por meio de dados
essencialmente secundários, com a seleção de informações em uma corretora de seguros
localizada em Morro da Fumaça - SC, dentro dos contratos de seguro empresarial,
contemplando: i) Caracterização da corretora e seguradoras; ii) Abrangência nacional e
regional; iii) Seguradoras versus cidade contratantes; iv) Quantidade de seguros versus
sinistros; e v) Coberturas versus prêmio total.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização da corretora/seguradoras e abrangência
A corretora em estudo foi fundada em 2000 na cidade de Morro da Fumaça/SC
por dois sócios, iniciando em uma pequena sala comercial. Depois de muitos anos, a
empresa decidiu se unir com outras corretoras, passando a ter cinco filiais, com a sua
matriz na cidade de Criciúma/SC.
A empresa possui uma expressiva carteira de clientes, contendo segurados em
vários municípios de Santa Catarina e também em outros dois Estados. Os perfis desses
clientes são bem flexíveis, envolvendo empresas de várias áreas e seguimentos distintos
e também de diversos portes. Atualmente a empresa trabalha com 16 companhias
seguradoras para garantir aos seus clientes o melhor custo benefício, mas em seu ramo
empresarial que é o objetivo dessa pesquisa, a corretora trabalha com 10 seguradoras:
Allianz, Bradesco Segurados, Excelsior Seguros, HDI Segurados, Mapfre Seguros, Porto
Seguro, Sul América, Tokio Marine, Yasuda Marítima e Zurich Seguros.
Para compor a pesquisa foi considerada a variável temporal de três anos (2013
a 2015) de contratos da corretora filial da cidade de Morro da Fumaça, compondo 181
contratos, dos quais 178 nos municípios localizados no Sul de Santa Catarina e outros
três realizados na cidade de Canas em São Paulo e dois na cidade de Colombo no
Estado do Paraná.
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O público-alvo da corretora de seguros são pessoas jurídicas e físicas, que
necessitam de seguros para proteger seus patrimônios pessoais ou empresariais. A
corretora possui uma grande carteira de clientes no ramo empresarial, contando com 10
cidades no Sul de Santa Catarina (Araranguá, Içara, Criciúma, Sangão, Cocal do Sul,
Urussanga, São Ludgero, Orleans, Braço do Norte e Morro da Fumaça).
Percebe-se também que a maior parte das contratações dos seguros
empresariais concentra-se na própria região da corretora, representando 71,27% na
própria cidade de Morro da Fumaça. Acredita-se que isso se deve a dois fatores: i) os
corretores/vendedores desta corretora atuam apenas nessas regiões; e ii) os clientes
preferem contratar os seguros com corretoras que estão próximas às suas sedes, pois em
caso de precisarem acionar o seguro, se torna mais ágil a resolução da ocorrência pela
proximidade da empresa e corretor.
Em seguida, a cidade com o segundo maior número de contratos é Criciúma,
que tem como estimativa populacional de 2015, 206.918 habitantes, e sua atividade
econômica estão nos setores de indústrias de plásticos e descartáveis, metalomecânica,
cerâmica, indústria química e extração mineral (IBGE, 2015). Fora do Sul catarinense, a
corretora também possui contratos em São Paulo (empresa que atua na fabricação de
telhas) e no Estado do Paraná, há dois contratos, em uma empresa que fornece produtos
químicos e serviços a um grande número de mercados.

4.3 Seguradoras versus cidades contratantes
O Quadro 1 apresenta a relação da corretora em estudo com as seguradoras
contratadas, bem como a cidade envolvida e também a quantidade de contratos
realizados.
Quadro 1 – Seguradoras versus cidades contratantes.
SEGURADORA

Allianz

Bradesco
Excelsior Seguros
HDI Seguros

Mapfre Seguros

CIDADE

QUANTIDADE

Araranguá

1

Criciúma
Morro Fumaça
Orleans
Sangão
Urussanga
Canas / SP
Içara
Braço do Norte
Braço do Norte
Cocal do Sul
Criciúma
Içara
Morro Fumaça
Orleans
Sangão
São Ludgero

6
44
3
1
4
1
1
1
2
2
2
2
57
3
4
3
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%

TOTAL

32,60%

59

0,55%
0,55%
0,55%

1
1
1

41,99%

76

Urussanga
Criciúma
Morro Fumaça
Sangão
Criciúma
Morro Fumaça
Criciúma
Morro Fumaça
Colombo / PR
Criciúma
Morro Fumaça
Sangão

Porto Seguro
Sul América
Tokio Marine

Yasuda Marítima
Zurich seguros
TOTAL

1
1
8
1
2
3
2
1
2
5
16
2

5,52%

10

2,76%

5

1,66%

3

12,71%
23
1,10%
100%

2
181

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa (2016).

Um fator que pode ser relevante é a questão da excelência no atendimento
destas seguradoras, pois uma vez que a empresa necessitou acionar o seguro e este foi
bem sucedido, tanto na agilidade, quanto na resolução de todos os problemas,
certamente esta empresa dará preferência pela companhia. Acredita-se que outra
questão que pode fazer com que estas seguradoras sejam predominantes para esta
corretora

e

a

relação

destas seguradoras

com

a

própria

corretora,

pois o

corretor/consultor certamente oferecerá aos seus clientes o seguro de companhias que
melhor atenderão às necessidades de cada empresa e que ele, corretor, sabedor do
atendimento de qualidade desta companhia e, que em caso de sinistro a empresa será
bem atendida, aumentaria muito a possibilidade de ela renovar o seguro com este
corretor, de mesmo modo, do cliente indicar outros negócios a ele.
4.4 Setores e quantidade de seguros versus sinistro
O Quando 2 apresenta os setores das empresas e quantidades de seguros, e a
informação das companhias seguradoras que foram realizados os contratos.
Quadro 2 – Quantidade de seguros versus sinistro.
SETOR
Associação

Comércio

Cerâmica
Clube
Consultoria telefônica
Escola
Fábrica de arroz
Fábrica de maquinas
Fábrica de motos

SEGURADORA
Allianz
Mapfre
Zurich
Allianz
HDI
Mapfre
Porto
Sul América
Tokio Marine
Allianz
Mapfre
Marítima
Allianz
Mapfre
Allianz
Marítima
Mapfre
Allianz
Allianz
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3
1
2
21
1
40
5
2
2
1
8
3
2
1
4
1
2
3
5
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SINISTRO
3
1

Fábrica de vidros
Igreja
Industria e com de plásticos

Material de construção

Mecânica

Posto de Abastecimento

Transportadora
Químicos

de

produtos

Marítima
Allianz
Mapfre
Allianz
Allianz
Mapfre
Marítima
Sul América
Allianz
Mapfre
Marítima
Mapfre
Marítima
Porto Seguro

1
1
1
9
2
9
2
3
7
3
11
8
2
4

1
1
1
-

Tokio Seguro
Allianz
Marítima

1
2
2

-

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa (2016).

Outro dado interessante da pesquisa, é que dos 181 contratos analisados,
apenas 4,41% dos clientes precisaram utilizar ou passaram por um algum sinistro. A
maior parte, que é equivalente a 95% do grupo pesquisado mesmo contratando o seguro
não precisou acioná-lo. Todos os sinistros ocorridos foram indenizados normalmente.

4.5 Coberturas versus prêmio total
Mesmo com a companhia Mapfre obtendo maior número de contratos,
conforme o Quadro 3, a seguradora com o maior índice de cobertura cadastrada contra
incêndio é a Allianz seguros que no período analisado foi contratado R$ 72.250.000 para
essa cobertura, a mesma companhia obteve o maior número de prêmio total dos
contratos, com R$ 198.187,67.
Quadro 3 – Coberturas versus prêmio total
SEGURADORAS

COBERTURAS

PRÊMIO TOTAL R$
2.063.000,00

Despesas fixas
Impacto de veículos
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Quebra de vidros
Recomposição de documentos

4.300.000,00
1.120.000,00
72.250.000,00
1.211.000,00
109.500,00
90.000,00

Danos elétricos

Allianz Seguros

Bradesco Seguros

Excelsior Seguros

Responsabilidade civil de operações
Responsabilidade civil do empregador

1.440.000,00
320.000,00

Roubo
Tumultos
Vendaval
Danos Elétricos
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Roubo
Vendaval
Danos Elétricos
Desmoronamento
Despesas Fixas
Incêndio

485.000,00
160.000,00
8.235.000,00
20.000,00
500.000,00
30.000,00
15.000,00
150.000,00
50.000,00
12.000,00
100.000,00
1.500.000,00
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HDI Seguros

Mapfre Seguros

Porto Seguros

Sul América

Tokio Marine

Yasuda Maritima

Perda ou despesas de aluguel
Responsabilidade civil de operações
Responsabilidade civil do empregador
Vendaval
Danos Elétricos
Despesas Fixas
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Recomposição de documentos
Responsabilidade civil de operações
Vendaval
Anúncios Luminosos
Danos Elétricos
Despesas Fixas
Impacto de veículos
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Quebra de vidros
Recomposição de documentos
Responsabilidade civil de operações
Roubo
Tumultos
Vendaval
Anúncios Luminosos
Danos Elétricos
Despesas Fixas
Impacto de veículos
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Quebra de vidros
Recomposição de documentos
Responsabilidade civil de operações
Tumultos
Vendaval
Danos Elétricos
Despesas Fixas
Impactos de veículos
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Quebra de vidros
Responsabilidade civil comerciais
Roubo
Vendaval
Anúncios Luminosos
Danos Elétricos
Impacto de veículos
Incêndio
Quebra de vidros
Recomposição de documentos
Responsabilidade civil de operações
Roubo
Tumultos
Vendaval
Danos a veículos terceiros dentro do local
segurado
Danos Elétricos
Despesas Fixas
Incêndio
Perda ou despesas de aluguel
Recomposição de documentos
Responsabilidade civil de operações
Responsabilidade civil do empregador
Roubo
Tumultos
Vendaval
Danos Elétricos
Impacto de veículos
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100.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
3.000,00
30.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
23.500,00
30.000,00
95.500,00
1.201.000,00
1.636.000,00
4.060.758,50
45.397.685,00
677.000,00
234.500,00
437.500,00
795.000,00
291.000,00
145.000,00
5.707,000,00
35.000,00
460.000,00
1.500.000,00
200.000,00
32.600.000,00
110.000,00
23.000,00
45.000,00
610.000,00
140.000,00
860.000,00
47.000,00
620.000,00
160.000,00
8.900.000,00
96.000,00
25.000,00
240.000,00
130.000,00
240.00,00
7.000,00
20.000,00
5.000,00
5.230.000,00
5.000,00
18.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
55.000,00
856.392,00
383.178,00
101.000,00
20.199.500,00
124.920,00
66.348,60
341.077,00
100.000,00
48.339,00
80.000,00
3.302.718,00
30.000,00
25.000,00

Zurich Seguros

Incêndio
Responsabilidade civil de operações
Vendaval

1.000.000,00
500.000,00
575.000,00

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa (2016).

Constatou-se que as três coberturas mais contratadas foram incêndio, danos
elétricos e vendaval. A cobertura incêndio é aquela que oferece o maior risco de danos à
empresa e as outras duas, por estar em cidades onde é comum o número de ocorrências
em certas épocas do ano, como raios e temporais.
Foi possível observar, que mesmo a companhia Mapfre contendo o maior
número de contratos, a Allianz possui o número maior do prêmio total. O que se deve ao
fato que a maioria dos clientes da companhia Mapfre está concentrada em empresas de
pequeno e médio porte, fazendo com que o valor do seguro acabe sendo inferior.
.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação aos dados encontrados para a evolução da pesquisa, pode-se listar
a dificuldade de encontrar esclarecimentos sobre os seguros empresariais, pois o maior
número de seguros encontrados era direcionado ao ramo de automóvel ou vida. Ao
mesmo tempo, foi possível buscar respostas, pois a empresa em estudo se dispôs em
colaborar com a pesquisa, disponibilizando seu sistema e os contratos para análise.
Como sugestão para estudos futuros a partir deste tema, destaca-se que seria
oportuna uma análise relacionando o perfil dos corretores de seguros versus as
necessidades de casa empresa.

Sugere-se também uma análise sobre os ramos de

atividade das empresas seguradas, realizando uma pesquisa nas empresas destes
ramos, da região predominante da atuação da corretora, que não possui seguro
empresarial, aumentando assim a possibilidade de novos negócios à corretora
REFERÊNCIAS
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Santa Catarina – Criciúma. 2015.
Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420460. Acesso em: 05 maio 2016.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2007.

ISSN 2526-4044

236 / 1129

SIQUEIRA, A. C. T. de. A história dos seguros no Brasil, 1808 - 2008. Rio de Janeiro:
Cop, 2008.
SOUZA, S. de. Seguros: contabilidade, atuária e auditoria. São Paulo: Saraiva, 2002.

ISSN 2526-4044

237 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO POLO INDUSTRIAL DE
JAGUARUNA – SC: UMA ESTRATÉGIA POSSÍVEL?
Wagner da Silva Bayer1, Julio Cesar Zilli2, Adriana Carvalho Pinto Vieira3
1UNESC

/ Curso de Administração-Comércio Exterior/ wagnerbayeer_@unesc.net
/ Curso de Administração-Comércio Exterior / zilli42@hotmail.com
3UNESC / Curso de Administração-Comércio Exterior / dricpvieira@hotmail.com
2UNESC

Resumo: Para que se tenha êxito no mercado externo, é necessário observar as estratégias de inserção
internacional e verificar qual melhor alternativa se enquadra com o perfil da empresa. Com o fenômeno da
globalização, as empresas têm se preocupado com a concorrência externa, vislumbrando as vantagens de
atuar em mercados externos. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar as perspectivas
para a internacionalização das empresas do polo industrial de Jaguaruna – SC. Em relação à metodologia,
a pesquisa se enquadrou como descritiva, quanto aos fins de investigação, e bibliográfica e um estudo
multicaso, realizado por meio de uma pesquisa de campo, quanto aos meios de investigação. A área de
abrangência do estudo se limitou ao polo industrial de Jaguaruna, onde se encontram 10 empresas de
diversos seguimentos. O trabalho caracterizou-se por coleta dos dados primários e técnica de coleta
qualitativa. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com cada elemento da pesquisa, auxiliada
por um roteiro semiestruturado. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. Verificou-se que as
empresas do polo e o próprio polo industrial necessitam primeiramente de melhorias para posterior projeto
de internacionalização. Entre os pontos fortes destacou-se a localização e a diversidade industrial, e como
pontos fracos, a estrutura do polo e falta de auxilio municipal.
.
Palavras-Chave: Internacionalização. Polo Industrial. Exportação. Jaguaruna.

1 INTRODUÇÃO
O comércio internacional é um fator importante para o desenvolvimento
econômico de um país. A empresa ao se inserir no mercado global deve ter total
conhecimento dos fatores que a levarão ao sucesso (BEHRENDS, 2002). Com o
fenômeno da globalização, cada vez mais as organizações estão diminuindo as distâncias
internacionais para a comercialização de bens e serviços. De acordo com Minervini (2001)
são vários os motivos que levam as empresas a se internacionalizarem: dificuldades no
mercado interno, preços mais rentáveis, pedidos casuais de importadores, estratégias de
desenvolvimento da empresa, dentre outros fatores.
Do ponto de vista macroeconômico, as exportações contribuem com o
equilíbrio da balança comercial. Entretanto, também é necessário que os países
importem, pois, nenhuma nação é totalmente autossuficiente de matérias-primas e
tecnologias, e se há compradores também há vendedores. Portanto é necessário que
haja um equilíbrio entre as compras (importações) e as vendas (exportações) de um país
(MINERVINI, 2001).
No âmbito da região Sul de Santa Catarina, o município de Jaguaruna faz parte
da Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL), compondo uma área
territorial de 329 quilômetros quadrados (SEBRAE, 2013). A economia da cidade está
pautada na agricultura, pecuária e indústria, sendo também relevante a participação dos
serviços na economia do município, cerca de 40% das empresas em Jaguaruna são
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prestadoras de serviços produzidas (SEBRAE, 2010; JAGUARUNA, 2016). O município
conta com um polo industrial criado por meio de um conjunto de leis municipais que teve
sua última publicação em 2012 com a Lei Municipal nº 1464/12.
Neste contexto, estabelece-se um estudo multicaso, por meio de uma pesquisa
aplicada com empresas e com gestores públicos municipais, buscando identificar as
perspectivas para inserção internacional das empresas do polo industrial de Jaguaruna –
Santa Catarina.

2 METODOLOGIA
O presente estudo caracterizou-se, quanto aos fins de investigação como uma
pesquisa descritiva, e, quanto aos meios de investigação, como uma pesquisa
bibliográfica e um estudo multicaso, realizado por meio de uma pesquisa de campo
(SANTOS, 2004). A pesquisa contempla uma área de estudo, com 10 empresas de
diversos seguimentos localizadas na área do polo industrial de Jaguaruna – SC e com os
gestores municipais. Vale ressaltar, que participaram efetivamente da pesquisa 6
empresas, que se dispuseram em participar da entrevista.
Para a técnica de coleta utilizada para este estudo, a qualitativa, foram
realizada entrevistas com cada elemento da pesquisa (empresas do polo industrial e
Secretário da Agricultura, Comércio, Indústria e Pesca de Jaguaruna), auxiliadas por um
roteiro semiestruturado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Perfil das empresas do polo industrial
O Quadro 1 apresenta o perfil das empresas participantes da entrevista.
Quadro 1 - Perfil das empresas.
ADMINISTRAÇÃO
F
P
M

QUANTIDADE

PORTE

TEMPO DE
ATUAÇÃO

Nº DE COLABORADORES

1

Média

Menos de 5 Anos

5

1

Grande

De 5 a 10 Anos

50

1

Pequena

De 5 a 10 Anos

9

X

1

Pequena

Menos de 5 Anos

1

X

Moveleiro

1

Pequena

Menos de 5 Anos

3

X

Plástico

1

Pequena

Menos de 5 Anos

7

SETOR
Hortifrúti
Máquinas e
Equipamento
Metalúrgico

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2016).
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X
X

X

3.2 Estrutura Interna
Em relação à estrutura interna, buscou-se observar se cada empresa possuía
uma estrutura interna bem definida, com divisão das tarefas, em setores e funções.
Verificou-se que algumas empresas não possuía uma estrutura interna bem definida,
onde um colaborador exercia diversas funções e que as empresas não se subdividiam em
setores organizados.
Das empresas entrevistadas, três afirmaram ter uma estrutura interna com
setores e funções devidamente organizados (setor de máquinas e equipamentos,
Hortifrúti e plásticos e embalagens). A estrutura interna de que trata este trabalho vai de
encontro com um dos 14 princípios da Administração de Henry Fayol, que é a divisão do
trabalho, de forma a não sobrecarregar o colaborador e fazer com que ele possa exercer
melhor sua função e mais motivado.
Em se tratando de estrutura interna duas organizações relataram que
possuíam um organograma, e as demais não possuem. Todavia, todas as empresas
afirmaram que seus colaboradores sabem quais são suas responsabilidades e a quem se
reportar quando necessário. A Figura 1 apresenta o organograma da empresa do setor de
máquinas e equipamentos.
Figura 1 - Empresa do setor de máquinas e equipamentos.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2016).

O organograma demonstra os níveis hierárquicos da empresa do setor de
máquinas e equipamentos do polo indústria. São cinco níveis hierárquicos e a empresa é
administrada por seus diretores. Está é uma das empresas entrevistadas que não possui
uma administração de forma familiar, ou seja, o conhecimento gerencial está subdivido
entre os diretores, descentralizando um pouco o poder dentro desta organização, a outra
empresa que também é administrada de forma profissional é a do setor de plásticos e
embalagens.
E, em relação a documentos auxiliares no processo administrativo, pode-se
destacar o Procedimento Operacional Padrão (POP), que auxilia os novos colaboradores
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a aprenderem a executar suas tarefas de forma padronizada e com a mesma exatidão no
colaborador anterior. No caso das empresas do polo, apenas uma afirmou utilizar este
documento no treinamento de novos colaboradores, a saber, a empresa do setor de
maquinas e equipamentos, e as demais empresas utilizam a forma tradicional de
treinamento, a verbal.

3.3 Comercialização e a relação empresas versus polo industrial
Os 4 Ps do marketing (produto, preço, praça e promoção) corroboram para
exposição do posicionamento comercial das empresas do polo industrial. Entretanto,
como não tem-se o objetivo de comparar preços e nem de analisa-los neste estudo optouse por deixar de lado o item Preço e analisar apenas o 3 Ps do marketing. A Tabela 1
apresenta os produtos que cada empresa oferta para o mercado:
Tabela 1 - Produtos ofertados pelas empresas do polo industrial.
SETOR
1 – Horte e Frut.

PRODUTO
Verduras em Geral

2 – Máquinas e Equipamentos
Baterias para Motocicletas
3 – Metalúrgico
Forno para Indústria e Serviços de Manutenção
4 – Metalúrgico
Portões e pequenas estruturas metálicas
5 – Moveleiro
Moveis em Geral
6 - Plásticos e Embalagens
Embalagens para setor farmacêutico
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2016).

A praça, onde são distribuídos os produtos das empresas do polo é na sua
maioria a região da Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL). A
empresa do setor de máquinas e equipamentos distribui seu produto em outros estados e
regiões do Brasil e a empresa do setor de plásticos e embalagens distribui seus produtos
em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E a promoção destes produtos ainda
não é bem trabalhada, uma vez que das empresas do polo, apenas uma possui um
website, e algumas não possuem nem faixada em frente do estabelecimento divulgando
seu nome e sua marca. Esta promoção é feita de forma verbal entre os próprios clientes
um indicando ao outro.
As empresas na sua maioria não começaram atuando no polo, algumas
advindas de outros municípios da região, outras de outros bairros do município. Porém,
com a oportunidade de adentrar no polo, uma área onde haveria apenas indústrias, uma
área retirada da cidade chamou a atenção dos empresários, e estes se mudaram para o
local.
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3.4 Estrutura do polo industrial e oportunidades/ameaças
O polo industrial de Jaguaruna – SC está localizado na Estrada Geral do
Retiro, no bairro Retiro próximo ao centro da cidade de Jaguaruna - SC. São dez
empresas numa área de aproximadamente 500 metros quadrados. O polo não possui
identificação e placas de sinalização indicando o local para os motoristas, além das
estradas serem de chão batido, o polo possui iluminação, porém as empresas não podem
trabalhar 24horas, pois ainda possui um vizinho em frente ao polo.
Essas áreas que hoje constituem o polo nem sempre foram destinadas a tal
fim. O polo começou a ser planejado por volta de 1998 e 1999 quando estas áreas foram
compradas pela Prefeitura Municipal, logo após, passados alguns anos estas áreas foram
doadas a empresários que deveriam iniciar logo a atividade industrial, porém mais alguns
anos se passaram até que todas as áreas estivessem com empresas operando. Alguns
dos primeiros donos das áreas, hoje não atuam mais, arrendaram ou alugaram ou até
mesmo doaram a área doada pela Prefeitura para outras pessoas, que hoje estão
operando no local.
Como potencialidade, se infere os diversos setores próximos um do outro,
favorecendo o intercâmbio entre as próprias indústrias, Como fraqueza, se destaca as
estradas (uma única via de acesso), está de chão batido, preconizando o acesso em dias
de chuva e dificultando o acesso de grandes veículos. Outra fraqueza é a capacidade do
polo em relação à estrutura que cada empresa exige para se operacionalizar, exemplo de
potência na iluminação. Como oportunidade visualiza-se o local retirado da cidade, a
proximidade com o aeroporto de Jaguaruna e a via de acesso a BR 101. E as ameaças
do polo pode se evidenciar como a falta de promoção do local, onde diversos moradores
da cidade não sabem da existência da área industrial, a falta de sinalização e promoção
do local.
3.5 Percepção quanto ao mercado externo
A percepção das empresas do polo industrial em relação ao mercado externo é
um pouco distante, uma vez que as empresas não têm total conhecimento e apenas a
empresa do setor de maquinas e equipamentos que já possuiu vínculos com o mercado
externo. O planejamento estratégico destas empresas em sua maioria, não consta em
primeiro momento uma internacionalização sustentável, e sim um planejamento de
melhoria e expansão no mercado interno, todavia em um segundo momento ou em
algumas empresas em terceiro momento se busca então a internacionalização.
Embora não haja tal planejamento para internacionalização no momento, entre
o mix de produtos das empresas, todas apostariam nos produtos acimas citados (Tabela
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1), para ofertarem nos mercados externos. E embora a visão das empresas em relação
aos mercados externos seja de um mercado complexo, burocrático, difícil de comunicar,
de muita concorrência, todas as organizações afirmaram ter tal pretensão de
internacionalizar-se, mesmo que não em breve.
Em relação ao apoio municipal as empresas comentarem que as áreas foram
apenas doadas e não obtiverem auxilio do poder público para iniciar suas atividades,
algumas empresas destacam a falta de fiscalização no polo industrial. Todos os
empresários que participaram das entrevistas concordam que se houvessem mais
incentivos no quesito de mostrar o caminho internacional haveria mais empresas
internacionais em Jaguaruna, e que todos ganham no comércio exterior, empresas,
pessoas e governos.
Os fatores que motivariam as empresas do polo a se internacionalizar variam
de acordo com a percepção de cada gestor, entre elas: a taxa do dólar, a expansão da
organização e a saúde financeira. Entretanto percebeu-se que de acordo com o porte da
empresa e know how, a organização prefere um alto ou baixo comprometimento com o
mercado estrangeiro. Das empresas apenas a empresa de grande porte (setor de
máquinas e equipamentos) destacou que gostaria de se internacionalizar com um alto
comprometimento no exterior, justificando que assim estaria assegurando uma relação
sustentável com os países externos.
A semelhança cultural, ou a proximidade entre os países ajudariam os
empresários do polo industrial a decidirem um mercado alvo e para iniciar as atividades
com estas empresas estrangeiras algumas destacaram que verificariam qual a
procedência do cliente e se o produto é bem aceito no mercado. E o último item abordado
nas entrevistas com as empresas do polo foi em relação à certificação internacional, de
qualidade, ou de alguma especificação, todas afirmaram não possuir um certificado
internacional.
3.6 Percepção dos gestores municipais
Em relação às políticas públicas desenvolvidas no polo industrial o secretário
municipal destacou que devido à baixa demanda por parte das empresas, a administração
municipal não tem desenvolvido uma política especifica para aérea de exportação e
importação a nível municipal, a não ser as políticas já disponíveis por parte do governo
federal.
A principal atividade econômica do município de Jaguaruna é a agricultura e
como avalia o secretário: “Jaguaruna poderia vir a ser em breve um potencial exportador,
principalmente na área de produção agrícola”, ou seja, Jaguaruna ainda não é um
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potencial, devido a ser um município em desenvolvimento, porem possui um potencial
exportador na parte industrial, apontando o setor agrícola como principal ramo da
economia municipal. E para viabilizar a inserção internacional das empresas em
Jaguaruna, o secretário acredita que a realização de workshops e palestras, por parte da
Prefeitura e dos sindicatos contribuiria para tal fim. E, que o Aeroporto de Jaguaruna é
sim uma oportunidade para os empresários e também para as pessoas, pois o Aeroporto
trouxe consigo perspectivas de crescimento, de empresas e postos de trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como proposta, sugere-se ao governo local, que promova workshops,
palestras, cursos para que estas empresas que tem o desejo internacional possam ser
auxiliadas a descobrirem o caminho internacional.
E por fim, o investimento do governo local na infraestrutura do polo industrial,
na questão de estradas, iluminação, marketing das empresas, feiras para promover o polo
de Jaguaruna, pois a maior parte da população não tem conhecimento acerca do polo
industrial, e aqueles que ali estão concordam que se a infraestrutura fosse melhor
contribuiria mais no crescimento industrial. E em relação a estudos futuros, sugere-se
uma abordagem com outros bairros de Jaguaruna, mostrando também para estas as
vantagens de atuar em mercados externos.
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Resumo: O Projeto Amora teve sua primeira edição no ano de 2011, com o nome “Mulheres e cidadania:
costurando conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)”, no segundo ano de sua edição o
grupo identificou a necessidade de ampliar suas atividades e seu público, definindo o nome Projeto Amora. O
nome é simbolizado pela fruta amora, uma vez que cada gomo representa uma mulher reunida em torno de
um mesmo propósito de cidadania. Esta oferta de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade
na cidade de Criciúma/SC se justifica pelo fato de que a cidade possui alto índice de violências registradas
contra as mulheres. Para isso o projeto atua na prevenção das violências em todos os CRAS (Centro de
Referência em Assistência Social) do município. Os grupos foram muito receptivos às atividades,
proporcionando até vínculos de amizades entre as extensionistas e algumas mulheres. Em todos os encontros
os relatos de experiências das mulheres são compartilhados, gerando uma experiência única para o grupo.
Além disso os temas abordados são de relevante interesse, tais como a inserção da mulher no mercado de
trabalho, sexualidade, direitos reprodutivos da mulher, violência doméstica, cidadania feminina, e outros que
surgem conforme a demanda do grupo. Com isso, o projeto obteve resultados como iniciativas de rompimento
do ciclo da violência e até mulheres que voltaram a estudar, tudo isso após serem incentivadas pelas
extensionistas por meio das atividades do projeto.

Palavras-Chave: Direitos Humanos, Mulheres, Violência doméstica e Gênero.

1 INTRODUÇÃO
O Projeto Amora é um Projeto de Extensão da Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC), que tem o objetivo de disseminar conhecimentos a respeito dos
Direitos Humanos das Mulheres, com enfoque para a prevenção da violência doméstica e
os direitos previstos na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Recebeu esse nome pois a
amora é uma fruta com gomos de diferentes tamanhos que juntos, unidos pelo caule,
representa a união das mulheres em torno do propósito comum de avançar no exercício da
cidadania.
O projeto atua nos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de
Criciúma/SC, cujas sedes situam-se em localidades de maior vulnerabilidade social da
cidade, o que tornou ainda mais interessante o desenvolvimento do projeto nos CRAS, visto
que as consequências da violência doméstica são ainda mais severas nessas áreas. Além
disso, o município de Criciúma/SC recebeu destaque no cenário estadual e nacional da
violência contra as mulheres. Conforme o ranking da taxa de homicídios femininos no Brasil,
registrado no Mapa da Violência de 2015, Criciúma é o 8º município do Estado com maior
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taxa de homicídio de mulheres1, o que justifica ainda mais a atuação do projeto nesta
cidade.
Além da importância já demonstrada do projeto no município de Criciúma/SC,
o conhecimento adquirido pelas extensionistas, por sua vez, também é muito importante,
visto que dessa forma possuem a oportunidade de entrarem em contato com a comunidade
e assim adquirirem um conhecimento valioso por elas expresso nas interações propostas
nas atividades. Além disso, a equipe obtém diversos outros aprendizados junto à
comunidade, o que não seria possível dentro de uma sala de aula, e após retornarem,
trazem consigo todo esse conhecimento para dentro da Universidade.
2 METODOLOGIA
As capacitações são ofertadas pelo projeto através de diferentes módulos, os
assuntos a serem abordados pelas extensionistas ao longo do ano foram separados em
seis temas, sendo apresentado um módulo por mês em cada CRAS de Criciúma/SC. No
primeiro encontro, é realizado uma apresentação do projeto e sua didática, as mulheres
também se apresentam e assim começa a se criar um laço entre as extensionistas e as
mulheres, além disso é tratado a auto estima da mulher e seu papel social. A partir do
segundo encontro, quando todos já estão mais à vontade, momento no qual são abordados
temas como preconceito e discriminação, inserção da mulher no mercado de trabalho,
direitos reprodutivos e saúde da mulher, violência doméstica, especificidades da Lei Maria
da Penha, cidadania e participação política, entre outros temas, visto que o projeto está
sempre aberto para acolher as novas demandas que venham a surgir por parte das
mulheres.
Para conhecimento in loco dos temas estudados, foram realizadas visitas à
Delegacia de Polícia da Criança, Adolescentes e Proteção a Mulher e Idoso, ao Instituto
Médico Legal (IML) e as seis unidades dos CRAS, bem como a unidade central, todos
situados no município de Criciúma. A partir dessas visitas, foi possível tomar conhecimento
de como exatamente estes órgãos funcionam no dia a dia, e assim conseguir levar a
realidade para as mulheres no momento da aplicação da capacitação sobre esses temas.
Além disso, a leitura de textos centrais para o conhecimento teórico dos assuntos, da
legislação e discussões nas reuniões da equipe do projeto foram fundamentais para
capacitação das próprias extensionistas. A partir da estruturação dos módulos as

1

Taxa calculada pelo número de homicídios por 100.000 habitantes.
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acadêmicas foram a campo, tendo o acompanhamento das professoras do projeto em
alguns dos encontros com o intuito de moldar os assuntos tratados, bem como as formas
de abordagens perante os grupos.
Os temas sempre são tratados da forma mais dinâmica e acessível possível,
através da infraestrutura fornecida pelos CRAS, como um computador, ambiente
confortável e lanches para as mulheres, por exemplo. A acadêmica de Direito aborda os
assuntos pelo viés jurídico da capacitação, enquanto que a acadêmica de psicologia é
responsável pelas dinâmicas e apresentações que envolvam o fortalecimento dos vínculos
do grupo, para gerar um ambiente de confiança e apoio e propiciar que o projeto se
desenvolva, a conversa é sempre muito estimulada, visto que os relatos das mulheres é
um fator que enriquece muito o trabalho.
Ao

longo

dos

encontros,

forma-se

uma

atmosfera

de

amizade

e

confraternização, onde as mulheres se sentem a vontade para trazerem seus relatos
pessoais, resultando em debates interessantes onde é possível desconstruir diversos
mitos, como o que a mulher não denuncia pois gosta da violência, dentro outros.
Ao final do ano, quando encerra-se a aplicação dos módulos, é realizada uma
formatura para as mulheres que participaram dos encontros, onde é entregue um certificado
para cada uma e realizado uma confraternização entre todas as mulheres das seis unidades
dos CRAS, com a presença de autoridades da Prefeitura e da Universidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em todos os encontros realizados as mulheres das comunidades foram sempre
muito receptivas. Em alguns grupos o vínculo se tornou tão intenso a ponto de proporcionar
uma amizade entre as extensionistas e as mulheres da comunidade. Com isso foi possível
alcançar todos os objetivos do projeto, pois ao tornar o ambiente acolhedor, as mulheres
traziam suas histórias de vida e muitas puderam ser amparadas pelo grupo e encaminhadas
para os respectivos serviços de acordo com a situação.
Um dos relatos mais chocantes para as extensionistas foi a de uma mulher
casada há vinte e dois anos, mãe de um filho e que sofreu violência doméstica durante vinte
anos por parte do marido. Este era usuário de drogas e sempre que fazia uso dos
entorpecentes violentava a mulher fisicamente, mas quando sóbrio também a violentava
psicologicamente e financeiramente. Não deixava a esposa trabalhar para que ela
continuasse dependente financeiramente, humilhava e ameaçava diariamente. Seu filho
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morava com a esposa, e a mãe não queria incomoda-lo, a família de seu marido lhes diziam
que o problema não pertencia a eles. Na sua família a mãe era acamada e seu pai abusava
dela sexualmente, tornando impossível seu retorno para casa.
Fonseca et al (2012, p. 308) afirma que “A violência doméstica contra a mulher
atinge repercussões em vários aspectos da sua vida, no trabalho, nas relações sociais e na
saúde (física e psicológica)”. Esta mulher não possuía nenhum amparo, sofria em silêncio
e por conta disso tentou suicídio duas vezes. Ao participar do módulo que tratava da
violência, durante as dinâmicas ela se emocionou, assim como outras mulheres, porém ela
demonstrou uma tristeza maior. No fim das atividades daquele dia, a extensionista de
psicologia ofereceu amparo a todas as mulheres abaladas emocionalmente e se manteve
no espaço para conversar individualmente, e assim pode conhecer esta história. Após o
relato a mulher foi estimulada a denunciar o caso às autoridades e a procurar a ajuda do
filho, além de ser encaminhada para o atendimento psicológico do CRAS e Assistente
Social. Dois meses depois desse contato, a mulher apareceu com um semblante diferente,
mais alegre e leve. Ao questiona-la sobre sua situação com o marido, compartilhou a
mudança, desde o encontro anterior as violências haviam cessado pois se posicionou
contra ao seu marido e o ameaçou dizendo saber de seus direitos e que o denunciaria caso
voltasse a machuca-la. Assim afirma-se a necessidade de trabalhar a Lei Maria da Penha
com as mulheres e esclarecer seus direitos, pois em todos os CRAS relatos sobre violência
domésticas foram compartilhados, comprovando o alto índice na cidade.
Outros relatos como o de discriminação foram compartilhados, entre eles o
racial, cultural e social. Perceberam que os mais comuns eram os de mal atendimento no
comércio da cidade por conta da aparência e a dificuldade das mulheres em encontrar
emprego, por morarem em bairros com índice de violência alto. Muitas reflexões foram
realizadas sobre os tipos de discriminação, o respeito as diferenças e de como lutar pela
efetivação dos direitos.
As discussões sobre gênero também geraram muitas reflexões positivas, visto
que as mulheres opinavam sobre a desigualdade de gênero, sobre a educação de meninos
e meninas e a importância da mudança. Este espaço de desconstrução oferecido pelas
extensionistas é de extrema importância, visto que [...] o gênero se preocupa com a
consolidação de um discurso que constrói uma identidade do feminino e do masculino que
encarcera homens e mulheres em seus limites, aos quais a história deve libertar” (FILHO,
2005, p. 136).
No ano de 2015 a equipe do projeto recebeu o convite para realizar uma
capacitação na Comarca de Meleiro-SC a pedido da Juíza em virtude da demanda sobre a
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subnotificação de violência doméstica e familiar. Como desafio, o novo público de 35
pessoas foi amplo e diversificado, incluindo todos/as os/as profissionais da rede de
assistência às mulheres vítimas de violência nas áreas de saúde, educação e segurança.
Após dois dias de capacitação, de 8 (oito) horas aulas no total, o grupo recebeu ótimas
avaliações e como consequência o grupo deu continuidade as reuniões para a elaboração
de um protocolo de atendimento às vítimas de violência no município.
Vale ressaltar que o projeto teve também destaques de mérito extensionista,
sendo selecionado entre 46 finalistas do programa de seleção anual de projetos da Brazil
Foundation, assim recebeu a visita do Sr. Cláudio Tostes, avaliador de projetos da
Instituição sediada em São Paulo-SP em março de 2012. O Projeto competiu com mais de
quinhentas inscrições na pré seleção e mesmo não sendo contemplado na segunda etapa,
alçou o reconhecimento daquela instituição na primeira seleção.
Outras conquistas foram o Prêmio de Destaque Jovem Extensionista, na
modalidade Pôster da UNACSA, apresentado pela bolsista Édina Rodrigues Knevitz, na III
Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC em 2012. Já no ano de 2014 o projeto foi
novamente premiado na V Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC, com a
apresentação da bolsista Maiara Leandro. Por ser destaque na área de ciências sociais
aplicadas, na modalidade pôster de extensão, obteve como prêmio a publicação de artigo
na revista de iniciação científica da UNESC.
Finalmente, cumpre ressaltar que o projeto Amora no ano de 2011 e
sucessivamente em todos os outros anos até 2016, obteve o reconhecimento pelo
Conselho Municipal de Assistência Social de Criciúma de que é socioassistencial de
assessoramento e defesa de garantias e direitos, porque atendeu todos os requisitos da
legislação de assistência social, deste modo demonstrando sua relevância social e
institucional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos é possível identificar a relevância do projeto na
comunidade, isso porque após os encontros as mulheres tendem a demonstrar maior
interesse na vida pública, e em outras atividades, como os relatos de muitas mulheres que
voltaram a estudar por conta do projeto, ou descobriram capacidades que ainda não haviam
explorado, como a pintura, ou a costura, conseguindo a partir destas atividades, adquirir
uma renda extra.
Além disso, após algumas mulheres tomarem conhecimento da proteção garantida
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pela Lei Maria da Penha, atuaram no sentido de modificar as situações de vida, afirmando
que não deixariam a violência voltar a ocorrer novamente, e ainda que dali em diante
passariam a denunciar casos de violência doméstica que chegassem a seu conhecimento.
Ao longo dos encontros, outras demandas surgiram por parte das mulheres, como a
necessidade de ações de prevenção para os casos de violência contra crianças e
adolescentes. Tais assuntos foram devidamente pesquisados e aperfeiçoados para agregar
ao projeto, e assim aperfeiçoar ainda mais de acordo com as necessidades das
comunidades.
A formação extensionista que o projeto oportunizou para as acadêmicas certamente
contribuirá de forma significativa para ampliar e melhorar o futuro desempenho profissional,
pois acrescenta um conhecimento prático e aprofundado da realidade social do município,
permitindo uma formação mais humana e com responsabilidade social.
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Resumo: O Grupo pela Unidade Infanto-Juvenil de Onco-Hematologia (Casa GUIDO) é uma instituição do
terceiro setor, também reconhecida como empreendimento social sem fins lucrativos, visto sua missão de
transformação da realidade de seus atendidos, no qual oferece apoio a crianças, adolescentes e famílias
destes no tratamento ao câncer e outras doenças graves do sangue. Esta pesquisa tem por objetivo
descrever o panorama do empreendimento Casa GUIDO, afim de buscar compreender melhor as
características da instituição sob a ótica das temáticas do empreendedorismo social e terceiro setor,
visando também contribuir para o desenvolvimento das atividades de extensão que serão trabalhadas no
empreendimento. Para isso a abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa, e como estratégia de
investigação foi utilizado o estudo de caso, no qual as informações foram coletadas através de entrevista
aos gestores da casa (vice-presidente e gestor financeiro), onde foram utilizados roteiros semiestruturados
de perguntas abertas. A Casa GUIDO foi fundada como ONG no ano de 2010, na cidade Criciúma, sul do
estado de Santa Catarina e atende tanto o município referido como os municípios vizinhos. O grupo está
lutando para a implantação de uma Unidade de Onco-Hematologia em Criciúma, em paralelo trabalha para
oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Foi traçado o perfil institucional do empreendimento, no
que refere-se as questões legais da instituição, além de oferecer um breve detalhamento dos serviços
prestados pela Casa, onde foi possível observar que o empreendimento não possui uma legislação clara,
fazendo-se necessário a compreensão destas questões para a busca de fontes de fomento e o alcance de
sua sustentabilidade financeira, entretanto a instituição luta por essas metas enquanto oferece o melhor
atendimento possível aos atendidos.
Palavras-Chave: Diagnóstico; Empreendedorismo Social; Extensão; Terceiro Setor.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente o termo empreendedorismo tem sido bastante evidenciado tanto na
forma empírica quanto no meio acadêmico-científico, além de despertar forte interesse,
vem ganhando espaço no mundo acadêmico e na iniciativa público/privada.
Partindo deste pressuposto, Dornelas (2008) afirma que o empreendedorismo pode
ser visto sob a ótima de reconhecimento de uma oportunidade, seguido da criação de um
empreendimento para capitalização sobre tal oportunidade. Seguindo esta lógica, é
necessário o esclarecimento da temática do empreendedorismo social, foco principal do
trabalho, tendo em vista que a ação de extensão desenvolvida pelos acadêmicos, versa
na temática do empreendedorismo social e a contribuição para tais empreendimentos.
Dees (1998) trás o conceito seminal sobre a temática, no qual elucida que os
empreendimentos sociais surgem com a finalidade de transformação social, logo, o que o
empreendedor social busca é a geração de riquezas como meio de atingir um fim.
O termo empreendedorismo social tem sido associado ao terceiro setor, pois
muitas organizações sociais destas, tem a finalidade de gerar impacto focados em sua
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missão de transformação social, ou seja, empreendimentos que buscam beneficiar a
sociedade.
Melo Neto e Froes (2002), consideram o empreendedorismo social um paradigma
resultante de um novo modelo de desenvolvimento: humano, social e sustentável.
Conforme o pensamento destes autores, ao alterar o foco do negócio, antes direcionado a
empresas geradoras de lucro, para o negócio social, torna a sociedade civil o seu
principal objetivo, em uma associação envolvendo comunidade, governo e setor privado
(primeiro e segundo setor). O que remete a relação do empreendedorismo social com o
terceiro setor, pois este setor fora criado para resultar num maior progresso, tendo em
vista o fato de que os setores anteriores não foram eficazes o suficiente em acolher a
plenitude da demanda social.
Sobre este setor, Brasil (2005) afirma que está responsável por realizar atividades
sociais, as quais contrapõe às ações do governo e mercado, pela inclusão da sociedade
nestas, sem a exclusão de níveis sociais. Rampaso (2010), conclui que o terceiro setor
visa colaborar com o melhor desenvolvimento das organizações não governamentais sem
fins lucrativos, para produção de ações solidárias que irão beneficiar a sociedade em
áreas que necessitam de recursos públicos e privados, por meio de instituições que
desenvolvem ações em áreas sociais como a saúde, e educação.
A partir deste entendimento e de uma visita realizada a Casa GUIDO, que teve
como intuito conhecer mais do trabalho praticado pela instituição que atende crianças e
jovens com câncer e outras doenças graves do sangue, surgiu a ideia de elaboração de
um projeto de extensão pelos acadêmicos que visa atender a principal dificuldade
encontrada pela Casa no momento, há qual foi evidenciada pelos gestores da Casa na
ocasião, referente a gestão e arrecadação de recursos para manutenção das atividades
prestadas pela organização.
Tendo em vista a ação de extensão no empreendimento social Casa GUIDO, fazse necessário a compreensão do empreendimento como tal. Desta forma o trabalho se
propôs a descrever um panorama do empreendimento, com o objetivo de contribuir para o
conhecimento da instituição estudada para posteriormente facilitar às atividades que
serão desenvolvidas, bem como colaborar para a literatura de empreendedorismo social e
terceiro setor, além de promover o projeto de extensão que visa também difundir a cultura
do empreendedorismo social.
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O trabalho é composto por esta parte introdutória a qual trabalha-se com as noções
relevantes de terceiro setor e empreendedorismo social, segue-se com o sub-item dos
procedimentos metodológicos, no item três apresenta-se os resultados propostos e
encerra-se com as considerações finais.
2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Visto o objetivo do trabalho, no qual se propõe a descrever o panorama do
empreendimento Casa GUIDO, apresenta como método adotado o indutivo, com o
objetivo de conhecer e compreender melhor o perfil da instituição e sua constituição
enquanto empreendimento social. A abordagem da pesquisa foi qualitativa e a estratégia
adotada foi o estudo de caso, tendo em vista que seu objeto empírico é uma instituição de
atenção e apoio a crianças com câncer, visando compreender de forma mais aprofundada
as características do empreendimento. Para isso foram realizadas visitas in locus ao
objeto de estudo e como instrumento de coleta de dados foram utilizadas entrevistas aos
gestores da casa (vice-presidente e gestor financeiro), no qual foram utilizados roteiros
semiestruturados de perguntas abertas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CASA GUIDO: aspectos históricos
O Grupo pela Unidade Infantojuvenil de Onco-Hematologia (GUIDO), fica situado
na cidade de Criciúma – SC, e atende tanto o município referido como municípios
vizinhos. A Casa do GUIDO como é chamado pela comunidade foi fundado como ONG
em 2010, e já assistiu mais de 120 crianças, adolescentes e jovens, bem como suas
famílias.
O grupo começou a ser idealizado em meados do fim de 2009 por meio da
chegada do Dr. Tiago Nava na cidade de Criciúma, que atuava como hematologista
pediátrico, sendo um dos precursores do GUIDO. O médico procurou se aproximar das
instituições e pessoas do município que estavam envolvidos no apoio as crianças com
câncer e no auxilio aos familiares destes. Com o início dos primeiros contatos e pela
experiência dos envolvidos o Dr. Tiago Nava sugeriu a ideia de criação de uma ONG que
pudesse atender às necessidades específicas das crianças e jovens, para além do
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trabalho feito pelo próprio hospital, tendo em vista que na época a região mostrava-se
carente de tal atendimento.
Desde então, a Casa GUIDO apresentou como suas primeiras ações visando a
concretização do empreendimento, promovendo a integração entre as diversas áreas de
atendimento à criança com câncer. Uma primeira reunião foi realizada no dia 30 de março
de 2010 com o intuito de reunir os profissionais que auxiliavam as crianças e jovens com
câncer visando por em prática o grupo que posteriormente iria colaborar para mudar a
realidade dos atendidos. Durante todo o ano de 2010 o grupo manteve reuniões regulares
e foi organizando suas atividades e metas conforme o seu desenvolvimento e através da
realização de ações isoladas em benefício das crianças.
Assim como voluntários de diversas áreas eram necessários para trabalhar em prol
do grupo, neste momento a presença dos pais dos pacientes foi significativa para o
desenvolvimento do GUIDO. Assim, em novembro de 2010, a Casa GUIDO foi
oficialmente registrada como Organização Não Governamental sem fins lucrativos (ONG),
realizando no final do mesmo ano uma festa de Natal para as crianças, evento que gerou
grande repercussão na comunidade e até capa de jornal no dia seguinte, acontecimento
que passava a dar visibilidade para a Casa e demais voluntários envolvidos com a causa.
O grupo atuou durante meses no auditório da Fundação Cultural de Criciúma, já
que o apoio ultrapassava os limites do hospital, e assim após meses sem sede oficial foi
tomada a decisão de abertura de uma casa de apoio, que viria a se chamar Casa do
GUIDO. O local foi alugado, a casa foi reformada e mobiliada, tudo isso em virtude da
mobilização de voluntários e por meio de doações da comunidade e parcerias.
A literatura médica mostra que crianças e jovens com câncer e outras doenças
graves do sangue deveriam ser tratados em unidades especificamente projetadas e
especializadas na área de hematologia, o que melhoraria a qualidade do atendimento aos
pacientes, e consequentemente os resultados do tratamento. É desta forma que o objetivo
maior do GUIDO é e sempre foi a implantação e manutenção de uma Unidade InfantoJuvenil de Onco-Hematologia em Criciúma. Além disso, o grupo também têm projetos de
desenvolvimento de pesquisas científicas na área de onco-hematologia infanto-juvenil,
sempre visando disponibilizar o melhor tratamento para seus pacientes, que gerem
resultados positivos.
Perfil institucional
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A instituição Casa GUIDO é reconhecida como Organização Não Governamental
sem fins lucrativos (ONG). Como a Casa busca dirimir um problema social através de sua
missão de:
Promover a cura com qualidade de vida das crianças e
adolescentes com doenças onco-hematológicas graves na
região Sul do estado de Santa Catarina, através de
atendimento especializado multiprofissional adequado,
integrando família e paciente em um tratamento completo e
voltado para o desenvolvimento normal da criança (CASA DO
GUIDO, 2016).

é reconhecida também como empreendimento social, dado o seu impacto de
transformação social.
No entanto no Brasil, não há um marco regulatório legal que defina e compreenda
um empreendimento social como tal. Logo o empreendedorismo social pode se enquadrar
nas mais diversas condições jurídicas, e no entanto não ser beneficiado pelo seu fim.
No que refere-se a termos legais, as entidades de natureza privada sem a
finalidade lucrativa, podem enquadrar-se segundo o Código Civil Brasileiro como
associação ou fundação, sendo que tais descrições encontram-se dispostas do art. 53 ao
art. 69 deste.
O Código Civil Brasileiro define que a criação de uma associação dar-se por meio
da união de pessoas organizadas para fins não-econômicos. E para constituir uma
fundação se faz necessário que um instituidor, por meio de escritura pública ou
testamento, destine bens ou quantias monetárias para criação desta, sendo necessário
especificar o fim a que se destinará tais recursos.
Ainda sob a ótica dos termos legais, cabe lembrar que a Casa GUIDO possui as
qualificações de utilidade pública nos níveis municipal, estadual, e federal, além de estar
inscrita no conselho municipal de assistência social do município de Criciúma/SC. Sendo
que tais fatores contribuem para dar credibilidade as ações desenvolvidas pela
organização e para captação de recursos públicos.
Conforme previsto no Código Civil Brasileiro, observa-se que a Casa GUIDO se
enquadra enquanto uma associação sem fins lucrativos, sendo que tal definição encontrase prevista em seu estatuto social.
A Casa GUIDO é estruturada hierarquicamente por uma diretoria composta por um
presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro
e um conselho fiscal.
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Serviços prestados
A Casa GUIDO atua na prestação de serviços por meio do atendimento de
assistência social, psicológica, pedagógica, nutricional, e jurídica aos pacientes e seus
responsáveis legais, além de auxiliar no deslocamento, nas medicações, e subsidiando
conforme necessidade do paciente a exames, consultas ou outros meios solicitados por
seus médicos que contribuam para o diagnóstico e tratamento do câncer. Tais serviços
buscam melhorar a qualidade de vida das crianças, adolescentes, jovens e familiares que
receberem apoio da instituição durante o tratamento da doença.
A instituição dedica-se também em promover a prevenção do câncer infantil da
comunidade na qual esta inserida. Em paralelo trabalha com o intuito de atingir o objetivo
de implantação de uma Unidade Infanto-Juvenil de Onco-Hematologia na cidade, que
torne-se referência para região Sul de Santa Catarina.
Desde o início de abril de 2011, a Casa do GUIDO funciona diariamente de
segunda à sexta-feira, auxiliando os pacientes e suas famílias. Além desta atuação, os
colaboradores e voluntários da instituição promovem ações e atividades esporádicas nos
finais de semana, desde almoços até pedágios voluntários no intuito de arrecadar
recursos para instituição.
Sempre visando o melhor atendimento aos seus pacientes, a instituição exerce
várias funções para melhorar a qualidade de vida das crianças e suas famílias. O grupo
de colaboradores e voluntários procuram transformar a Casa GUIDO em um segundo lar
para estas famílias, principalmente por que algumas as vezes necessitam pernoitar na
cidade depois do atendimento no hospital. Além disso, a Casa GUIDO busca ser um
ambiente de mudança da realidade difícil no qual os pacientes e suas famílias passam.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo evidenciou as características de um empreendimento social do terceiro
setor. Foi possível traçar o perfil da instituição Casa GUIDO, grupo de apoio a crianças
com câncer e outras doenças graves do sangue, para esclarecer a constituição do
empreendimento, no qual irá colaborar para a continuidade das atividades que estão
sendo desenvolvidas por uma ação de extensão, que versa a contribuição para a temática
do empreendedorismo social e os empreendimentos como tais. Além disso as
informações obtidas através da pesquisa, são de relevância no desenvolvimento teórico
do empreendedorismo social e terceiro setor, contribuindo para outras instituições com
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viés de transformação focados em sua missão social. A Casa GUIDO é uma organização
social relativamente nova, e por isso embora esteja sempre trabalhando para oferecer um
serviço de qualidade aos seus pacientes, passa ainda por diversos desafios, entre eles
está à questão da sustentabilidade financeira, ponto no qual muitos empreendimentos
sociais buscam hoje, visto que o empreendedorismo social no Brasil não é reconhecido
legalmente, o que pode ser considerado um entrave, já que as organizações sociais se
enquadram nas mais diversas naturezas jurídicas e, no entanto não são beneficiadas pelo
seu fim.
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Resumo: este artigo apresenta o resultado de uma revisão de literatura sobre os conceitos, que partem da
Psicanálise para versar sobre homoafetividade da mulher, apontados na elaboração de um trabalho de
conclusão de curso de Psicologia. O percurso de desenvolvimento infantil é psicossexual, dividido em fases
nas quais assume a predominância determinada zona erógena. Pela via da obtenção do prazer e da
fantasia, o sujeito experimenta e se estrutura. Os registros inconscientes destes períodos acompanharão o
indivíduo por toda a vida. Entende esta teoria que a sexualidade expressa pelo sujeito é assumida como
parte de sua identidade constituída com as impressões das vivências em seu percurso de desenvolvimento
desde o nascimento ao fim do período da puberdade quando revive e pode ressignificar as impressões do
Complexo de Édipo. A mulher homossexual em algum momento desta trajetória registra impressões em seu
inconsciente que culminam em sua escolha de um objeto sexual mulher. Os significados estão presentes na
cultura, cristalizados em representações que são elaboradas e introjetadas pelo indivíduo. Ficam questões
para estudos futuros como que impressões são estas? De que maneira estas experiências levam a estas
impressões? É preciso não perder de vista que o sujeito é sempre sujeito do inconsciente, do desejo, da
falta, barrado, incompleto e impossível de síntese e o que cabe é conhece-lo na perspectiva única de sua
existência.
Palavras-Chave: Homoafetividade; Psicanálise; Sexualidade; Identidade.

1 INTRODUÇÃO
São diversos os pontos de vista traduzidos em concepções de diferentes
autores e suas linhas teóricas. Por lentes de perspectivas humanas, exatas, e ouras
ciências têm a homoafetividade como objeto de pesquisa sobre o qual teorizam. Freud em
seu tempo, assumiu a responsabilidade em discutir o (in)discutido até então por poucos,
estruturando sua teoria nos fatores da sexualidade infantil que deixam marcas profundas
e intensas no inconsciente, que orientam a estrutura psíquica do sujeito até o fim da vida.
Ao analisar o desenvolvimento humano pautado em uma perspectiva psicossexual, o
psicanalista está impingido a discutir a sexualidade que a todos cabe discutir.
Este artigo intenta promover a discussão partindo de conceitos da Psicanálise
para a construção da identidade sexual. Inicialmente o percurso do desenvolvimento é
apresentado seguido pelo conceito do complexo de Édipo e as implicações de ambos na
constituição da identidade sexual. A seguir, é apresentado o entendimento da
homoafetividade a partir de conceitos da Psicanálise, o masculino e o feminino como
possibilidades de uma sexualidade parte expressa, parte recalcada ao inconsciente, mas
que se personifica em todo sujeito de diferentes formas.
2 O DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL
O desenvolvimento infantil se dá no percurso dos registros de prazer e
desprazer, numa sexualidade que Freud (1996d) distribui em fases. Tais registros tornamISSN 2526-4044
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se imperativos para todo o desenvolvimento humano posterior a infância, uma vez que
permanecem no inconsciente, latentes, após um período de repressão, por consequência
do registro da moralidade na criança inscrito na cultura onde a mesma está inserida. Há
um esquecimento progressivo das experiências que o autor chamou de amnésia infantil.
Toda experiência sexual é vivida no desfecho das pulsões ou impulsos,
nomenclatura que diferencia o homem do animal por sua particularidade e que podem ser
sexuais/eróticos ou agressivos/destrutivos, (BRENNER, 1987). A pulsão tem origem inata
e está relacionada a uma energia psíquica que impele o sujeito para a atividade em uma
relação mais complexa, do que aquela impressa no estímulo-resposta, por envolver a
dimensão anímica (subjetiva) diferentemente dos animais (Freud, 1996d).
A libido tem relação com a pulsão na medida em que representa determinada
quantidade de energia em movimento, que se direciona para um alvo, convertendo-se em
“libido do objeto”, ganhando atributo qualitativo para depois ficar em suspenso e retornar
ao ego, convertida em “libido narcísica”, (FREUD, 1996d, p. 206). Na concepção de
Roudinesco (1998, p. 471), Freud utiliza o termo para “designar a manifestação da pulsão
sexual na vida psíquica e, por extensão, a sexualidade humana em geral e a infantil em
particular”.
O percurso do desenvolvimento infantil se dá através de fases em que sujeito
encontra satisfação em si mesmo. Nas fases oral, anal e fálica, o corpo em regiões
predominantes permite diferentes formas de encontrar gratificação. Logo surge o período
de latência em seguida, por fim, no curso do seu desenvolvimento o sujeito alcança a fase
genital ou adulta, a última das fases. A fase fálica retorna aqui para influenciar a
organização sexual da fase adulta.
Com a chegada da puberdade introduzem-se as mudanças que levam a vida sexual infantil a sua configuração normal definitiva. Até esse momento, a pulsão sexual era predominantemente autoerótica; agora, encontra o objeto sexual. [...] Agora, porém surge um novo alvo sexual para cuja consecução todas as pulsões parciais se conjugam, enquanto as zonas erógenas subordinam-se ao primado da
zona genital. Posto que o novo alvo sexual atribui aos dois sexos funções muito diferentes, o desenvolvimento sexual de ambos passa agora a divergir muito. [...] A
normalidade da vida sexual só é assegurada pela exata convergência das duas
correntes dirigidas ao objeto sexual e a meta sexual: a de ternura e a sensual.
(FREUD, 1996d, p. 196)

É neste período da vida que Freud acredita então, se confirmar a escolha do
objeto, e com isto a forma de sexualidade que o indivíduo levará para toda a sua vida,
baseada nas experiências sexuais primeiras vividas até os seis anos de idade. Difere-se o
desenvolvimento sexual da mulher em relação ao do homem. A mulher assume os status
de incógnita, tendo seu desenvolvimento como enigmático para Freud que se ocupa desta
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questão mais ao fim de sua obra, deixando ainda respostas incompletas e muitos
questionamentos como legados aos seus sucessores psicanalistas.
Ao mencionar a escolha objetal infantil que ocorre na fase fálica, é preciso
considerar como este processo se dá na dimensão psíquica. Há uma experiência,
postulada por Freud, que é universal e tem fundamental importância no curso do
desenvolvimento dos indivíduos, como um divisor de águas, o Complexo de Édipo. O que
seria então este complexo? Para Násio (2007, p. 12):
[...] O Édipo é a experiência vivida por uma criança de cerca de quatro anos que,
absorvida por um desejo sexual incontrolável, tem de aprender a limitar seu impulso e reajustá-lo aos limites de seu corpo imaturo, aos limites de sua consciência
nascente, aos limites de seu medo e, finalmente, aos limites de uma lei tácita que
lhe ordena que pare de tomar seus pais por objetos sexuais. Eis então o essencial
da crise edipiana: aprender a canalizar um desejo transbordante. [...] O Édipo é a
dolorosa e iniciática passagem de um desejo selvagem para um desejo socializado, é a aceitação igualmente dolorosa de que nossos desejos jamais serão capazes de se satisfazer totalmente. [...] a experiência vivida do terremoto edipiano fica
registrada no inconsciente da criança e perdura até o fim da vida como uma fanta sia que definirá a identidade sexual do sujeito, determinará diversos traços de sua
personalidade e fixará sua aptidão a gerir os conflitos afetivos.

A experiência edípica tem fim com o registro da lei paterna, o interdito dos pais
que introjetado no ego forma o núcleo do superego atuando como proibidor do incesto. A
partir deste momento tem início o período de latência com dessexualização dos pais, e a
sublimação da libido em afeto, afeição para atender aos novos ideais da moralidade
cultural.
3 FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SEXUAL
Para Garcia (2001) é imperativo na teoria psicanalítica o movimento do sujeito
em busca de prazer, trilhando um percurso erótico ao longo da infância e adolescência
que deixa registros intensos de prazer e desprazer no seu inconsciente. Suas escolhas,
quem será e como será, sua identidade é um mosaico de recortes coloridos pelas
impressões que o sujeito tem sobre as suas experiências cotidianas, nas suas relações
com o outro, e principalmente com as figuras de pai e mãe, ou cuidadores que ocupam
tais posições durante a sua infância.
A bissexualidade é uma condição universal que garante aos acontecimentos
históricos da vida do indivíduo a importância de constitui-lo na sua escolha objetal.O ser
humano nasceria com o que poderíamos chamar de prontidão para a sexualidade, mas o
objeto desta não estaria dado a priori, antes, teria de ser encontrado a partir de uma
história pessoal marcada por vicissitudes muito especiais e particulares. (GARCIA, 2001).
O autor mantém sua argumentação no sentido de que, ambas as inscrições,
masculino e feminino, a hétero e homossexualidade, são vertentes das quais todos têm
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que lidar no curso da vida. A identidade é uma construção psíquica e não uma
determinação biológica. É uma escolha arquitetada que expõe o sujeito às intempéries do
ideal do contexto cultural, podendo o homossexual enfrentar rejeição como em épocas
passadas, sob a ótica do pecado, doença, falta de caráter, moral, entre outros.
4 MASCULINO E FEMININO COMO POSSIBILIDADES A TODOS
Na teoria freudiana, masculino e feminino são opostos sob os quais se
estrutura psiquicamente o sujeito. Os precedem no curso do desenvolvimento, o amor e o
ódio, o ativo e o passivo. A criança independentemente do sexo anatômico, até o período
da descoberta das diferenças sexuais, desenvolve-se da mesma forma. Ama a mãe e
acredita possuir o falo-pênis, como dito anteriormente, fato que levou Freud (1996a) a
compreender a libido como masculina. Mesmo com as diferenças de percurso a partir
deste ponto, as inscrições do masculino e feminino são comuns a todos que ora
identificam-se com a mãe, ora com o pai, introjetando ambos os papeis em seu mundo
psíquico, para na vivência da puberdade consolidar sua escolha pré-feita na fase fálica,
assumindo a um e recalcando o outro.
Násio (2007, p. 126) aponta didaticamente em um quadro aspectos pertinentes
a posição masculino fazendo o paralelo com a posição feminina. A posição masculina
herda do Édipo o desejo de possuir, de fazer o outro gozar, de orgulhar-se do seu sexo e
preferir a força à beleza. Prefere amar ao ser amado, distingue amor e sexo conseguindo
ligar-se sexualmente a outro sujeito sem renunciar ao amor de outro, quer penetrar e
proteger. Socialmente gosta de exibir sua potência, mostrar-se viril, o que psiquicamente
é simbolizado na figura do falo-pênis, o apêndice destacável que centraliza o complexo de
castração e preserva no inconsciente o medo fantasístico de ser castrado, perder a
potência e ser humilhado. A posição feminina, por sua vez, quer ser protegida, ser amada,
receber o sexo do outro, amor e sexo são indissociáveis. Prefere ser amada por quem a
ama. Quer ser única, sentir-se bela e indispensável, ser amada e não ser abandonada.
Socialmente prefere deixar de lado a potência para se ocupar do ressentimento íntimo
tornando-se fonte de ameaça temível para a posição masculina.
A mulher feminina particularmente busca incessantemente o falo-amor e
proteger o falo-filho. Sabe do que o homem se esquece, o fato de que nenhuma aquisição
é permanente. Tem erógenamente maior diversidade em relação ao homem masculino
que polariza o pênis. O inconsciente é a morada dos aspectos psíquicos da posição
recalcada e ainda de alguns da posição assumida sendo que ambos os polos
influenciarão a ação do sujeito no mundo externo.
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Ao escrever sobre sua análise de um caso de homossexualismo 1em uma
mulher, Freud (1996b) discute a questão de a paciente ter se apropriado do papel
masculino em seu comportamento em relação ao seu objeto amoroso, ou seja, renunciou
à satisfação narcisista, supervalorizou o objeto amado e preferiu ser a amante e não ser
amada. Sua identidade formou-se não apenas na escolha invertida do objeto, mas
também no desenvolvimento de uma atitude masculina, que pode ser identificada no
processo analítico de explorar e conhecer a estrutura psíquica do sujeito.
5 HOMOAFETIVIDADE E PSICANÁLISE: ESCOLHA DO OBJETO POR INVERSÃO
Para entender a escolha objetal invertida, é necessário primeiro saber que para
Freud, o objeto sexual é aquele que desperta atração no sujeito enquanto o alvo sexual é
a ação de busca da satisfação investida pela pulsão. O sujeito está predisposto à
obtenção do prazer sexual pela manifestação bissexual da libido, “Em todos nós, no
decorrer da vida, a libido oscila normalmente entre objetos masculinos e femininos”
(FREUD, 1996b, p. 161). Para Garcia (2001), não há uma heterossexualidade normal e
natural e uma homossexualidade doente e desviante, mas ambas as resultantes são
construções psíquicas produzidas em cada sujeito como decorrência da história de suas
experiências objetais.
A

escolha

objetal

hétero

ou

homossexual

dá-se

no

percurso

do

desenvolvimento psíquico do indivíduo, pois “Como sabemos, uma decisão no sentido da
homossexualidade somente se concretiza na puberdade”. (FREUD, 1996c, p. 127). A
norma que baliza a determinação da sexualidade do sujeito como normal ou invertida é
referida por Freud (1996d, p. 128) que utiliza o termo “suposta”. Em seus argumentos
levou em consideração a função sexual reprodutora e ainda as premissas culturais da
época, contra as quais lutou inclusive, para difundir sua teoria tão avessa a tais padrões.
Ao discutir a homossexualidade, na mesma obra o autor esclarece a intenção
da psicanálise em fazê-lo sem corroborar com a perspectiva discriminadora e
estigmatizadora do sujeito,
A investigação psicanalítica opõe-se com toda firmeza a tentativa de separar os
homossexuais dos outros seres humanos como um grupo de índole singular. Ao
estudar outras excitações sexuais além das que se exprimem de maneira manifesta, ela constata que todos os seres humanos são capazes de fazer uma escolha
de objeto homossexual e que de fato a consumaram no inconsciente. As vincula ções por sentimentos libidinosos com pessoas do mesmo sexo desempenham, inclusive, um papel nada insignificante como fatores da vida anímica normal [...].
(FREUD, 1996d, p. 137-138)

1

Emprega-se aqui o termo atualmente em desuso “homossexualismo”, no intuito de apresenta-lo
preservando o vocabulário original Freudiano, como investimento libidinal predominantemente em pessoas
do mesmo sexo.
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A homoafetividade, ou homossexualidade, a partir destes conceitos pode ser
uma construção que se tornou possibilidade, na qual o sujeito, em seu percurso únicoindividual, elege como objeto alguém do mesmo sexo para direcionar sua libido e obter
satisfação sexual. Neste percurso constrói sua identidade identificando-se com diferentes
aspectos do ser masculino ou feminino tomando como ponto de partida um repertório
constituído na história da humanidade.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas configurações familiares, as discussões sobre a legalidade penal
da união homoafetiva no Brasil e o crescente número de sujeitos assumindo sua condição
sexual, implicam em olhares distintos sobre algo para sempre questionado: a sexualidade
humana. Núcleos universitários de pesquisa se estruturam para responder a tais questões
e satisfazer sempre em parcial o desejo de saber, reafirmando o sujeito na inscrição da
falta, da castração em relação à satisfação do saber absoluto. Sendo assim, os estudos
sobre a sexualidade e a identidade de gênero, são fundamentais, considerando que
subsidiam ações em políticas públicas de Assistência Social e Saúde, entre outras ações
que tragam qualidade de vida a estes indivíduos. A sexualidade é um assunto
amplamente explorado pelo psicólogo em suas práticas cotidianas. Seu ponto de vista,
seu modo de compreendê-la é de interesse daqueles que não dispõem de conhecimento
sobre a questão que deem resultados positivos, como no âmbito escolar por exemplo.
Saber sobre a sexualidade humana autoriza o psicólogo a práxis, configurada em muitos
espaços de atuação e nas mais variadas subjetividades. É necessário saber o que causa
dissabor. Pois, manter velada a condição desta geração (que transborda desejos e que
não mais se cala ao “assim não pode ser”) que divide seu cotidiano com o moralismo
pragmático e o liberalismo desenfreado, é reforçar a censura incestuosa dos primeiros
tempos edipianos. A liberdade de expressão se fez possível num movimento cultural pósditadura no Brasil, incrementada com a globalização e cada vez mais apimentada pelas
tecnologias de mídia e pela esfera do direito, que vem incluindo nas leis a garantia do
respeito pela individualidade do ser. Talvez uma nova era, para quem dera... Sendo o
sujeito do inconsciente coberto pelo véu da repressão e resistência como um universo
singular dentro de si, inexplorável na totalidade por sua própria consciência, assume-se a
impossibilidade de conhecer no todo, a completude das variáveis que determinam a
escolha do objeto homoafetivo pelas mulheres. Compreendendo a estrutura psíquica do
sujeito como resultado de um percurso edípico, de desenvolvimento psicossexual, no qual
as experiências e impressões são únicas e singulares, tal qual se torna este em sua
construção, entende-se como um contrassenso sistematizar variáveis comuns a todos
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que leve o sujeito do estudo a sucumbir na escolha da homossexualidade, como uma via
de regra única que leva todas ao mesmo destino .
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Resumo: Este trabalho se dá como uma revisão assistemática de literatura, a partir de leitura proposta na
disciplina Gênero e Educação: Contribuições de Simone de Beauvoir, do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Unesc. Foi apresentado como requisito avaliativo da disciplina. O texto a seguir apresenta
uma discussão baseada nas ideias de Simone de Beauvoir presentes em seu livro O Segundo Sexo,
volume II. Mais especificamente, articula-se o conteúdo do capítulo I, Infância, com escritos de outros
autores na construção de um diálogo sobre gênero, sexualidade e educação infantil. Para tanto,
apresentam-se inicialmente os conceitos necessários de identidade sexual, sexualidade e de gênero, a
seguir aspectos do desenvolvimento infantil. Ressalta-se a dimensão do sujeito a constituir-se a partir da
cultura e da interação com elementos nela presentes, valorizando a influência do social como meio para
aprender a ser. Portanto, fala-se de subjetividade ao falar de infância. Na sequência e encerramento,
problematiza-se o contexto social de representações cristalizadas sobre os papeis masculino/feminino, e
sua influência sobre a criança através da escola como espaço de intenção educativa e formadora de
sujeitos, situando a produção de discursos no contexto espaço-tempo que permite ou rejeita conteúdos de
acordo com as possibilidades da cultura, e alicerça um sobre outro na evolução da lógica.
Palavras-Chave: Simone de Beauvoir, Gênero, Sexualidade, Educação

1 INTRODUÇÃO

O texto a seguir apresenta uma discussão baseada nas ideias de Simone de
Beauvoir presentes em seu livro O Segundo Sexo, volume II. Mais especificamente,
articula-se o conteúdo do capítulo I, Infância, com escritos de outros autores na
construção de um diálogo sobre gênero, sexualidade e educação infantil. Para tanto,
apresentam-se inicialmente os conceitos necessários de identidade sexual e de gênero, a
seguir aspectos do desenvolvimento infantil. Na sequência e encerramento, problematizase o contexto social e sua influência sobre a criança através da escola como espaço de
intenção educativa e formadora de sujeitos.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A infância enquanto fase do desenvolvimento pode ser concebida de diversas
formas e, de acordo com diferentes autores, falar de gênero neste período de vida é
desafiador. Ao versar sobre, se está adentrando o território da subjetividade e da
constituição psíquica do sujeito, em uma sociedade que marca e reivindica o universo
infantil como sem expressão alguma de sexualidade, porém com inúmeras inscrições
binárias de gênero pelas fixas atribuições e nomeações masculino/homem e
feminino/mulher. À criança, o que é “de menino” e o que é “de menina” já está pré-
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determinado de acordo com sexo biológico, na falta de esclarecimento de uma sociedade
em relação ao que se refere à sexualidade e ao gênero.
Para que não se repliquem aqui os mesmos erros, cabe de início trazer a título de
esclarecimento, ainda que brevemente, uma distinção proposta por Guacira Lopes Louro.
A ideia de gênero se atrela a de identidade, uma vez que se pretende ir além de um
conceito fechado e estanque, para um conceito elástico, flexível constituído por
diversificadas formas de ser em constante construção, passíveis de transformação. O
conceito de gênero surge no Brasil por meio do movimento feminista trazendo a
proposição de que faz parte do sujeito, de sua constituição, como uma de suas
identidades, pois “os sujeitos também se identificam, social e historicamente, com
masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero”. (LOURO, 1997
p. 26).
Com relação à sexualidade, a autora prossegue numa conceptualização que se
relaciona diretamente ao biológico, ao corpo e a vivência dos prazeres. As variadas
formas e modos de vivenciar estes prazeres constituem a identidade sexual do sujeito.
Esclarecidos os conceitos, gênero e sexualidade, percebe-se que ambos se
interrelacionam e adentram o território da constituição do sujeito, de suas diversas
identidades.
Para Simone de Beauvoir, esta constituição se faz a partir de uma interação com o
meio social onde a criança está inserida, aprendendo o conteúdo ideacional do contexto
sobre seu sexo que, inicialmente, não se diferencia do outro. Difícil falar de infância de
acordo com as ideias de Simone de Beauvoir sem mencionar uma de suas frases que
ilustra de maneira polêmica seu pensamento: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. ”
(BEAUVOIR, 1970 p. 9).
Na etapa inicial, deste percurso de “tornar-se”, após o nascimento, Beauvoir
menciona o corpo como instrumento de compreensão do mundo através dos sentidos. As
sensações, os registros e os (des)prazeres são os mesmos para ambos os sexos. O
recém-nascido aos poucos entende que não faz parte de um Todo e sofre a dor da
separação de um vínculo imaginário, em que ele e a mãe, fonte de amor e nutrição,
seriam apenas um. Após a dolorosa experiência, ao findar o primeiro semestre de vida,
começa a compreender as mímicas das figuras paterna e/ou materna que o cercam e ao
seu olhar se pôr como objeto.
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Beauvoir faz referência a algumas das ideias da Psicanálise, tais como as fases do
desenvolvimento infantil e suas respectivas zonas erógenas, a ligação inicial imaginária
mãe-bebê, os registros de (des)prazer. Traz para o contexto social a responsabilidade por
influenciar a criança na constituição de uma identidade de gênero e sexualidades
específicas, relativas ao tradicionalmente convencionado ao seu sexo biológico.
[...] às vezes, mesmo desde a primeira infância, ela já se apresenta como
sexualmente especificada, não é porque misteriosos instintos a destinem
imediatamente à passividade, ao coquetismo, à maternidade: é porque a
intervenção de outrem na vida da criança é quase original e desde seus primeiros
anos sua vocação lhe é imperiosamente insuflada. (BEAUVOIR, 1970, p. 10).

Algumas vezes, a criança resiste ao crescer, pois na medida em que o tempo
passa sente o abandono dos adultos enquanto figuras paterna/materna que lhes negam
carícias e atenção antes recebidas, mostrando-lhe que o mundo é um lugar de existir
sozinho. Numa tentativa em vão de negar um abandono que se traduz no ser único, no
existir em mundo desconhecido, a criança aos poucos aprende a ler do desejo do Outro 1.
Apegada, segue a tentar moldar-se para satisfazer-se na satisfação do Outro, angustia-se
diante da incerteza provocada nos momentos em que passa do centro das atenções para
o do desagrado.
Neste ponto diferenciam os sexos. O tratamento dispensado a cada um num
contexto social onde a afetividade e o toque de carícias parecem estar associados ao
universo do feminino. Assim a menina recebe carícias por tempo maior enquanto ao
menino é negado mais cedo o tratamento sugestivo de amor, “’um homem não pede
beijos... um homem não se olha no espelho... um homem não chora’, dizem-lhe. Querem
que ele seja ‘um homenzinho’”. (BEAUVOIR, 1970, p. 12). É claro, é preciso considerar
que, nos tempos atuais, a influência midiática sobre as questões de sexualidade e gênero
aproxima elementos convencionados ao feminino, também, às representações do
masculino. Passa assim a ser “coisa de homem”, o olhar-se no espelho, o vestir-se e
arrumar-se bem, o adornar-se com brincos, tatuagens, maquiagens, entre outras coisas.
A mesma aproximação acontece no sentido oposto, porém que não cabe discutir aqui.
No entanto, ainda que desmistificados, muitos padrões de comportamento
associados ao masculino e ao feminino como sexo biológico, ainda permanecem
estanques no repertório cultural. Pré-concebidos de maneira equivocada, cabe ao infante
aprendê-los, nos moldes dos adultos que o cercam e o cerceiam nas permissões e
proibições estabelecidas nas relações com estes.
O Outro como categoria de alteridade em que “não é o Outro que definindo-se como Outro define o Um;
ele é posto como Outro pelo Um definindo-se como Um. Mas para que o Outro não se transforme no Um é
preciso que se sujeite a esse ponto de vista alheio. ” (BEAUVOIR, 1970, p.12).
1
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Numa outra fase do desenvolvimento infantil, a região genital passa a ganhar maior
atenção quando a criança começa a diferenciar os sexos e os órgãos sexuais. Ao menino,
detentor de um pênis, ensina-se como são os homens e como fazem os homens, seu
poder de ser “macho”. À menina, os ensinamentos versam sobre o pudor, a vergonha, o
não poder fazer o que os homens fazem. Para ambos, menino e menina, um universo
imaginário desigual, de diferenças, território fértil para fantasias diversas, refletindo numa
sociedade adulta que trata diferente e preconceituosamente indivíduos, correlacionando
unicamente seu sexo biológico as suas identidades “normais”.
A menina projetará sua insatisfação no órgão masculino se se sentir, por exemplo,
incapaz de realizar seus desejos de masturbação ou exibição, se seus pais
reprimirem seu onanismo, se ela tiver a impressão de ser menos querida, menos
estimada do que seus irmãos. [...] E Adler insistiu justamente no fato de que é a
valorização efetuada pelos pais e pelo ambiente que dá ao menino o prestígio, de
que o pênis se torna a explicação e o símbolo, aos olhos da menina. (BEAUVOIR,
1970, p. 19)

Dessa forma, se constroem significados sobre símbolos que são interiorizados na
infância e vão influenciar o sujeito no seu percurso de vida. O corpo, a dimensão do
biológico se entrelaça com a dimensão do psíquico e do social, uma colcha de retalhos a
servir de fundo para expressão de ser masculino, feminino, gay, lésbica, bissexual,
transexual.
Os espaços educativos coletivos, como as escolas, são ambientes de convívio, de
interação entre sujeitos e subjetividades. São espaços de (re)produção de discursos,
onde a criança aprende internalizando-os. Nestes meios de permuta, ao interagir, a
criança também se constrói informalmente e sem a intenção de fazê-lo.
[...] as brincadeiras, as falas, as disputas e as diversas ações que se realizam
mesmo num espaço considerado tradicionalmente como espontâneo e livre,
carregam significados que as crianças produzem, atribuem e disputam a partir do
meio social no qual se encontram. (WENETZ; STIGGER; MEYER, 2013, p. 117).

Também, sob a influência da amada professora, de sua auxiliar, da “tia da
merenda”, do (a) colega, ou qualquer ator do âmbito educacional, as interações apontam
para padrões adequados/inadequados e corretos/incorretos. Fica implícito a criança o que
se destina ou não a ela e a cada um conforme seu sexo biológico. (WENETZ; STIGGER;
MEYER, 2013). As decisões de ser, fazer, estar ou não, não são apenas individuais, pois
existe uma repreensão ou resistência, ainda que sem a intenção consciente, muitas
vezes, ao menino que chora ou tenta brincar de boneca, ou a menina que senta com as
pernas abertas ou tenta jogar futebol.
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Dessa forma, meninos e meninas são marcados em todas as dimensões como
diferentes, com base apenas na dimensão física de acordo com seus corpos. Diante
destas análises, aos poucos se conclui, como Louro (2001 apud WENETZ; STIGGER;
MEYER, 2013 p. 123), que
[...] gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e
incorporados por meninos e meninas, tornam-se partes de seus corpos. Ali se
aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a
preferir.

Além das relações entre sujeitos, no espaço escolar também se acessam os
materiais didáticos, os livros infantis. Estes também constroem significados, uma vez que
expressam e veiculam discursos produtores de subjetividades. Apresentam condutas
padronizadas de “viver a sexualidade, a feminilidade ou a masculinidade”. (GIROUX;
MCLAREN,1995 apud XAVIER FILHA, 2014, p. 155). Estes materiais trazem em seu
conteúdo representações diversas, artefatos culturais e, através deles, são conduzidas as
aulas, as discussões, as atividades em geral.
A maioria dos/as autores/as compartilha da ideia de que esses artefatos culturais
e sociais educam ao expressar “formas de ser” masculino ou feminino, entre
outros elementos que constituem identidades. (FELIPE, 1998; FURLANI, 2005;
XAVIER FILHA, 2001, 2009d, 2012b apud XAVIER FILHA, 2014, p. 155)

O espaço escolar assim é atravessado por discursos de diferentes formas, através
dos quais os sujeitos vão se construindo. Essa construção se dá no campo das relações,
em que o sujeito vai se constituindo ao ocupar posições sociais, em seus arranjos,
disposições, modos de ser e estar no mundo. Cabe à escola em suas atribuições
colaborar para a desconstrução da oposição binária, dicotômica e polarizada sobre
gênero em que “usualmente se concebem homem e mulher como pólos opostos que se
relacionam dentro de uma lógica invariavelmente de dominação-submissão”. (LOURO,
1997, p. 31).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se a escola, mesmo na educação infantil, como espaço educativo e,
consequentemente, formador de sujeitos. Sendo assim, é neste espaço que se precisa
problematizar questões cristalizadas em padrões socialmente convencionados. É por este
espaço que começam também as transformações, as mudanças no coletivo. Simone de
Beauvoir nos apresenta uma infância produzida por uma realidade social que, mesmo
retratada acerca de meio século atrás, se apresenta no cotidiano de hoje. Dissertando
principalmente sobre a mulher, Beauvoir nos fala sobre relações de poder baseadas em
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diferenças de gênero e sexualidade de acordo com sexo biológico, num padrão que
oprime as (os) diferentes.
Afrouxando os limites, hoje nos permitirmos discutir as diferenças de identidade
sexual e de gênero, também com relação a sua multiplicidade de formas de expressão, já
não mais caladas pelos rígidos padrões. Talvez Simone de Beauvoir tivesse dado sua
contribuição em relação a isso se fosse um problema emergente em seu tempo assim
como era a causa feminista. Mas, é preciso entender que o leque de tolerância se abre
para as discussões a partir de algumas referências. Primeiro foi possível questionar a
dominação e superioridade do homem em relação à mulher. Hoje é possível se questionar
o modelo heteronormativo. E assim se abrem brechas, espaços de discussão, fendas que
se rasgam potencialmente com o passar do tempo, conforme a discussão de
determinadas causas se normaliza.
Considerando a repercussão das ideias de Simone de Beauvoir em produzir
transformações sociais no sentido de uma sociedade com relações igualitárias, haveria
um espaço melhor do que o escolar, por seu fim educativo, a serem utilizadas como
referencial para produzir resultados? Em que se baseiam hoje os educadores para
trabalhar questões de gênero e identidade sexual? Será que tais questões são
trabalhadas ou reproduzem-se os modelos convencionalmente cristalizados que se pode
encontrar na influência de contextos sem propósito educativo?
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ECONOMIA SOLIDÁRIA EM JOINVILLE (SC): ANÁLISE SOBRE A
SUSTENTABILIDADE EM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS.
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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo identificar a situação de empreendimentos solidários da
cidade de Joinville-SC, a partir de critérios de sustentabilidade pré-definidos. A sustentabilidade será
avaliada de forma ampla, integrando variáveis para além do econômico. A necessidade de compreender
como funcionam alternativas ao mercado de trabalho capitalista formal é cada vez maior, ainda mais num
mundo de políticas neoliberais - marcado por crises periódicas cada vez mais comuns, e que a cada uma
delas dispensa milhares de trabalhadores. No Brasil, como em diversos países, a Economia Solidária se
constitui como uma saída possível, significativa, para desempregados de diversos ramos, por construir
novas opções de trabalho e renda. Os empreendimentos solidários analisados, do setor da reciclagem,
reforçam a tese de que os critérios de sustentabilidade da economia tradicional não dão conta das novas
realidades em construção. No final, faz-se uma relação da economia solidária com a tecnologia social.
Palavras-Chave: Cooperativismo, Reciclagem, Trabalho.

1 INTRODUÇÃO
A história da economia solidária se liga, de modo intenso e significativo, com os
movimentos e lutas da classe trabalhadora europeia do século XIX, seus enfrentamentos
contra o desemprego, contra as precárias condições de trabalho e vida (SINGER, 2015;
FRANÇA FILHO, 2004; GAIGER 2003). Conforme relata Paul Singer, os tecelões ingleses
desempregados, na busca pela sobrevivência, criaram a “Cooperativa dos Probos
Pioneiros de Rochdale”. Desde então, o movimento cooperativista se espalhou pelo
mundo.
Mas, o que significa “economia solidária”? Podemos dizer que é uma forma de
organizar a produção pelos princípios da autogestão, da solidariedade, do cooperativismo,
sem a tradicional relação capitalista de assalariamento1. Singer (2008) a define como “um
modo de produção que se caracteriza pela igualdade de direitos”, pois os meios de
produção são de posse coletiva dos trabalhadores. Segundo ele, essa é a característica
central dos empreendimentos solidários. França Filho (2004) a caracteriza como um
movimento social que busca construir novas políticas públicas.
No Brasil, a economia solidária ganha força a partir dos anos 1990, com o
agravamento do desemprego e da crise social. Atualmente, segundo Singer (2015), o
Brasil tem 1,5 milhão de trabalhadores associados a cooperativas que praticam a
autogestão, em todos os Estados da Federação.
Nesse contexto, um debate se levanta: em que medida essas cooperativas de
1
O coordenador da Cooperaventureiro, entrevistado por nós, definiu economia solidária como “um modelo regido pela partilha de
resultados”.
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trabalhadores/empreendimentos solidários são sustentáveis? A partir de quais parâmetros
é possível averiguar essa sustentabilidade?
Para Reis (2005), primeiramente é necessária uma maior compreensão do próprio
conceito de sustentabilidade, para depois tratar a sua manifestação nos empreendimentos
solidários. Então, a autora se referencia em Fritjof Capra (1996) e sua visão holística que
recusa a fragmentação da realidade em partes dissociadas. Para Reis (2005), nos
empreendimentos de economia solidária as “lógicas coexistem” e “da mesma forma que
na natureza, são complementares entre si” (p. 93). Assim, de acordo com a autora, a
abordagem da sustentabilidade não pode maximizar uma variável, a econômica, por
exemplo, sem considerar os demais aspectos sociais envolvidos, que se inter-relacionam
e dão sentido e existência às realidades.
O trabalho que ora se apresenta tem como objetivos: (1) Conhecer e analisar
aspectos de sustentabilidade em empreendimentos solidários do município de JoinvilleSC; (2) Resgatar elementos da história dos trabalhadores de material reciclável, da nossa
cidade. Dentre os empreendimentos, escolheu-se 02 (duas) cooperativas. A pesquisa foi
realizada através do “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o
Ensino Médio (PIBIC-EM)”, chamada 2015-2016.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa. Tal orientação permite verificar as interações
entre as variáveis, bem como análises de particularidades.
O marco conceitual tem como referência o entendimento de “economia plural”,
originalmente abordado por Karl Polany na obra “A grande transformação” (1944) e
retrabalhado por autores como França Filho (2004) e Reis (2005).

Dentro dessa

perspectiva, a sustentabilidade dos empreendimentos solidários não se define apenas
pelo elemento econômico (e nem o econômico se restringe ao mercantil). A
sustentabilidade se apresenta ancorada por uma diversidade de fatores.
Os dados da pesquisa serão analisados tendo por base as 04 (quatro) dimensões
relacionadas na Tabela 1, abaixo. Os mesmos foram coletados durante o mês de junho
de 2016 por meio de questionário respondido pelos coordenadores das cooperativas e
membros-associados.

Na

Cooperaventureiro,

90%

dos

responderam. Na Cooperpar, foram 50%.

Tabela 1 – Quadro analítico para estudo da sustentabilidade:
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Dimensão

Componentes

Indicadores

Econômica

Mercantil

Venda dos produtos

Não mercantil

Subsídios, doações

Não monetário

Trabalho voluntário

Vínculos sociais

Grau de solidariedade

Percepção sobre o trabalho

Grau de satisfação

Elemento decisório

Grau de democracia interna

Social

Política

Nível de articulação em rede

Gestão

Ambiental

Critério de separação dos resíduos
sólidos

Conhecimento

Habilidade gerencial

Finanças

Estabilidade financeira

Fonte: REIS (2005), com modificações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Contexto inicial
De acordo com informações levantadas junto aos coordenadores das 02 (duas)
Cooperativas de Trabalhadores de Material Reciclável (CTMR) pesquisadas, no ano de
2001 a Administração Pública Municipal proibiu as atividades de coleta de material
reciclável dentro do Aterro Sanitário Municipal. Segundo depoimento, “os catadores foram
praticamente expulsos do local”. No ano de 2003 é implantada a coleta seletiva na cidade
e Unidades de Reciclagem (UR) vão se constituindo - para receber e tratar os materiais.
Atualmente são 31 (trinta e uma) as registradas pela Prefeitura (SAS, 2015). Segundo
informações obtidas, essas UR funcionam em modelos distintos, inclusive na forma de
propriedade particular.
Enquanto marco legal mínimo para essa discussão do tratamento dos resíduos
sólidos e a organização de CTMR, citamos a Lei Federal 12.305, de 2010, (instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos) e 03 (duas) leis locais: a 7.305, de 2012,
(estabelece a Política Municipal de Economia Solidária); o Decreto 20.849, de 2013,
(organiza a coleta seletiva e orienta a formação de CTMR); a Complementar nº 465, de
junho de 2016 (define locais específicos para a realização das atividades de reciclagem)
alterando a LOT (Lei de Ordenamento Territorial).
Registramos que a Prefeitura de Joinville realizou em 2015 uma pesquisa sobre a
atividade de reciclagem (SAS, 2015). No total foram entrevistados 601 trabalhadores.
Caso fossem somados os familiares que também trabalham com reciclagem, o número de
pessoas envolvidas e que obtém renda dessa atividade chega a 1.200. Dentre os dados
apurados cabe destacar os referentes à “organização de trabalho”: 49,8% trabalham
ISSN 2526-4044

274 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

sozinho; 21,8% é contratado por empreendimento particular; 18,0% faz parte de uma
associação ou cooperativa. A pesquisa da Prefeitura também apurou que os
trabalhadores cooperativados ganham, em média, o dobro dos individualizados.
2. As cooperativas pesquisadas
2.1 Cooperaventureiro: A “Cooperativa de Trabalho dos Recicladores do Aventureiro” é
oriunda

da

Associação

Ecológica

de

Catadores

e

Recicladores

de

Joinville

(ASSECREJO). Essa associação, primeira de trabalhadores desse ramo de atividade na
cidade, é fruto das negociações com o Poder Público Municipal, em razão do fechamento
do Aterro Sanitário para coleta de materiais sólidos, ocorrido em 2001. Conta atualmente
com 19 (dezenove) associados. Identificada como “Unidade de Reciclagem Leste” (URL).
Está localizada na Avenida Miguel Castanha, 359 – Bairro Aventureiro.
2.2 Cooperpar: A “Cooperativa dos Recicladores do Paranaguamirim” é oriunda da
Recicla (Cooperativa de Reciclagem, Beneficiamento e Arborização de Joinville-SC). A
Recicla foi criada em janeiro de 2015, a partir de 03 (três) grupos de trabalhadores,
organizados, na época, em condições bastante precárias, segundo informações.
Atualmente a Cooperpar conta com 27 (vinte e sete) associados. Identificada como
“Unidade de Reciclagem Sul” (URS). Está localizada na rua Fernando Nunes Santana,
144, Bairro João Costa.
Para efeito de nosso trabalho, selecionamos essas duas cooperativas: ambas
foram fomentadas/implantadas pelo Poder Público Municipal, recebem o material da
coleta seletiva e operam de forma subsidiada.
3. Análise das dimensões de sustentabilidade
Tabela 2 – Dados da Cooperaventureiro
Dimensão

Componentes

Indicadores

Econômica

Mercantil

100% da venda dos produtos reciclados

Não mercantil

Com subsídios

Não monetário

Não há voluntários

Social

Vínculos sociais e percepção sobre o
trabalho

Fortes sentimentos de: solidariedade interna; orgulho
profissional; confiança na cooperativa.

Política

Elemento decisório e questão
ambiental

Forte democracia interna; fraca articulação em rede; forte
preocupação ambiental.

Gestão

Finanças

Forte instabilidade financeira
Fonte: Pesquisa dos autores
Tabela 3 – Dados da Cooperar
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Dimensão

Componentes

Indicadores

Econômica

Mercantil

100% da venda dos produtos reciclados

Não monetário

Com subsídios

Não mercantil

Não há voluntários

Social

Vínculos sociais
e percepção sobre o trabalho

Mediano sentimento de solidariedade interna;
Forte orgulho profissional e forte confiança na cooperativa

Política

Elemento decisório e questão
ambiental

Fraca democracia interna; fraca articulação em rede; forte
preocupação ambiental.

Gestão

Finanças

forte instabilidade financeira
Fonte: Pesquisa dos autores

3.1 A dimensão econômica
A fonte financeira das 02 (duas) cooperativas (Cooperaventureiro e Cooperpar) é
100% originada da venda dos produtos reciclados. Os seus coordenadores estimam uma
perda no faturamento entre 30% e 40% em razão da venda dos produtos serem para os
“atravessadores”. Segundo eles, as cooperativas não conseguem vender diretamente
para as indústrias, por várias razões. Uma delas estava na LOT (Lei de Ordenamento
Territorial) até então vigente, que não permitia a regularização das atividades de
reciclagem nos endereços atuais2. Esse dado mostra como as variáveis se interrelacionam. Aqui é a variável política interferindo diretamente no ordenamento econômico.
Outro elemento apontado que dificulta a comercialização dos produtos reciclados é
que as cooperativas não atuam em “rede” com outras cooperativas e entidades de
Economia Solidária. Isoladas elas ficam reféns dos atravessadores e das amarras
impostas. Um dos coordenadores relatou exemplos dessas amarras: (1) O atravessador
paga R$ 0,15 pelo vidro inteiro de conserva. No mercado, a cooperativa poderia vendê-lo
por até R$ 1,00. Ocorre que o atravessador exige vidros inteiros para comprar os
quebrados e respectivos cacos; (2) Como as cooperativas dificilmente conseguem
guardar alguma reserva financeira, na emergência recorrem aos atravessadores: “a
prensa quebrou e precisávamos urgentemente de R$ 600,00 para o conserto. O
atravessador emprestou, nos socorreu, mas exigiu contrapartidas”. “É assim que
funciona”, conclui.
A venda dos produtos reciclados também não tem garantido uma renda estável aos
associados. É fato, conforme relatado nas entrevistas, que as crises financeiras e de
gestão acompanham as histórias de ambas as cooperativas. A partilha atual, conforme
apuramos, gira em torno de R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00 mensais. Na Cooperaventureiro,

2
Há uma expectativa grande de mudança a partir de agora, já que a Lei Complementar Nº 465, sancionada em 28 de junho de 2016,
vai permitir a regularização das 02 (duas) cooperativas.
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100% dos associados se mostraram satisfeitos com os valores atuais, em razão do
trabalho da nova gestão que garantiu, inclusive, uma subida dos valores partilhados. Já
na Recicla, 60% dos entrevistados se mostraram insatisfeitos com os valores atuais, em
razão das possibilidades que se tem de obter valores maiores. Cabe registrar que os
associados de ambas as cooperativas não possuem carteira de trabalho assinada, nem
férias e licenças (de qualquer espécie) remuneradas. Também não possuem 13º Salário.
As cooperativas apenas pagam o INSS individual a cada um dos associados (atualmente
R$ 96,80).
Compondo a parte financeira, os subsídios municipais fazem muita diferença. O
galpão da Cooperaventureiro é da Prefeitura, que paga a luz e isenta a cobrança de água,
IPTU e taxas. O galpão da Cooperpar é de propriedade privada, com aluguel pago pela
Prefeitura, assim como Luz e isenção de outras cobranças. E o material da coleta seletiva
chega aos galpões sem custo para as cooperativas. Aqui também se percebe como a
variável política se inter-relaciona com a dimensão econômica. Nas condições atuais, sem
esses subsídios, dificilmente as CTMR’s (Cooperativas de Trabalhadores de Material
Reciclável) poderiam se manter. E sem as CTMR’s o Poder Público Municipal teria
enormes dificuldades de executar diversas políticas públicas: de coleta seletiva
(implantada em 2003), de tratamento dos resíduos sólidos (Lei Federal nº 12.305, de
2010), bem como seu compromisso com o desenvolvimento da Economia Solidária.
Por último, sobre a dimensão econômica, em nenhuma das duas cooperativas há
trabalho voluntário. Perguntados sobre possíveis parcerias que seriam bem-vindas para
as cooperativas, os coordenadores citaram três campos: área técnica (conserto de
maquinário, manutenção elétrica, suporte de informática); área de segurança e saúde no
trabalho; área pedagógica/motivacional.
3.2 A dimensão social
Nas relações interpessoais, notamos que a Cooperpar enfrenta mais dificuldades.
Essa realidade não pode ser desvinculada da situação gerencial das cooperativas. A
Cooperaventureiro vem passando nos últimos meses por uma gestão que tem conseguido
ser bem-sucedida nas decisões administrativas, na transparência das decisões. Isso
gerou impacto direto nos valores das partilhas e nas relações interpessoais entre os
membros, que se mostram mais satisfeitos e com melhores níveis de confiança entre si.
Já a Cooperpar, passa por uma gestão que, apesar de ter adquirido relativo êxito nos
processos administrativos, não tem conseguido manter relações de confiança entre seus
membros.

ISSN 2526-4044

277 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Outro ponto que chamou a atenção na pesquisa, nas respostas dos associados, foi
o forte “sentimento de pertencimento” ao grupo e ao projeto “cooperativa”. Em ambas as
cooperativas, 100% dos entrevistados respondeu que “não somente gosta de trabalhar na
cooperativa, como acredita nela”. Sobre a pergunta “Você tem orgulho do seu trabalho? ”:
quase todos responderam que SIM. Apenas um respondeu “mais ou menos”.
3.3 A dimensão política
Nas duas cooperativas pesquisadas percebermos que a grande maioria dos
indivíduos se vê como “sócios”, como atores do processo. No entanto, há problemas que
precisam ser trabalhados. Na pergunta formulada: “Como são tomadas as decisões na
Cooperativa? ” as respostas apontaram para duas situações: na Cooperaventureiro 94%
respondeu que as decisões são tomadas em reuniões, bem organizadas e na qual todos
podem opinar e votar. Já na Cooperpar, 77% assinalou que as decisões são tomadas no
nível da Coordenação e da Diretoria, ou seja, que as decisões são centralizadas.
Na dimensão política percebemos uma forte preocupação com o meio ambiente.
Nas 02 (duas) cooperativas os materiais são reciclados considerando também o valor
social-ambiental e não somente o valor econômico. Um exemplo é o isopor, que segundo
os recicladores, “não paga sequer o trabalho em separá-lo, mas, no entanto, aqui nós
damos o destino certo para ele”.
3.4 A dimensão de gestão
As crises financeiras e de gestão acompanham as histórias das 02 (duas)
cooperativas. A gestão implica em pensar o micro e o macro, a articulação entre as
diversas variáveis. Para os coordenadores ouvidos, “a gestão é tudo, e dela depende o
êxito dos empreendimentos solidários”.
O projeto “cooperativa” exige dos coordenadores e demais sócios conhecimentos e
habilidades múltiplas. Entretanto, muitas barreiras se colocam. Uma delas diz respeito ao
grau de escolarização: 60% dos associados não tem o Ensino Fundamental completo3.

4. Economia Solidária enquanto Tecnologia Social
Para Lima e Dagnino (2013), a Tecnologia Social (TS) pode ser definida como
“produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a
3
O desejo de continuar estudando é perceptível nos associados das 02 (duas) cooperativas. Muitas trabalhadoras já participaram do
“Mulheres SIM”, do IFSC Joinville. Atualmente está em desenvolvimento o curso de Reciclador, via Pronatec, que ocorre na própria
sede da cooperativa Cooperpar.
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comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. Desta forma,
podemos visualizar que as duas, Tecnologia Social (TS) e Economia Solidária (ES) fazem
parte de um mesmo todo, em que a própria ES se caracteriza como TS, sendo ela uma
“metodologia” capaz de se inserir na comunidade - em especial entre os trabalhadores
que buscam uma alternativa em relação ao desemprego e ou que se organizam em
moldes diferentes da economia capitalista tradicional.
Cumpre identificar, então, a demanda por uma “Ciência e Tecnologia” pautada em
outros valores e objetivos, próprios do universo das experiências e história dos
empreendimentos solidários.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os valores do cooperativismo e da Economia Solidária se sobressaem nos dois
(02) empreendimentos pesquisados, apesar das dificuldades e problemas do cotidiano.
Percebemos o valor da autogestão, da partilha igualitária, do sentimento de ser sócio, de
ser sujeito do processo.

Quanto à sustentabilidade, verificamos que os critérios

avaliativos, quando se trata de empreendimentos de economia solidária, devem ser
outros, bem diferentes daqueles da economia clássica, pois estes maximizam o
econômico, enquanto que os outros vão além - incluem o social e o ambiental,
corporificando outro mundo possível. E a relação “Economia Solidária – Tecnologia
Social” vem reforçar esta tese.
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Resumo: O turismo sendo um fenômeno social multifacetado apresenta segmentos que corroboram para o
desenvolvimento e crescimento no que tange a cadeia produtiva econômica de um país. O presente trabalho
tem por intuito conceituar o Turismo de Compras e identificar as problemáticas na atividade com ênfase no
setor de shoppings atacadistas do estado de Santa Catarina, pertencente à região sul do Brasil.
Pormenorizando problemas como a dificuldade de fiscalização e inibição do pagamento das taxas de
comissão que são de comum acordo entre os shoppings e os guias das excursões.
Palavras-Chave: Turismo de Compras; Fenômeno Social; Setor Atacadista.

1 INTRODUÇÃO
O Turismo, com suas características peculiares é formado por segmentos ou
atividades que coincidem com o deslocamento de indivíduos de sua residência para outras
localidades. Assim, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo pode ser
definido como uma atividade de deslocamento, onde o indivíduo permanece longe de sua
residência por no mínimo 24 horas e no máximo 365 dias, destinado a atividades de lazer
e outras, sendo a permanência do indivíduo menor que 24 horas ele se classifica como
excursionista (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2016).
Nessa perspectiva, segmentos como o Turismo de Compras ou o Turismo de
Negócios não abarcariam atividades que se concebem como partícipes do turismo, e,
consequentemente, não estariam ligadas à atividade turística. Ora, se ao realizar uma
viagem para negócios ou compras, o indivíduo faz uso dos equipamentos turísticos como
o hotel, o restaurante e outros, não estaria ele contribuindo para a pejotização 1 da atividade
turística? Não estaria ele contribuindo para a formação e expansão da atividade turística?
Nesse contexto, este estudo busca discutir a formação do turismo de compras como
parte integrante da atividade turística e tenta elucidar as questões filosóficas em torno das

1

Pejotização é um termo utilizado frequentemente na área do direito para conceituar quando uma pessoa
física (PF) é tratada como pessoa jurídica (PJ), geralmente no direito trabalhista que adere esse tratamento
diferenciado.
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razões que atraem pessoas a outras localidades com o intuito de efetuarem compras. Este
segmento denominado Turismo de compras não é alvo de frequentes estudos, resultando
na complexidade de formação de conceitos em torno do tema. Assim, o presente estudo
delimitou os empreendimentos atacadistas do estado de Santa Catarina, especificamente
os shoppings2, que se localizam em pontos estratégicos das estradas do estado. O público
destas empresas é diferenciado das demais, já que estes lidam com pessoas jurídicas para
comercializarem suas mercadorias.
A finalidade da pesquisa é a obtenção de informações acerca do proceder, do
Turismo de Compras nestes locais, haja vista a caracterização sigilosa em torno da
possibilidade de compreensão da destes estabelecimentos. Assim, pretende-se aqui uma
reflexão aprofundada para trazer à discussão a temática relacionada acerca do
desconhecimento acadêmico em torno da procedência dos clientes, das agências e dos
guias que participam da atividade nestes locais. Considerando que pesquisa realizada foi
de cunho exploratório, e o atual artigo expõe o resultado parcial da pesquisa, destacando
que a continuidade do estudo dar-se-á a médio e longo prazo.
2 A ATIVIDADE TURÍSTICA E O TURISMO DE COMPRAS
O Turismo surgiu quando o homem deixou o sedentarismo e passou a viajar
(IGNARRA, 2001) e é um fenômeno social que abrange todos os gêneros, faixas etárias e
classes sociais. Incentiva a difusão de culturas e salienta a troca de experiências além de
ser um elemento propulsor da economia com a inserção de seus segmentos. Por conta
desses fatos, sua conceituação para Beni (2001) não pode estar limitada a uma única
definição, pois sua atuação abrange inúmeras áreas da sociedade, tornando assim o
Turismo um campo interdisciplinar.
Segundo Vasconcelos (2005) turismo possui um aspecto que é inseparável para o
seu proceder, sendo este a troca de locais que os indivíduos realizam utilizando o termo
viagem. Este que está de acordo com a definição realizada pela Organização Mundial de
Turismo. Obtendo o mesmo pensamento que McIntosh, onde o turismo pode ser
compreendido como “[...] a ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes,
alojá-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos.” (MCINTOSH, 1977 apud

2

“É um empreendimento que agrupa diversos estabelecimentos comerciais, centralizados arquitetônica e
administrativamente.” (BNDES, 1996)
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BENI, 1998, p.34. É o fenômeno que permite a transição de indivíduos entre as fronteiras,
sejam elas de municípios, estados ou países.
A participação do Turismo na economia do Brasil é significativa, totalizando 3,7% do
Produto Interno Bruto do país (BRASIL, 2013), corroborando para o crescimento no número
de empregos e desenvolvimento de infraestrutura para a população autóctone e para os
turistas. Em vista que o turista traz e injeta dinheiro de outros locais na economia do destino
da viagem. Na sociedade atual ocorre a necessidade de sempre se obter algo novo, e isso
tem gerando um consumismo em grande escala o que facilita e incentiva o turismo de
compras. Sendo assim salienta-se a compreensão de Turismo de compras (Vaz, 1999 apud
Martins 2007, p. 50 como:
[...] um segmento que tangencia tanto o turismo de eventos, relativamente ás feiras,
como o turismo de negócios, quando há um interesse de compras bastante
específico. De modo geral, podemos dividir três grupos de turistas que compõem
este tipo de segmento: o comprador de artigos para uso pessoal, o comprador de
especialidades e o comerciante, comprador de produtos que vão servir á realização
de negócios (este último geralmente denominado “sacoleiro”).

O turismo de compras pode ser definido também por viagens em que os turistas se
deslocam a determinados destinos onde os produtos de desejo são vendidos por valores,
mais acessíveis. Tais produtos atingem essas variáveis de preço devido a diversos motivos,
seja por se tratar de outras moedas nos casos de viagens internacionais, por se tratar de
outro Estado que devido a leis diferenciadas tem impostos inferiores ou por se tratar de
uma região que tem elevada produção de determinado produto. Assim, a caracterização
dessa oferta de produto se dá, principalmente, pelo modelo de compras centralizado nos
shoppings atacadistas3.
Entretanto o Ministério do turismo (2006) não caracteriza este segmento
especificamente, apenas engloba como pertencente ao Turismo de negócios e eventos.
Seu estudo, debate, conceituação e definição, se apresentam em um quadro pouco
difundido no meio acadêmico, acarretando em um número reduzido de publicações sobre
o tema especificamente .E os poucos conceitos encontrados na pesquisa desvinculam o
turismo de compras em si abordando a prática das compras como elementos da atividade

3

De acordo com BNDES apud Abrasce (pág. 10, 1996) os shoppings tem diferentes conceitos e são
nomeados de acordo com os mesmo, os shoppings atacadistas se enquadram em três conceitos diferentes,
são eles “Especializado/ Temático: Especializado em um ramo como moda, decoração e material esportivo;
Outlet Center: Lojas de fábricas e off-price, preços baixos, lojas mais simples com aluguéis mais baixos, custo
de construção mais reduzido, diferenças de acabamento; e Discount Center: Lojas que trabalham com
grandes volumes de produtos a baixos preços.”
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turística. Para Martins (2007) se faz necessário à quebra desse debate apenas em locais
fronteiriços, especificando assim a atividade de viagens de turismo doméstico
especificamente para compras.
A delimitação do espaço de estudo é o estado de Santa Catarina pertencente à
macrorregião Sul do Brasil, onde a produção têxtil é um eixo predominante no
desenvolvimento do espaço territorial do mesmo, devido ao número expressivo de
indústrias do ramo que produzem e fornecem mercadorias de vestuário, calçados,
acessórios, e de cama mesa e banho, gerando assim uma grande oferta de produtos para
os shoppings do setor atacadista.
Os shoppings atacadistas são empreendimentos destinados apenas para pessoas
que possuem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo que nenhuma pessoa
física, exceto funcionários tem acesso a estes locais e informações congruentes de seu
funcionamento. Gerando um debate a respeito do conceito de turismo citado anteriormente
onde se afirma que a realização do mesmo é feita por indivíduos e não por pessoas
jurídicas, mas devido a exigência do CNPJ, quem pode realizar o Turismo de Compras são
apenas “pessoas jurídicas”.
Através de informações cedidas verbalmente em entrevistas informais com
funcionários de um destes shoppings, o funcionamento destes empreendimentos se dá pelo
credenciamento das pessoas jurídicas por meio de guias de turismo que são funcionários
ou proprietários de agências de turismo que trabalham com este tipo de serviço. Onde estes
levam os compradores por meio de transportes terrestres aos destinos de compras do
Estado que fora descrito anteriormente, oriundos de diversas regiões do estado ou até
mesmo de estados vizinhos como Rio Grande do Sul, cruzando as fronteiras dos municípios
catarinenses.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os dados para a referida pesquisa que possui abordagem qualitativa, foram obtidos
através de pesquisa bibliográfica, que é definida por Cervo e Bervian (1983) apud Raupp e
Beuren (2003, p.) como “[...] referenciais teóricos publicados em documentos. [...]”. Sendo
assim, foram realizados estudos e pesquisas em livros técnicos de turismo e artigos
publicados nas revistas científicas do mesmo tema para a compreensão dos conceitos e
fundamentações das temáticas provenientes do turismo.
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Foram pesquisados artigos através dos portais online de revistas científicas e não
se obteve nenhum artigo que tratasse especificamente de turismo de compras no país.
Juntamente com a pesquisa bibliográfica foram realizadas entrevistas informais com
funcionários dos shoppings do setor atacadistas que descreveram as práticas de
pagamento de comissão aos guias e também pormenorizaram o que é necessário para
entrar e comprar nos shoppings em questão. Foram realizados também contatos com
empresas de fretamento de ônibus que assim como os funcionários acima citados apenas
aceitaram responder as perguntas no caso de serem publicadas em anonimato.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Perante as definições de turismo de compras encontradas se percebe a
complexidade da conceituação do mesmo. Após análise e comparação dos conceitos
apenas se considera turismo de compras o realizado pelo o terceiro grupo de turistas do
conceito de Vaz, 1999 apud Martins 2007 “o comerciante, comprador de produtos que vão
servir à realização de negócios”. Tendo como base que o principal motivo da viagem é
comprar em locais que o produto de desejo é mais barato, resultando em maior lucro no
momento de revenda do mesmo.
Um dado levantado através da pesquisa bibliográfica foi que ao buscar o termo
“Turismo de compras” apenas 4 revistas tinham algum artigo que citava as palavras que
compõe o termo. Já nas revistas que mostram resultados nenhum dos artigos tratava
especificamente de turismo de compras no Brasil, a maioria tinha como base relações
internacionais, que como já tratado anteriormente é influenciado pela diferença da moeda
dos países em questão.
Através das entrevistas com funcionários do setor atacadista têxtil, foram obtidas
algumas informações e problemáticas interessantes e que não eram o foco inicial da
pesquisa. Outro dado relevante levantado através da pesquisa foi que os guias
responsáveis pelas excursões recebem o pagamento de 10% do valor total da compra dos
clientes de sua excursão. Sendo assim em uma compra de R$ 10.000,00 o guia de turismo
receberia R$ 1.000,00.
As empresas de fretamento de ônibus ou agências de transporte turístico as quais
os guias fazem parte não cobram o valor da passagem dos clientes, sendo que o lucro da
viagem é arrecadado pelo guia de turismo referente a comissão de 10% citado

ISSN 2526-4044

285 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

anteriormente. As empresas participantes na pesquisa revelaram que a média de
passageiros por ônibus é de 20 pax, e os funcionários das lojas atacadistas afirmaram que
o valor da compra dos clientes varia em torno de R$ 1.500,00 por loja. E a alimentação dos
clientes é disponibilizada pela administração de cada shopping.
Expõe-se a seguir a lógica e as variáveis para gerar o valor recebido a cada
excursão. Um cálculo com base na média de clientes por ônibus (20 pax) e na média de
valor gasto por loja (R$ 1.500,00), considerando que cada shopping possui cerca de 50
lojas e o cliente visita 10% das lojas (5 lojas) dos shoppings por visita e o roteiro de compras
passa por 5 shoppings, cada excursão recebe então cerca de R$ 750.000,00 (setecentos
e cinquenta mil reais). O que se considera um valor exorbitante e devido ao sigilo das
informações não se tem prova, porém mesmo que essa seja uma estimativa
supervalorizada ainda assim se questiona a declaração desses valores através de notas
fiscais.
Ainda problematizando as práticas de negócios desses locais, algumas das lojas dos
shoppings trabalha com número mínimo de 6 (seis) peças para realização da venda,
chegando em alguns casos a até 11 (onze) peças, caracterizando assim venda casada o
que é infração de ordem econômica previsto por lei:
Art. 3º, XVIII da Lei 12.529/11: As seguintes condutas, além de outras, na medida
em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos,
caracterizam infração da ordem econômica: [...] XVIII – subordinar a venda de um
bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação
de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem;

Sendo que tal prática se deve ao fato de que os consumidores não respondem como
pessoas físicas e sim estão ali consumindo como pessoa jurídica representando uma
empresa, haja vista que para entrar nos empreendimentos é necessário a apresentação e
um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dificuldade enfrentada para encontrar definições de turismo de compras é um
aspecto indicador da falta de pesquisas e publicações sobre o segmento da área. Sendo
assim como continuidade da atual pesquisa propõe-se a realização de pesquisas
relacionadas ao perfil desses turistas, assim como os demais agentes atuantes no
segmento, como: as agências transportadoras turísticas; as lojas consideradas destinos;
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bem como os shoppings ou grandes centros urbanos, tendo como exemplo a Rua 25 de
Março na cidade de São Paulo – SP.
Outro quesito que se faz necessário para melhor entender o Turismo de Compras é
a pesquisa a respeito das leis que estabelecem a cobrança dos impostos sobre mercadorias
que atravessam fronteiras, sejam elas estaduais ou nacionais.
O excesso de variáveis, como o pagamento de comissão aos guias ou a politica do
número mínimo de peças, que podem gerar punições por descumprimento às leis vigentes
no país justifica a política de sigilo adotado de pelas empresas que administram tais
shoppings, assim como a administração das lojas.
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Resumo: O presente trabalho tem como finalidade apresentar resultados parciais obtidos no
desenvolvimento do projeto de pesquisa “O conceito de dignidade do ser humano na filosofia de Kant:
apontamentos para a fundamentação de um projeto de educação em direitos humanos”, limitando-se a
tematizar o conceito de dignidade humana, tal como é apresentado nos principais textos de filosofia prática
do filósofo alemão Immanuel Kant. A dignidade é caracterizada por Kant como um valor absoluto e
incomparável de que são dotados todos os seres humanos, independentemente de qualquer fator
contingente ou circunstancial. Desse modo, a caracterização kantiana de dignidade humana nos permite
vislumbrar a fundamentação da exigência de respeito ao ser humano, tal como é requerida quando se tem
em conta os direitos humanos fundamentais.
.
Palavras-Chave: Dignidade, Ser humano, Ser racional, Kant.

1 INTRODUÇÃO

A busca pela definição do que é o ser humano faz parte de toda a história da
filosofia como uma das questões filosóficas fundamentais. Para essa pergunta foram
dadas diferentes respostas, cada qual destacando uma ou outra característica daquilo
que nos define, seja nossa racionalidade, nossa capacidade de estabelecer relações
sociais e políticas, ou nossa capacidade de transformar a natureza e nós mesmos por
meio do trabalho. Ao limitarmos essa questão, perguntando por aquilo que nos torna
merecedores de respeito por todos os demais pelo simples fato de pertencermos ao
gênero humano, encontramos na obra de Kant uma possibilidade razoável de resposta.
Para Kant, a racionalidade é uma característica fundamental do ser humano,
tanto em sua dimensão cognitiva quanto em sua dimensão prática. Para ele, somos seres
racionais imperfeitos (não perfeitamente racionais, mas também, seres sensíveis), o que
significa que embora o arbítrio humano seja um poder racional de escolha livre e sejamos
conscientes do que devemos fazer, nem sempre o fizemos por essa simples razão;
podemos também agir determinados por nossa natureza sensível (HELFENSTEIN, 2013,
p.34). Em outras palavras, devido a nossa finitude e imperfeição não agimos
espontaneamente de acordo com a razão e seus princípios.
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Todavia, a racionalidade ainda é uma nota definidora do ser humano, na
medida em que é essa capacidade que nos permite reconhecer e estabelecer princípios
de ação que possam ser reconhecidos por todos como universalizáveis, do mesmo modo
que é a racionalidade que nos permite reconhecer a nós mesmos e aos outros seres
humanos como seres dotados de valor. Kant caracteriza a dignidade humana como um
valor incondicional e incomparável. (melhorar)
O projeto de pesquisa O conceito de dignidade do ser humano na filosofia de
Kant: apontamentos para a fundamentação de um projeto de educação em direitos
humanos, desenvolvido no IFC – Campus Avançado Sombrio visa investigar o conceito
de “dignidade humana” a fim de encontrar a fundamentação filosófica da noção de “ser
dotado de direitos”, tomando como referencial teórico os escritos do filósofo alemão
Immanuel Kant. A partir desse resultado, tem-se a pretensão de pensar e indicar
possíveis implicações dessa teoria filosófica na discussão atual acerca dos direitos
humanos, vislumbrando pensar uma prática educacional em direitos humanos.
Como parte constituinte do projeto, o presente trabalho pretende apresentar e
discutir o conceito de dignidade humana, tal como é elaborado por Kant em suas obras de
filosofia moral Fundamentação da metafísica dos costumes e Metafísica dos costumes. A
caracterização kantiana de dignidade humana nos permite vislumbrar a fundamentação
da exigência de respeito ao ser humano, sem ter em conta fatores contingentes ou
circunstanciais. Tal conceito mostra-se muito fecundo para a reflexão atual sobre os
direitos humanos fundamentais.

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado através da leitura, análise e interpretação dos textos do
filósofo Immanuel Kant, apresentação da problemática e tematização crítica-analítica
especialmente dos textos desse autor com auxílio de intérpretes e comentadores
reconhecidos de suas obras. A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa
quanto à técnica foi a pesquisa bibliográfica.
Para atingir os objetivos da pesquisa procedeu-se primeiramente a seleção da
bibliografia a ser utilizada. Após, foi realizada a leitura das Obras de filosofia prática de
Immanuel Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes e Metafísica dos costumes,
contando com o auxílio de dicionário especializado e comentadores das Obras do filósofo.
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Foi realizado o fichamento das Obras, com atenção especial para as passagens em que é
tematizado o conceito de dignidade humana. Sempre a partir da leitura dos textos e
fichamentos foram realizados encontros de discussão com a orientadora, a fim de
esclarecer dúvidas e orientar a produção escrita.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de dignidade é apresentado por Kant em seus escritos de filosofia
prática como uma característica definidora da humanidade. Na obra intitulada
Fundamentação da metafísica dos costumes, sua primeira obra de filosofia moral, Kant
apresenta a distinção entre preço e dignidade e afirma que ao contrário das coisas que
possuem um preço e por isso pode-se estipular qualquer outra coisa como equivalente,
aquilo que está acima de todo o preço e não permite equivalente, possui dignidade.
(KANT, 2005, p. 77) Kant explica que tudo o que se refere às nossas necessidades (como
alimentação, vestuário, moradia) ou desejos (coisas que nos proporcionam prazer e
satisfação) possui um preço, venal (depende de sua utilidade) ou de afeição (depende de
um sentimento individual), e para estes é sempre possível propor um equivalente. O preço
atribuído a esses objetos possui somente um valor condicional e relativo, na medida em
que depende da existência das necessidades e desejos em que são baseados e de suas
características.
Todavia, de acordo com Kant, o ser humano, e, “duma maneira geral, todo o
ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta
ou daquela vontade.” (KANT, 2005, p. 68) Com essa afirmação, Kant quer distinguir os
seres humanos de todas as outras coisas existentes na natureza (KANT, 2005, p. 68). Os
seres humanos, distintamente das coisas, se chamam pessoas, ou seja, seres cuja
natureza racional (é sujeito de uma razão prático-moral) os distingue como algo que não
pode ser utilizado por nenhum outro ser como meio para se alcançar qualquer fim que
seja. Em outras palavras, nenhum ser humano pode ser coisificado ou instrumentalizado
por outrem. Ao contrário, no que diz respeito às ações humanas, todo ser humano tem
seu arbítrio limitado no que tange às relações com outros seres humanos. Na verdade, na
passagem acima Kant reafirma o que é expresso no Imperativo Categórico, na chamada
fórmula da humanidade, “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa
como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca
simplesmente como meio” (KANT, 2005, p. 69) Como fim em si mesmo, o ser humano
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está acima de qualquer preço, não possui um valor condicional e relativo, mas possui um
valor intrínseco absoluto, que é a dignidade.
É importante notar que o conceito de dignidade em Kant possui um significado
peculiar, isto é, trata-se de um conceito técnico, com um significado elaborado pelo
próprio autor a fim de utilizá-lo em sua teoria filosófica. Comumente compreendemos por
dignidade a qualidade que se atribui a uma pessoa como honra e decência, e que
dizemos ser uma pessoa digna. Para Kant, a dignidade não é uma qualificação que se
pode atribuir a alguém em função de sua conduta, de suas ações ou de seu caráter. Para
ele, a dignidade é um valor de que é dotado todo ser humano, independentemente de sua
conduta, de suas ações ou de qualquer outro fator contingente.
De acordo com Kant, somente o ser humano,
[...] possui uma dignidade (um valor interno absoluto), graças à qual força ao
respeito para com ele todos os demais seres racionais do mundo, e se pode medir
com qualquer outro desta classe e apreciar-se em pé de igualdade. A humanidade
na sua pessoa é o objeto do respeito que ele pode exigir a qualquer homem, e do
qual também se não há-de privar. (KANT, 2004, p. 73)

A dignidade intrínseca ao ser humano é caracterizada por Kant como um valor
absoluto, isto é, um valor incondicional e sem equivalente (incomparável). É incondicional
porque não depende de nenhuma condição para ser atribuída a um ser humano, ou seja,
a dignidade de um ser humano não depende de fatos contingentes e nem de uma
situação específica para ser estabelecida. É ainda um valor sem equivalente ou
incomparável porque é algo que está acima de todo o preço (TONETO, 2013, p. 184-5).
Nada, nenhum objeto, nenhum outro ser ou grupo de seres humanos pode ser
considerado mais valioso que qualquer outro ser humano. Todos, portanto, pelo fato de
serem humanos e dotados de dignidade, possuem o mesmo valor. Outro ponto
fundamental a salientar é o fato de que por ser um valor intrínseco ao ser humano, a
dignidade não se pode renunciar, vender, nem perder. (KANT, 2004, p. 74-5).
Desse modo, Kant atribui à humanidade um valor que não diminui nem
aumenta em virtude de circunstâncias contingentes, como o tempo e o lugar em que a
pessoa vive, a cultura a qual pertence, ou mesmo o que a pessoa de fato faz (sua
conduta). Um indivíduo não perde sua dignidade, por exemplo, quando age imoralmente.
Se a dignidade pudesse ser atribuída apenas aos indivíduos que agem moralmente, então
agir moralmente seria uma condição a ser preenchida para possuir dignidade. No entanto,
a dignidade é um valor incondicional, e, por isso, não depende de nenhuma condição.
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Assim, mesmo um indivíduo que comete um crime, mesmo tendo que sofrer a punição
devida, não perde a dignidade de que é dotado enquanto ser humano, na medida em que
o que lhe confere esse valor não é a sua conduta, mas a potencialidade de agir de acordo
com a sua racionalidade prática.
Na obra Metafísica dos costumes, segunda parte, intitulada Doutrina da virtude,
Kant apresenta afirmações importantes que se referem à dignidade humana e sua relação
com a fundamentação dos direitos humanos. Diz ele: “Todo ser humano tem uma legítima
pretensão ao respeito dos seus semelhantes e também ele está obrigado ao mesmo [...] A
própria humanidade é uma dignidade.” (KANT, 2004, p. 108) Nessas passagens Kant
reafirma os direitos fundamentais do seres humanos como livres e iguais, merecedores de
respeito e tratamento digno pelos semelhantes tão somente devido ao seu estatuto de
humano. O respeito aos demais seres humanos se apresenta a nós como um dever da
razão, uma obrigação, independentemente de quaisquer diferenças que possam existir
entre si. Certamente nem todos os seres humanos são iguais no que tange às
capacidades físicas e intelectuais, nem mesmo com relação a sua conduta. Entretanto,
somos fundamentalmente iguais pela nossa natureza, por sermos pessoas, agentes
conscientes de nossa capacidade de autodeterminação por princípios racionais. Assim,
todo ser humano, independentemente do espaço e do tempo (condições geográficas,
políticas e históricas), está obrigado moralmente a reconhecer a dignidade da
humanidade em todos os outros seres humanos.
A partir das análises realizadas acerca dos textos de Kant sobre o conceito de
dignidade humana vislumbra-se em seus escritos a fundamentação necessária para
compreendermos o ser humano como um ser dotado de direitos fundamentais, com uma
humanidade que não se pode privar e que lhe garante a possibilidade de exigir respeito,
mas com o dever de prover o mesmo a qualquer outro. Isso porque deve-se considerar o
ser humano como um ser racional que está submetido a deveres que a razão lhe impõe.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na medida em que Kant caracteriza a dignidade humana como um valor
incondicional e incomparável, ele abre caminho para compreensão da dignidade como
algo de que todo ser humano é dotado independentemente de qualquer condição
empírica, ou seja, independente de raça, cor, crença, classe social ou qualquer outro fator
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contingente ou circunstancial. Nesse sentido, a investigação do conceito de dignidade
humana

na

filosofia

de

Kant

pode

nos

proporcionar

os

fundamentos

para

compreendermos o ser humano como um ser dotado de direitos fundamentais,
especialmente como um ser merecedor de respeito pelo simples fato de ser humano.
Essa compreensão abre caminho para a reflexão e diálogo com as abordagens atuais
sobre os direitos humanos.
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Resumo: O desenvolvimento do conhecimento que os alunos desenvolvem sobre funções dependem, em
grande parte, de situações-problema apresentadas pelos professores, exemplificando e contextualizando o
conceito de função a partir de aplicações práticas, evidenciando assim a sua importância. O relato presente
neste artigo é resultado de uma atividade experimental envolvendo modelagem matemática desenvolvida
com as turmas de primeiro ano do Ensino Médio Técnico Integrado do Instituto Federal de Santa Catarina,
Campus Araranguá. A modelagem desenvolvida representava uma relação entre os tempos de escoamento
de água em latas com um, dois e três furos. Os alunos tinham que cronometrar o tempo que as latas, cheias
d’água, levavam para esvaziar, cronometrando para 200, 400 e 600ml de água e, após repetir cinco vezes
para cada lata partiam, a partir das médias de tempo obtidas, para o desenvolvimento da atividade
investigativa a partir dos valores obtidos, relacionando a quantidade de furos das latas com o tempo gasto
para o escoamento das diferentes medidas de água. No decorrer da atividade observou-se as comparações
que os alunos faziam quanto ao tempo que se levava a esvaziar a lata e, com experimentos desse tipo,
pode-se perceber a relação que se tem, quando se aumentam as quantidades de furos nas latas, mais
rápido a água escoava da mesma. Foram observados também outros dados que influenciavam na
experiência, tais como a pressão da água conforme o formato da lata e também o diâmetro dos furos feitos
nas latas. Ao finalizar a atividade os alunos conseguiram visualizar a função relacionada no experimento, e
até encontrar a lei que representava a função.
Palavras-Chave: Modelagem Matemática, função e proporcionalidade.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, no ensino de matemática, os professores enfrentam algumas
dificuldades, tal como a dificuldade que os alunos têm em construir um pensamento
algébrico,

apresentando

dificuldade

em

compreender

conceitos

e

linguagens

matemáticas. Um dos motivos para essa dificuldade, é a não visualização dos conceitos
relacionados com aplicabilidades práticas, que estejam presente no dia-a-dia do aluno, ou
seja, ensinar, ou introduzir o conceito por meio de situações problemas que interessem os
alunos, ou que faça-os refletir.
Assim, inserir situações problemas que demonstrem que a matemática ultrapassa
fórmulas decorativas e que se baseia somente em cálculos prontos, faz com que o
aluno perceba a importância da matéria fora dos limites da escola e por
consequência queira resultados mais satisfatórios em relação a si mesmo
(FLEMMING, LUZ e MELLO, 2005).

Dentre as tendências matemáticas existentes, escolhemos para introduzir o
conceito de função por meio de uma situação problema foi a modelagem matemática, que
segundo Biembenguit (2004) “ É a arte de transformar problemas da vida real em
problemas matemáticos”. A modelagem segue alguns passos: Interação, matematização,
elaboração do modelo matemático, quando esses passos não são seguidos, dar-se o
nome de modelação, segundo Biembengut (2009). Sendo que os passos a ser seguido na
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modelação são: percepção e apreensão, compreensão e explicação, significação e
modelação (BIEMBENGUT, 2009), a modelação permite que o professor aplique
modelagem com conteúdo programático em qualquer nível de ensino.
A modelação matemática norteia-se por desenvolver o conteúdo programático a
partir de um tema ou modelo matemático e orientar o modelo modelagem. Pode
valer como método de ensino aprendizagem de matemática em qualquer nível
escolar (BIEMBENGUT, 2004 p. 12).

A primeira fase da modelação consiste em estimular o aluno a lidar com
situações no meio em que vive, levando o seu pensamento para uma direção mais
matemática. A segunda fase da modelação faz o aluno perceber o mundo em que vive de
uma forma mais voltada para a matemática, segundo Biembengut (2009 p.17) é nessa
fase que se constrói o modelo matemático relacionando com o conteúdo programático. A
terceira fase consiste em fazer questionamentos, instigando o aluno a tirar conclusões
sobre o modelo matemático e os conteúdos programáticos envolvidos.
Segundo o PCN:
o professor deve organizar seu trabalho de modo que os alunos desenvolvam a
própria capacidade para construir conhecimentos matemáticos e interagir de forma
cooperativa com seus pares, na busca de soluções para problemas, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 1998, p. 63).

De acordo com a orientação do PCN, tivemos como objetivo desenvolver os
passos de modelação, com o propósito de fazer com que os alunos percebessem que em
situações simples, mas, importantes, pode-se observar, investigar, discutir e modelar
conteúdos matemáticos em grupo, apropriando-se de novos conceitos matemáticos e
desenvolvendo, em conjunto, respostas possíveis e questionamentos próprios acerca da
experiência realizada.

2 METODOLOGIA
Após algumas aulas desenvolvendo o conteúdo de função, por meio de situações
problemas, conceitos de funções e exercícios de fixação, queríamos concretizar esse
conhecimento com a aplicação de uma atividade em que o aluno pudesse visualizar de
maneira efetivamente prática os conceitos desenvolvidos em sala de aula e, assim surgiu
a proposta da atividade envolvendo o conceito de função e proporcionalidade aqui
descrito.
Inicialmente solicitou-se aos alunos que trouxessem latas de alumínio, embalagens
de achocolatados, conservas e outros, cada grupo deveria trazer três latas de mesmo
tamanho, bem como um recipiente graduado e um cronômetro. A ideia inicial era fazer
três furos no fundo da primeira lata, seis no fundo da segunda e nove no fundo da terceira
mas após protótipos realizados em laboratório decidimos, por questões de praticidade e
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organização do experimento, fazer um furo na primeira lata, dois na segunda e três na
terceira.
Solicitamos o auxílio do aluno bolsista responsável pelo laboratório de física que
furasse as latas, assim manteríamos um padrão no diâmetro dos furos, bem como o
posicionamento dos furos nas latas. Acertada a data do experimento, reservamos o
laboratório de física, pois como íamos lidar com água, precisávamos de um lugar com pia
e torneiras e bancadas para suporte e melhor organização para o experimento.
Pedimos que os alunos se dividissem em grupos de no máximo cinco
componentes. No dia da atividade todos os grupos estavam com o material solicitado em
mãos e nos dirigimos ao laboratório de física, cada grupo recebeu um roteiro a ser
seguido, contendo os passos que deveriam realizar e as tabelas que deveriam preencher.
O experimento consistiu no seguinte passo-a-passo inicial:
- Um aluno tampava o(s) furo(s) da lata até que esta estivesse cheia d’água;
- Após a lata totalmente cheia o cronômetro era acionado e as marcas de tempo
para escoamento de 200 ml, 400 ml e 600 ml eram registradas e, por cinco vezes para
cada uma das latas o mesmo procedimento era repetido, com o objetivo de se obter uma
melhor estimativa do tempo de escoamento, a partir da média aritmética simples dos
tempos obtidos conforme a figura 01.
Figura 01 – Modelo de tabela para registro dos tempos

Fonte: Arquivo dos autores.

- Após a realização do experimento, os alunos realizaram a construção dos gráficos
com as informações obtidas, relacionando ao valor de x os furos e o tempo médio de
escoamento gasto para cada medida ao valor de y, formando assim pares ordenados
conforme a figura 02.
Figura 01 – Modelo de sequência para escrita e composição dos gráficos a partir dos dados obtidos.
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Fonte: Arquivo dos autores.

As atividades propostas no roteiro, faziam os alunos refletirem acerca dos
conceitos de funções desenvolvidos nas aulas anteriores, nas quais eles podiam perceber
que existia uma relação entre os furos e o tempo de escoamento, bem como a
conscientização acerca do desperdício de água e a importância do uso racional desse
bem tão importante a todos os seres humanos, a partir de um texto cuja temática versava
sobre o uso indevido da água (Figura 03).
Figura 03 – Texto de conscientização acerca do desperdício de água

Fonte: Sítio da Sabesp São Paulo.

Para finalizar a parte da função questionou-se com os alunos se essa relação
admitia uma função, e se a reposta fosse afirmativa, qual seria essa função. Esse foi o
questionamento mais difícil de responder, os alunos levaram algum tempo para analisar e
formar a lei da função.
No termino da atividade foi solicitado aos grupos que produzissem um texto,
no qual eles deveriam relatar a experiência desenvolvida e relaciona-lá ao problema
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gerado pelo desperdício de água no mundo, com questões a serem refletida e
respondidas pelos alunos, como uma forma de conscientização para um mundo melhor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade desenvolveu nos estudantes a capacidade de relacionar os
conhecimentos desenvolvidos em sala e aplica-los em uma experiência pratica, na qual
os conceitos de função foram se formando a partir do experimento e dos dados coletados
durante as medições.
Com a atividade em grupo, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar e
discutir as ideias entre seus pares e buscar soluções que resolvessem os problemas
propostos no roteiro do trabalho desenvolvido, construindo hipóteses e conceitos acerca
dos resultados obtidos.
Verificamos que o conceito de função foi bem assimilado pelos estudantes
pois, durante a realização da atividade, os alunos retomavam e discutiam, por várias
vezes, os conceitos e situações-problema desenvolvidas em sala, organizando
informações que pudessem solucionar as questões propostas no roteiro de estudo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atividades como essa, trazem uma grande contribuição para o processo de ensino e
aprendizagem afinal, ao relacionar o conceito teórico desenvolvido em sala com uma
atividade prática na qual os estudantes enxergam a aplicabilidade do conteúdo, faz com
que as ideias desenvolvidas em sala façam mais sentido para os alunos e colaboram por
um maior desejo de aprender e desenvolver novos conhecimentos. Os estudantes
permaneceram concentrados e participaram da atividade de maneira efetiva, encarando
com muita seriedade a proposta do experimento realizado.
Figura 04 – Registro da realização do experimento pelos estudantes

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.
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Figura 05 – Registro da realização do experimento pelos estudantes

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Objetivando mostrar que, com materiais simples e sem muita sofisticação, podemos
tornar o processo de ensino e aprendizagem algo mais atraente aos alunos, e que os
professores podem buscar atividades diferenciadas para relacionar conceitos abstratos
com situações práticas, propomos aos docentes que busquem cada vez mais criar
propostas que desenvolvam mais que simplesmente decorar regras, estimulando o
espirito investigativo e a possibilidade de tornar efetiva a participação dos estudantes no
que diz respeito ao desenvolvimento de ideias e conhecimentos.
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Resumo: Este artigo advém da leitura e discussão acerca do conto “O Alienista” de Machado de Assis.
Deste livro surgiram vários temas dentre os quais selecionou-se as deficiências, sendo que a pesquisa teve
como propósito principal criar uma linha do tempo apontando os diferentes tratamentos dados aos
deficientes físicos e mentais em diferentes civilizações. Para tanto o artigo se norteou nos seguintes
objetivos: (i) Definir uma linha do tempo, apresentando os acontecimentos em ordem cronológica; (ii)
Relacionar o tratamento aos deficientes com as culturas nas diferentes civilizações; (iii) Relacionar a
mudança dos tratamentos com a mudança da cultura. A metodologia tem caráter qualitativo e baseou-se em
pesquisa bibliográfica utilizando livros, artigos e sites. Os resultados alcançados foram a compreensão dos
tratamentos sociais dados às pessoas com deficiência em cada civilização, de modo a perceber que
existem, normalmente, duas formas principais: de um lado a aceitação e variados graus de tratamento e
inclusão, e de outro, a exclusão, com segregação e extermínio. Por fim, pode-se entender que o preconceito
é uma construção histórica derivada de relações de poder, que se perpetua e acaba sendo reproduzida sem
questionamento. Compreende-se que a inclusão só poderá acontecer em nossa sociedade quando esse
preconceito for desnaturalizado.
Palavras-Chave: Pessoas com deficiência. Preconceito. Exclusão. Inclusão.

1 INTRODUÇÃO

A temática pesquisada surgiu a partir da leitura e discussão do conto O
Alienista, de Machado de Assis. Nesta obra, o renomado médico e cientista Simão
Bacamarte propõe a criação de um local para os alienados na vila de Itaguaí: a Casa
Verde. Inicialmente ele se restringe aos doentes enviados pelas famílias, mas logo passa
a determinar quem é mentecapto e aprisioná-los, não sem violência, no hospício para
estudo e tratamento. A ciência definia-se como um saber irrefutável e inquestionável.
Embora se trate de uma obra de ficção, os doentes mentais são retratados de
forma realista e fiel aos tratamentos do século XIX. Além disso, o conto apresenta o
contexto da consolidação do alienismo no Brasil, apresentando um momento de inflexão
na compreensão e no tratamento – médico e social – dispensado aos doentes mentais.
Essa observação nos instigou a pensar se teria sido sempre assim, se as pessoas com
deficiências sempre foram motivo de vergonha e reclusão ou se em algum momento isso
foi diferente. Além disso, estimulou-nos a ampliar a pesquisa para abranger não apenas
os doentes mentais, mas as deficiências de modo geral. Nesse sentido, o objetivo deste
trabalho é diferenciar e relacionar as maneiras de tratamento e exclusão dos deficientes
através do tempo, traçando uma cronologia das principais civilizações e da forma como
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cada uma tratou-os, de modo a relacionar as alterações no tratamento com as mudanças
culturais.
Esta pesquisa justifica-se por discutir um tema tão importante como a exclusão
social de deficientes, a qual, mesmo com leis de amparo e de inclusão, continua a
acontecer. Também permite investigar por que essa exclusão existe e, por reconstruir sua
trajetória histórica, esclarecer os preconceitos com relação às pessoas com deficiências
físicas e mentais. Além disso, pode mostrar como cada sociedade estudada organizava
sua hierarquia social e normas culturais, permitindo compreender as relações de poder
subjacentes. Assim, pode-se perceber a forma como se traçava o limite entre a
normalidade e a anormalidade, suas mudanças e permanências no tempo.

2 METODOLOGIA

Este artigo derivou de uma atividade de ensino, proposta pela unidade
curricular Oficina de Integração 4 do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, envolvendo uma pesquisa exploratória realizada através de análise bibliográfica
em livros, trabalhos acadêmicos, artigos e sites que descreveram o assunto trabalhado.
Na sequência, pretende-se desenvolver um projeto de extensão para ampliar as
discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência dentro da rede básica de ensino
e, posteriormente, produzir materiais didáticos sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sempre existiram indivíduos com limitações física, sensorial ou cognitiva,
temporárias ou permanentes, congênitas ou adquiridas por circunstâncias ocorridas
durante a vida (acidentes, guerras, doenças graves...). As pessoas com deficiência
vivenciaram tanto tempos de aceitação e até mesmo endeusamento, quanto tempos de
segregação, perseguição e assassinatos em massa. Alguns desses períodos, por sua
importância para a sociedade ocidental foram contemplados na cronologia a seguir.

3.1 As deficiências na Antiguidade

A sociedade egípcia tinha um número muito baixo de pessoas com deficiência
pois seus habitantes tinham hábitos de vida vegetarianos. Os poucos existentes não eram
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excluídos por suas deficiências e sim por sua condição social (rico ou pobre), tanto que
em classes mais abastadas podiam exercer qualquer carreira, enquanto os mais pobres
recaíam aos cuidados dos improvisadores e seus amuletos (LEMOS, 2009). Além disso,
existem papiros egípcios com ensinamentos morais que ressaltam a necessidade de se
respeitar as pessoas com deficiência (AUGUSTIN, 2012).
Outro ponto a se destacar são os anões que, independentemente de sua
classe, eram considerados amuletos da sorte e objeto de diversão, tanto que os que
nasciam na margem da sociedade muitas vezes eram comprados por nobres, tirando a
família da pobreza. Como ressalta Silva (1986, p.65): “Na cultura Egípcia antiga os anões
jamais foram olhados como seres marginalizados ou desgraçados, inferiores aos outros
homens”. O bom tratamento conferido aos anões pode ter relação com a popularidade do
deus Bes. Anão de aparência robusta e monstruosa, era a divindade das danças e jogos
e também protetor do parto, junto a Taweret. Acreditava-se que ele cuidava para que
demônios não amaldiçoassem as crianças e as divertia (LEMOS, 2009).
Por sua vez, na cidade-Estado de Esparta, a vida de todos pertencia ao Estado
e, para servi-lo bem, exigia-se boa saúde e força, principalmente para a atuação no
exército. Então criou-se um conselho de anciãos ao qual os pais tinham de levar seus
filhos recém-nascidos para serem „selecionados‟: se fosse um bebê grande, saudável e
sem sinal de deficiências voltava aos pais até os 6 anos, depois dessa idade era recolhido
para ser treinado para a guerra. Se o bebê apresentasse qualquer sinal de fraqueza ou
deficiência, porém, o “[...] levavam a um local chamado “Apothetai”, que significa
„depósitos‟. Tratava-se de um abismo situado na cadeia de montanhas Taygetos, perto de
Esparta, para lá a criança ser lançada e encontrar sua morte” (SILVA, 1986, p.121-122).
O Estado legitimava essa prática dizendo que apenas os fortes serviriam para
criar exércitos aptos a vencer e expandir Esparta cada vez mais e, portanto, somente
estes poderiam participar da cidadania espartana (SILVA, 1986). Percebe-se, portanto,
que os espartanos não lidavam com as pessoas com deficiência baseados em religião
como os egípcios, mas em seus aspectos militares e práticos.
Com relação a Atenas, havia a grande importância atribuída aos corpos belos e
harmoniosos. Isso pode ser percebido nos escritos de Platão (A República) e de
Aristóteles (A Política) que recomendam que os disformes fossem “interditos e ocultos” ou
que sua população fosse controlada, via infanticídio ou aborto (SILVA, 2012).
Já Roma tinha princípios parecidos com a Grécia: ali também existia uma lei
que dava direito ao pai (pater famílias) para analisar o recém-nascido e decidir se ele
tinha ou não os pré-requisitos para receber todos os outros direitos romanos. Caso fosse
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prematuro, mal-formado, doente ou “monstruoso”, o bebê era abandonado no rio Tibre ou
em outros locais sagrados ou era morto, normalmente por afogamento. Essa prática era
justificada por pensadores como Sêneca como uma separação racional entre “sãos” e
“nocivos”, em vista da necessidade social da época (LEMOS, 2009; SILVA, 1986).
Muitas vezes, famílias mais pobres recolhiam esses bebês, os criavam e
depois subornavam os supostos pais ou os colocavam para pedir esmolas, com o objetivo
de melhorar de vida. Assim, muitos deficientes sobreviveram, mas acabavam vivendo
muito mal, sendo usados para diversão e prostituição, sofrendo hostilidades que variavam
“entre castigos físicos, condições precárias de higiene, saúde e segurança, trabalhos
forçados e perigosos, segregação social e abusos físicos e sexuais” (GUGEL apud
AUGUSTIN, 2012, p.19).
O surgimento do cristianismo provocou uma mudança ética no comportamento
religioso baseado na Bíblia: “Enquanto o Antigo Testamento trazia mensagens de castigo
e punições, o Novo Testamento orientava para o perdão e a caridade” (AUGUSTIN, 2012,
p.20). Como a doutrina cristã prega a igualdade e o amor entre todos os seres humanos,
uma nova visão das deficiências emergiu, baseada no acolhimento e na compreensão de
que as deficiências não eram castigos pelos pecados (embora essa visão perdure), mas
sim males necessários feitos para engrandecer a alma.
Quando o cristianismo se fortaleceu, tornou-se a religião oficial do império
romano, resultando na redução do abandono e morte das crianças com deficiência, até
sua proibição por lei, em 315. Para abrigar essa população com deficiência e indigente,
surgiram os primeiros hospitais de caridade. Tratava-se de uma política assistencialista
que apenas isolava e excluía essas pessoas da sociedade e retirava das famílias o “peso”
de cuidar delas (AUGUSTIN, 2012; LEMOS, 2009).
Não obstante, não ter deficiências era um requisito para exercer cargos
religiosos (SILVA, 1986). Além disso, durante a Idade Média, o clero e os fiéis da Igreja
Católica Romana retomaram o pensamento supersticioso de que as deficiências eram
castigos divinos, punições pelos pecados, marcas do demônio ou de feitiçaria
(AUGUSTIN, 2012). Adotaram-se novamente comportamentos discriminatórios e de
perseguição às pessoas com deficiências físicas ou mentais. Elas passaram a compor o
grupo dos marginalizados: pobres, mendigos, enfermos.
Percebe-se, portanto, que os valores religiosos cristãos ora defendiam os
deficientes com práticas caritativas, encarando a deficiência como uma provação de fé,
ora os perseguiram e acusaram de serem “figuras demoníacas e pecadoras” que eram
objeto da ira divina (SILVA, 2012), como ocorreu durante a Inquisição.
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3.2 A emergência da razão e a implantação dos locais para tratamento

A Idade Moderna foi um período contraditório: por um lado o Renascimento
provocava mudanças na visão de mundo, procurava ampliar os domínios da razão e
libertar dos dogmas religiosos, contudo a força da Igreja Católica continuava imensa.
Herdeiro do renascimento, o Iluminismo ampliou a visão das deficiências do ponto de
vista racional, empírico e científico. Por outro lado, a Revolução Industrial aumentou o
preconceito com relação à improdutividade e à incapacidade econômica desses
indivíduos (SILVA, 2012). A partir do século XVIII, a sociedade começou a ver as
deficiências como uma patologia e seus portadores como um problema médico, não só
social. Para solucionar esse problema criaram-se manicômios, hospícios e hospitais
públicos, com o intuito de reabilitar essas pessoas para a sociedade. Porém isso não
acontecia, no máximo se tornavam depósitos de deficientes vivos. Nesse sentido, isolar
as pessoas com deficiência era uma forma de proteger o doente e a sociedade.
Apenas no século XIX é que, de fato, a medicina se apropriou da insanidade e
passou a tentar tratá-la. Os médicos dessa época, como Pinel, Esquirol e Rush,
acreditavam que, com autoridade forte, os „loucos‟ não teriam aspiração para se rebelar,
dispensando formas mais brutais de contenção. Não obstante, no geral, os tratamentos
implicavam bastante violência física e simbólica (como a perda da identidade, por
exemplo). O tratamento médico passava por exclusão social, perda da liberdade, coerção
e intimidação, contenção via camisa de força ou outras amarrações, privação de
alimentos, banhos frios, sangrias, isolamento (solidão e escuridão), tortura física e
psicológica. Como muitos médicos seguiam essas ideias, essa visão do terror que salva
foi comprada e adotada em muitos hospitais (LEMOS, 2009).
Apesar dessa visão predominante, no século XIX também houveram tentativas
importantes de melhorar a vida das pessoas com deficiência: L‟Epée, Braille, Itard e
Montessori dedicaram-se ao tratamento e à educação simultaneamente de crianças
surdas, cegas, selvagens e com “idiotia”. Além disso, organizaram-se serviços de
reabilitação e assistência aos feridos em guerras e acidentes (AUGUSTIN, 2012).
A primeira metade do século XX também assistiria simultaneamente a avanços
no sentido da inclusão e da exclusão. Por um lado, passaram a ocorrer congressos para
discutir as deficiências; surgiram instituições para reinseri-los no trabalho e na sociedade;
os lugares para a reabilitação das deficiências físicas melhoraram, as próteses e auxílios
estatais ampliavam sua qualidade de vida (AUGUSTIN, 2012). Por outro lado, surgiram
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tratamentos muito violentos para as doenças mentais: métodos como o eletrochoque, a
lobotomia (intervenção cirúrgica no cérebro) e os primeiros remédios neurolépticos.
Outra exclusão importantíssima decorreu da ascensão do Partido Nazista na
Alemanha. Com sua ideologia racial ariana, Hitler criou e moveu um aparato de
segregação, eugenia, esterelização e extermínio em massa que atingiu os grupos raciais,
religiosos e políticos considerados inferiores, bem como deficientes físicos e mentais,
pervertidos e depravados. Nesse período foram esterilizadas cerca de 400 mil pessoas e
mortas 275 mil crianças e idosos com deficiências (AUGUSTIN, 2012; FERNANDES,
s.d.). Desta forma, o regime nazista pode ser considerado o mais radical em relação a
deixar somente os “fortes” sobreviverem, porém outras nações fizeram isso com o mesmo
objetivo de preservar e prosperar a nação.

3.3 Os direitos humanos e as deficiências

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade e a política internacional
viram os perigos da intolerância contra minorias. Com isso, em outubro de 1945, a
Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada oficialmente para evitar conflitos entre
as nações, incluindo as questões étnicas. Pouco tempo depois, proclamou a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro parágrafo já define: “Todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito” (ONU, 1948). Fica assim
subentendido que todo ser humano, tenha deficiência ou não, tem os mesmos direitos.
Além disso, estabelece que todos “tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
[...] sem distinção de qualquer espécie”. Ou seja, todas as pessoas passaram a ter direito
à vida, à dignidade, à igualdade, bem como a serem assistidas socialmente pelos
Estados, mediante leis e políticas públicas. Importante lembrar que esses direitos não
podem ser contrariados por outras leis ou por autoridade nenhuma (LEMOS, 2009).
A década de 1970 trouxe duas outras importantes declarações de direitos: a
dos Deficientes Mentais (1971) e a das Pessoas Deficientes (1975). Trata-se de uma
mudança significativa: pessoas com deficiências físicas e mentais passam a ser vistas
como seres humanos, portadoras de direitos inalienáveis, que não devem ser mortas,
excluídas, segregadas ou aprisionadas em hospitais com tratamentos desumanos, ao
contrário, devem receber tratamento médico adequado para sua reabilitação (LEMOS,
2009). Também foram inovadoras por reconhecerem os determinantes socioculturais na
exclusão aos deficientes e as falhas do Estado em assisti-los, visando promover sua
inclusão social e a acessibilidade (AUGUSTIN, 2012).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, percebeu-se que os tratamentos sociais às pessoas com deficiência
variaram entre a aceitação com ou sem tratamento, e a exclusão, com segregação e
extermínio. Constatou-se que a inclusão efetiva nunca foi a prática nas sociedades
estudadas, mesmo naquelas que eram mais tolerantes, como no Egito e o período inicial
do cristianismo. A imensa maioria da trajetória humana caracteriza-se pela exclusão
justificada em bases religiosas (pecado, castigo divino) ou em interesses políticos e
econômicos (incapacidade, inadaptação às exigências sociais). Essa exclusão em muitos
momentos significou literalmente a morte para aqueles considerados “anormais”: Esparta,
Roma, Inquisição, Nazismo. Mesmo atualmente, com todas as declarações de direitos e
leis de integração e igualdade que promoveram mudanças significativas, a inclusão ainda
não é uma realidade cotidiana. Isso se deve, em grande medida, à nossa incapacidade de
nos livrar da discriminação e do preconceito – entendido como uma construção histórica
derivada de relações de poder, que se perpetua e acaba sendo reproduzida sem
questionamento. Compreende-se que a inclusão só poderá acontecer em nossa
sociedade quando esse preconceito for desnaturalizado e as pessoas forem capazes de
olhar as pessoas com deficiência como membros da sociedade, capazes de produzir, de
reproduzir, de criar, de enriquecer, de formar e de participar.
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Resumo: Partindo da leitura da obra ficcional “O Alienista” de Machado de Assis proposta numa unidade
curricular do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, iniciou-se uma pesquisa sobre os
principais acontecimentos envolvendo as pessoas com deficiência física e mental e definiu-se o enfoque na
Alemanha nazista de modo a investigar o tratamento dado aos deficientes nesse período. Além disso, os
objetivos específicos deste artigo são: explicar a teoria racial ariana, descrever o que foi e como ocorria a
atuação do projeto “Eutanásia”, identificar a aceitação popular e relacionar o período estudado ao cenário
apresentado pelo conto machadiano. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica com a
utilização de documentários, livros e artigos. Percebeu-se que Hitler sendo o führer teve liberdade para
colocar em prática sua teoria racial descrita no livro “Mein Kampf”, com o apoio dos médicos, da burocracia
estatal e de uma parte considerável da população. Importante destacar que o processo de segregação,
experimentação científica e extermínio, muito conhecido pelo holocausto que afetou os judeus, começou
afetando as pessoas com deficiências em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, durante as atividades
do projeto Eutanásia. Apenas depois que o mundo conheceu o horror provocado pelo extermínio nazista
criou-se a Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que passou a
tratar todos como iguais, iniciando uma nova visão sobre as pessoas com deficiência.
Palavras-Chave: Pessoas com deficiência. Nazismo. Preconceito.

1 INTRODUÇÃO

A temática surgiu da discussão do conto O Alienista, de Machado de Assis,
proposta pela unidade curricular Oficina de Integração 4 do curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio. Nesta obra, o famoso médico Simão Bacamarte propõe a
construção de um local destinado ao estudo e tratamento dos doentes mentais na Vila de
Itaguaí. O hospício, conhecido como Casa Verde, inicialmente abrigou os loucos enviados
pela família, que antes ficavam em casa ou perambulavam livremente pelas ruas. Em
pouco tempo, o doutor Bacamarte, valendo-se do saber científico considerado
inquestionável e do respeito temeroso da população, passou a observar todos os
moradores e aprisionou, não sem violência, aqueles que ele considera “anormais” no
manicômio. Apesar da onipotência do médico e do encarceramento de membros queridos
da comunidade, a reação popular foi reduzida. Por fim, decepcionado com sua
incapacidade de compreender os motivos da desrazão e observando que essa era a
norma, Bacamarte percebeu-se solitário e anormal no seu pleno domínio da razão,
trancando a si mesmo na Casa Verde (ASSIS, 1994).
Embora seja uma obra de ficção, há aspectos realistas com relação ao poder
da ciência e à forma de tratamento dos doentes mentais no século XIX. Transparece no
conto o contexto da consolidação do alienismo no Brasil, enquanto área específica da
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medicina que olhava a loucura como doença de fundo orgânico a ser estudada e tratada
por um conjunto de especialistas e que, naquele momento, começava a retirar os loucos
das ruas para encerrá-los em hospícios, de forma violenta e com poucas manifestações
contrárias da população. Além disso, há que se destacar a “abrangência ilimitada da
noção médica da loucura, desvinculada de suas manifestações exteriorizadas (como
„delusões‟ e „fúrias‟) e associada a comportamentos indesejáveis” (CUNHA, 2005, p.31).
A consolidação dessa visão sobre os doentes mentais ocorre simultaneamente
a e faz parte de um processo de reestruturação política a partir da adoção do regime
republicano, de organização e modernização das cidades, em especial do Rio de Janeiro,
de normatização das práticas sociais, de higienização e criminalização da pobreza, de
eugenia racial. Na ordem social emergente, sem senhores nem escravos, era preciso
reestabelecer os limites. Por isso, a separação física dos “anormais” se transformou em
política pública (CUNHA, 2005).
Diante dessas correlações entre o contexto sociopolítico nacional e este conto,
iniciou-se uma pesquisa sobre o tratamento dispensado às pessoas com deficiência física
e mental ao longo da história, decidindo-se aprofundar a investigação sobre um momento
com características similares: a Alemanha nazista. Assim, este trabalho visa compreender
a forma como essas pessoas foram tratadas no período nazista, associando-a com o
racismo explícito na teoria da raça ariana – que afetou judeus, mas também doentes
físicos e mentais, homossexuais e outros grupos étnicos e religiosos. Além disso,
pretende-se explicar o que foi o Projeto “Eutanásia”, identificar a forma de retirada de
deficientes das famílias e apontar alguns dos tratamentos aos quais foram submetidos.
Este artigo justifica-se por tratar da exclusão social das pessoas com
deficiência, temática de extrema relevância em vista das diversas leis de inclusão
estabelecidas recentemente e que não estão incorporadas no cotidiano da maior parte da
população. Além do mais, o período selecionado foi decisivo para a criação dessas leis,
devido à importância que o holocausto provocado por Adolf Hitler teve nas atuais políticas
mundiais que defendem os direitos humanos e protegem as pessoas com deficiência. Por
fim, acredita-se que ao trazer à tona esse assunto e promover debates a esse respeito
poder-se-á começar a desnaturalizar os preconceitos construídos sobre os deficientes.

2 METODOLOGIA

Este artigo descritivo foi proposto durante uma atividade de ensino sendo
ampliado através de pesquisa bibliográfica em livros, artigos e trabalhos acadêmicos de
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autores que descreveram o período nazista, dentre os quais, destacam-se Roney
Cytrynowicz e os variados artigos publicados pelo United States Holocaust Memorial
Museum. Também foram consultados diversos sites na internet e alguns documentários
sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto da humilhação alemã diante do Tratado de Versalhes e da grave
crise econômica pela qual passava o mundo durante a Grande Depressão, o povo alemão
foi conquistado pelos discursos nacionalistas de extrema direita do Partido Nazista. Com
o apoio da burguesia – temerosa diante do crescimento do socialismo – em 1933, Adolf
Hitler chegou ao poder na Alemanha, logo instalando um regime totalitário.
Os princípios que norteavam sua atuação e que exprimiam a ideologia nazista
são expressos no seu livro Mein Kampf. Um dos mais importantes diz respeito à sua
teoria racial. Baseado nos princípios pseudocientíficos do darwinismo social, Hitler
afirmava que as características, habilidades e comportamentos dos seres humanos, bem
como sua identidade étnica-nacional eram determinados por suas origens raciais,
determinadas biologicamente, transmitidas de geração a geração de forma imutável.
Para definir uma raça, os darwinistas sociais criaram estereótipos, positivos e
negativos, sobre a aparência, o comportamento e a cultura de diferentes grupos
étnicos, os quais seriam supostamente inalteráveis e baseados em uma herança
biológica que não poderia ser modificada, seja ao longo do tempo ou por
diferenças de ambiente, intelecto, desenvolvimento ou socialização. (UNITED
STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, s.d).

Haveria uma escala evolutiva que começava com os negros, seguida pelos
vermelhos (indígenas), amarelos (asiáticos) e, por fim, os brancos. Dentre estes, os
nazistas acrescentaram os “arianos”, representados como sendo pessoas altas, brancas,
de cabelos e olhos claros. Os alemães e demais povos germânicos do norte da Europa
descenderiam dessa raça superior. A história humana seria uma “seleção natural”,
baseada na constante luta racial, na qual sobreviviam apenas as raças mais fortes.
A teoria nazista defende que a raça pode ser degenerada pela miscigenação e,
inversamente, pode ser purificada, aperfeiçoada e que os meios para isso são fazer a
raça “superior” procriar entre si e exterminar/esterilizar todos aqueles que poderiam
contribuir para o enfraquecimento dos arianos ao conter a disseminação de seus “genes
defeituosos”. Essa ideia de evitar a procriação pode ser observada neste trecho:
[...] com o apoio dos cientistas alemães que acreditavam que a raça humana
poderia ser aperfeiçoada através do impedimento da reprodução de indivíduos por
eles considerados “inferiores”. A partir de 1933, médicos alemães foram
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autorizados a realizar esterilizações forçadas, operações que impossibilitavam a
procriação das vítimas. (UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM,
s.d).

A esterilização mais comum era feita com raios X nos campos de
concentração. Calcula-se que 400 mil pessoas suspeitas de possuírem os genes para
cegueira, surdez e deficiência intelectual tenham sido esterilizadas nesse período
(AUGUSTIN, 2012).
Essa teoria definiu que um grupo de pessoas era superior em todos os sentidos
e as outras eram atrasos. Por isso, estipulou uma política segregacionista e eugenista que
atingiu grupos raciais, religiosos e políticos considerados inferiores (judeus, afro-alemães,
ciganos, Testemunhas de Jeová, comunistas), bem como deficientes físicos e mentais,
pervertidos e depravados (homossexuais, mulheres promíscuas, alcoólatras, mendigos).
Para garantir a superioridade da raça ariana, Hitler não poderia deixar que se
misturasse ou se tornasse física ou mentalmente imperfeita. Além disso, os deficientes
eram considerados inúteis ao seu projeto de sociedade. Assim, o governo nazista
começou o projeto Aktion T4, apelidado eufemisticamente de “Eutanásia” – nome que na
verdade não poderia ser utilizado, uma vez que não se tratava de uma “morte tranquila”,
nem havia “o interesse de minorar o sofrimento de uma pessoa capaz e informada de sua
condição de saúde” (GOLDIM, 1998). Esse projeto começou em 1939, com a eliminação
dos idosos, já que não serviam para a guerra e estavam incapacitados; dos deficientes
que, como “incapazes” e “disformes”, não podiam “contaminar” e enfraquecer a
sociedade; e também dos bebês até 3 anos que eram analisados por uma equipe de 3
profissionais médicos e, se houvesse consenso quanto à sua inaptidão – “uma vida que
não merecia ser vivida” – eram mortos por doses letais de drogas ou por abandono (fome
e faltas de cuidados). Posteriormente, esse programa se estendeu para outros setores da
sociedade. Isso tudo é descrito claramente por Goldim (1998):
[...] a "Aktion T 4", que era um programa de eliminação de recém-nascidos e
crianças pequenas, até 3 anos, que tinham uma "vida que não merecia ser vivida".
[...] casos de retardo mental, deformidades físicas e outras condições limitantes.
[...]
O programa logo se estendeu para adultos e velhos. Os pacientes que deveriam
ser notificados eram portadores de esquizofrenia, epilepsia, desordens senis,
paralisias que não respondiam a tratamento, sífilis, retardos mentais, encefalite,
doença de Huntington e outras patologias neurológicas. Eram também incluídos
os pacientes internados a mais de 5 anos ou criminalmente insanos. Foram
acrescidos os critérios de não possuir cidadania alemã, ou ascendência alemã,
discriminando especialmente negros, judeus e ciganos.

As famílias recebiam a informação de que seus familiares estavam indo para
a reabilitação, que retornariam depois do tratamento, porém posteriormente recebiam
uma explicação falsa de morte. Os registros contidos no United States Holocaust
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Memorial Museum (s.d.) mostram a história de Helene que foi levada por sofrer de doença
mental a um Hospital Público, suposto lugar para ser reabilitada, porém, na realidade, foi
levada a um campo de concentração, onde foi morta envenenada por gás:
[...] Helene havia sido levada para uma prisão em Brandenburg, na Alemanha,
onde foi forçosamente despida, sujeita a exames médicos, e depois levada para
um aposento em que havia duchas. Helene foi uma das 9.772 pessoas
envenenadas por gás, naquele ano, no centro de "Eutanásia" de Brandenburg. A
informação oficial sobre a causa de sua morte foi a de uma "crise esquizofrênica
aguda."

Esses extermínios de deficientes eram feitos em campos de concentração,
disfarçados de manicômios, excluindo os bebês que eram mortos logo que nasciam no
próprio hospital. Esses “manicômios” foram, além de um lugar de extermínio em massa,
uma espécie de treino para o futuro extermínio de outros grupos considerados inferiores
pela teoria nazista. Nesse sentido, Roney Cytrynowicz (1995, p. 217) aponta:
Eu gostaria de fazer um parêntesis e lembrar que, a rigor, a primeira câmara de
gás foi utilizada contra pacientes de um hospital psiquiátrico no programa nazista
chamado de “eutanásia”, que matou cerca de 100 mil alemães considerados
“doentes mentais e incuráveis”, entre eles epiléticos, surdos, cegos, pessoas com
lábio leporino, às vezes também pessoas consideradas “associais” e judeus. A
eutanásia foi oficialmente suspensa devido a protestos de setores da igreja,
pressões que não ocorreram depois contra o extermínio dos judeus.

Além do extermínio, muitas experiências médicas bizarras 1 foram realizadas
com os prisioneiros dos campos de concentração nessa época. As experiências podiam
ter a finalidade de melhorar a sobrevivência dos soldados alemães (com relação aos
efeitos da altitude e do frio), e de desenvolver e testar novos remédios e tratamentos para
doenças (caso de agentes imunizantes, soros e enxertos ósseos), ou podiam estar
relacionadas à ideologia racial nazista, buscando provas físicas da superioridade ariana e
da inferioridade não-ariana. No caso específico das pessoas com deficiência, as
experiências consistiam em buscar suas causas, para evitá-las na „raça superior‟.
É preciso ressaltar que o projeto Eutanásia só funcionou, pois os médicos se
comprometeram a analisar fichas e classificar as deficiências, para proceder a captura e
posterior prisão dessas pessoas. Além disso, o sigilo do projeto foi importante já que
estava levando a protestos. O Eutanásia foi fechado oficialmente em 24 de agosto de
1941, porém, em sigilo, continuou na ativa matando mais de 200.000 deficientes até 1945
(GOLDIM, 1998; UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, s.d).

1

Uma das experiências mais conhecidas era aplicada aos gêmeos, que eram separados e, enquanto um
deles passava por torturas, cortes, injeções, infecção por doenças, o outro era analisado para ver se tinha
os
mesmos
sintomas.
Veja-se
a
história
dos
irmãos
Guttmann:
https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_oi.php?ModuleId=10005142&MediaId=84
e
https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_oi.php?ModuleId=0&MediaId=77
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Apesar dessa teoria ter se espalhado e servido de base para uma “limpeza
étnica” responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas, ela nunca foi provada,
nem mesmo com todos os experimentos realizados. Hoje em dia sabe-se que não existe
uma raça superior e o próprio conceito de “raças” não é mais utilizado, pois segundo
vários estudos biológicos e genéticos, os seres humanos não tem distinção significativa
entre si, ou seja, somos todos iguais, pertencentes a mesma espécie. Em relação às
pessoas com deficiência, esse foi um dos períodos de maior exclusão e repercutiu
internacionalmente com tanta força que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a
Organização das Nações Unidas logo proclamou a igualdade de todos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, iniciando uma nova fase de inclusão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando comparativamente o conto O Alienista e o período nazista na Alemanha,
pode-se observar diversas semelhanças: em primeiro lugar, tanto o dr. Bacamarte quanto
Hitler tinham liberdade de atuação e onipotência para pôr em prática aquilo que pregavam
e para determinar o que era ser “anormal” naquele contexto social, fosse a divisão entre
loucos e normais, ou entre racialmente superiores e inferiores. Ambos foram capazes de
convencer a população, com a razão ou o carisma, tendo pouca reação abertamente
contrária. Os dois também contaram, inicialmente, com a colaboração da população que
enviava seus doentes para o tratamento. Além disso, em ambos os cenários pode-se
constatar o papel da ciência que justificava esses tratamentos (hoje considerados
ultrapassados), a conivência médica e seu interesse em usar os pacientes como cobaias,
bem como o forte papel segregacionista assumido por suas políticas de ação.
Ironicamente, o fim dos dois personagens também foi similar e impôs a eles o mesmo que
impuseram aos demais: Bacamarte concluiu que “anormal” era seu excesso de razão e
trancou-se na Casa Verde, enquanto Hitler, pressionado pelas derrotas, acabou não
conseguindo engrandecer a raça ariana e a Alemanha, suicidando-se.
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Resumo: O presente artigo visa apresentar os processos históricos de desapropriação, cultural e territorial,
genocídio, etnocídio e aculturação sofridos pelos povos nativos do Oeste Catarinense, especialmente os de
etnia Kaingang, em contato com a sociedade não-indígena e seus impactos atuais na manutenção da
cultura e autonomia destes povos. Tem por objetivos específicos conhecer aspectos sociais e culturais das
comunidades Kaingang, através de estudos sobre suas tradições e mitos sociocosmológicos associados
com sua organização espacial e social; relacionar os processos de colonização do Oeste de Santa Catarina
e de aculturação e perda de autonomia a que foram submetidos os grupos indígenas da região e também
compreender suas lutas pela reconquista de suas terras e autonomia e pela manutenção de suas culturas,
nas quais a educação diferenciada, específica e bilíngue assume papel essencial. Trata também do
processo de conquista da cidadania com a criação da Aldeia Kondá, localizada no interior do município de
Chapecó (SC), que, por muitos anos, viveram totalmente à margem da sociedade, tendo todos os seus
direitos negados. Para tal, utilizou-se de pesquisas bibliográficas e documentais, de buscas na internet;
debates sobre o tema realizados nas unidades curriculares e no projeto de extensão “Círculo de Debates
sobre a questão indígena no Oeste de Santa Catarina”; e visitas à Aldeia Kondá; buscando, sempre,
compreender a comunidade indígena estudada e os processos de perda e reconquista territorial e cultural.
Palavras-Chave: Povos Kaingang. Colonização do Oeste catarinense. Aculturação. Manutenção cultural
indígena.

1 INTRODUÇÃO

Na região Oeste de Santa Catarina frequentemente ressurgem os conflitos
entre agricultores e indígenas pela posse da terra. Essas lutas, algumas vezes resultam
em confrontos diretos e judiciais que se arrastam durante anos, e, quase sempre,
reforçam o preconceito existente contra os povos nativos. Com o objetivo de compreender
essas disputas por terras e em vista da importância da agricultura e da agroindústria para
a economia regional, desenvolveu-se o presente artigo, relacionado às discussões
realizadas em duas unidades curriculares do Curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio: História e Oficina de Integração. O interesse do grupo por esse tema
relevante e atual decorreu de uma visita técnica à Aldeia Kondá no dia 14/04, onde a
comunidade expôs sua cultura por meio de apresentações, danças, comidas típicas e
trabalhos escolares realizados pelos alunos da escola indígena Sape Ty Kó.
Nesse sentido, visando um estudo mais específico e profundo e considerando
a proximidade física com o câmpus Chapecó do Instituto Federal de Santa Catarina,
definiu-se como objeto de pesquisa a comunidade da Aldeia Kondá, de etnia Kaingang,
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situada no bairro Água Amarela, interior do município. Para compreender sua constituição
e as disputas subjacentes por terras, buscou-se conhecer alguns aspectos culturais e
sociais dos povos Kaingang; relacionar os processos de colonização da região e de
aculturação e perda de autonomia sofrido por eles e também entender a luta pela
reconquista de suas terras e pela manutenção cultural e identitária, na qual a educação
bilíngue assume papel essencial.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada define-se como qualitativa, pois visa o aprofundamento da
compreensão acerca da comunidade indígena estudada, das formas de sua constituição e
dos processos que explicam a perda e a reconquista territorial e cultural. Além disso, é
exploratória pois tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com a problemática.
Para realizá-la, o grupo utilizou-se de pesquisas bibliográficas e documentais,
bem como de buscas na internet; das aulas e debates sobre o tema nas unidades
curriculares de Oficina de Integração e de História; dos encontros extraclasse e de
orientação com a professora-orientadora, bem como das discussões realizadas no projeto
de extensão: “Círculo de Debates sobre a questão indígena no Oeste de Santa Catarina”.
Além disso, a Aldeia Kondá foi visitada algumas vezes no decorrer da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O histórico do contato entre os povos indígenas e não-indígenas na América
reflete a imposição da vontade dos europeus sobre os nativos, que foram explorados,
expulsos de suas terras e, em grande escala, exterminados. Após esse genocídio físico e
cultural, os povos indígenas se veem, hoje, à margem da sociedade, com poucas terras e
direitos, inserindo-se como os mais explorados e desvalorizados no mercado de trabalho.
Nesse sentido, as lutas destes povos se referem a muito mais que a recuperação de suas
terras: eles batalham pela preservação de sua integridade e de sua cultura.

3.1 A ocupação territorial e a aculturação

O primeiro contato dos Kaingang do Oeste catarinense com os não-indígenas
se deu entre dezembro de 1771 e janeiro de 1772, durante uma expedição, de
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reconhecimento dos campos a serem conquistados, sob a liderança de Afonso Botelho
Sampaio e Souza. Na sequência, realizaram-se outras dez expedições, totalizando sete
anos de tentativas, inicialmente pacíficas e posteriormente agressivas, que não obtiveram
o resultado esperado pelos colonizadores.
O processo de interiorização efetivo do povoamento teve início em 1808,
através da Carta Régia de 05 de novembro, na qual o Príncipe Regente determinava
guerra contra os povos indígenas habitantes dos Campos de Guarapuava e,
posteriormente, de Palmas (SABBI, 2014, p.12). Nesse processo, não foram poucos os
caciques que foram contratados pelo governo para auxiliar no aldeamento dos indígenas,
na construção de estradas, linhas telegráficas e fortalezas militares, e na proteção das
fazendas e vilas. Estes ficaram conhecidos como “índios mansos”, já aldeados e
“civilizados”, ou seja, aculturados pelo contato com os não-indígenas.
A “contratação” dos “índios mansos” consistia em uma eficiente técnica de
“pacificação” dos “índios brabos”, ou seja, os que resistiam. No Oeste catarinense, um
importante cacique a exercer esse papel foi Vitorino Kondá1. Antes de aliar-se ao
governo, Kondá liderou ataques às comitivas dos não-indígenas, como a de Pedro
Siqueira Côrtes, por volta de 1839 (NÖTZOLD, 2003, p.74). Sua relação com o governo
era puramente financeira: em troca de pagamento e cargos militares, Kondá e seus
subordinados dispunham-se a “amansar” os indígenas revoltosos e confiná-los em
aldeias. Assim, garantiam a liberação de terras para povoamento e aumento da mão de
obra indígena auxiliar na abertura de estradas. Essa política de aldeamento, no entanto,
foi considerada um fracasso, pois os povos Kaingang apresentavam grande resistência.
Os Kaingang só passaram a ser conquistados em maior número quando as
frentes de ocupação invadiram os Campos de Guarapuava (atualmente no Paraná), em
1910, e os Campos de Palmas (que compreendia todo o Oeste catarinense), em 1939
(BRIGHENTI, 2012, p.14). Nesse aspecto, é importante notar que, para os Kaingang, a
terra não se divide politicamente como para os não-indígenas, de forma que os conflitos
ocorridos ao norte (Guarapuava) afetavam todo o território Kaingang. A ocupação desses
territórios era necessária aos colonizadores por conta da instalação de novas fazendas e
também para abrir uma estrada alternativa para as tropas de gado do Rio Grande do Sul
que eram levadas a Sorocaba (NÖTZOLD, 2003, p.72). Além disso, constituía-se como
1

Sua figura é controversa, sendo apontado ora como herói, ora como traidor pelos historiadores. Ambas as
percepções sobre o cacique servem para deslegitimar as lutas dos povos Kaingang pelos seus territórios e
sua autonomia e para reafirmar os estereótipos e preconceitos sobre os povos indígenas. Apesar disso, os
indígenas Kaingang o reconhecem, como pode-se perceber na escolha do seu nome para a aldeia Kondá.
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uma estratégia de manutenção das fronteiras do Brasil, por se tratar de uma área
reivindicada pela Argentina desde a Guerra do Paraguai (BRIGHENTI, 2012, p.14). Outra
medida com a finalidade de evitar as invasões do país vizinho e de assessorar a
população local foi a instalação, em 1882, no atual município de Xanxerê, da Colônia
Militar Xapecó, sob o comando de José Bernardino Bormann. No entanto, teve por
principal intuito aldear os indígenas dos arredores, a fim de liberar as terras por eles
ocupadas para o loteamento. Para Nötzold (2003, p.72), essa ocupação foi
Uma ocupação imposta aos indígenas visando além do total controle sobre o
grupo, a liberação de áreas para exploração econômica, exploração essa que
aconteceu de diversas formas, a princípio com a exploração madeireira e dos
ervais, e a partir de 1850, com a Lei de Terras, a especulação imobiliária sobre
terras sagradas e ancestrais.

Em 1910, criou-se o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) teoricamente destinado
à proteção dos povos indígenas e à garantia de seu direito de professar suas próprias
crenças e viver seguindo suas culturas e formas de vida tradicional. A criação do SPI, no
entanto, teve por intuito mais plausível justificar, perante a comunidade internacional, o
grande genocídio dos nativos brasileiros (NÖTZOLD, 2003, p.88), uma vez que as ações
divergiam do discurso. A instituição realizava, na prática, um serviço de controle dos
grupos indígenas, a fim de reduzi-los aos aldeamentos, liberar mais terras aos
colonizadores e supervisionar os índios já aldeados. Segundo Nötzold (2003, p.89), o SPI
ingressou no território do Oeste catarinense, em 1941, criando o Posto Indígena Xapecó,
em uma época de grande valorização da madeira. Dessa forma, o PI se voltou à extração
madeireira, sob a desculpa de utilizar a matéria-prima para a construção de casas para os
indígenas locais. Apesar de terem sido extraídos cerca de 150 mil pinheiros, até hoje não
há casas de madeira suficientes no PI. Esta exploração desenfreada resultou na total
devastação da área e, por conta disto, atualmente, os Kaingang indispõem de matériasprimas para a produção de seus artesanatos e práticas de medicina tradicional.
A política de aldeamento gerou o fim da autonomia e da identidade dos povos
indígenas, desapropriando-os de suas terras, saberes, memórias, tradições medicinais e
línguas e modificando seus conceitos de religião, política e sociedade, transformando-os
em dependentes da “civilização”. Vale destacar que os colonizadores – em geral
agricultores descendentes de famílias italianas e alemãs provindos do Rio Grande do Sul
–, com sua visão de progresso voltada ao lucro econômico, viam a natureza como um
“obstáculo”

para

o

desenvolvimento

que

teria

de

ser

dominado,

aproveitado

economicamente ou destruído. Como os indígenas não apresentavam tal característica,
pois respeitavam e viviam em harmonia com o mato e os animais, foram considerados
pelos colonizadores como “selvagens” dignos da mesma ação de domínio e extermínio.
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3.2 Os resgates culturais Kaingang

Os Kaingang habitam a região compreendida pelos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo há, pelo menos, doze mil anos. Constituem uma
população de aproximadamente 33 mil indígenas, dos quais 6.543 encontram-se em
Santa Catarina, distribuídos em cinco Terras Indígenas e uma Reserva – a Aldeia Kondá.
Essa aldeia, no interior do município de Chapecó, situa-se em uma área não
caracterizada como tradicional que foi adquirida pelo governo para assentar a população
Kaingang que vivia precariamente nos bairros da cidade (BRIGHENTI, 2012, p.12).
Essas famílias, desapossadas pelas companhias colonizadoras ao longo do
século XX, haviam sido transferidas para terras indígenas próximas, especialmente para a
TI de Nonoai. No entanto, adaptar-se às políticas de uma aldeia externa é um processo
de grande dificuldade, por isso boa parte deles retornaram e se instalaram em barracos
de lona no perímetro urbano de Chapecó, principalmente no bairro Palmital. Sua presença
no centro da cidade causou grande desconforto e insatisfação na população e na
imprensa local, que viam a situação como perigosa e como uma condição de vergonha
para a cidade. Devido às fortes pressões feitas ao governo e aos órgãos indigenistas, de
um lado pela população chapecoense e pela imprensa, e de outro, pelos indígenas, que
lutavam por seus direitos, em 1990, criou-se a Aldeia Kondá.
Neste local, as famílias Kaingang retomaram aos poucos alguns de seus
costumes tradicionais, como a divisão social em metades sociocosmológicas e
exogâmicas: Kamé e Kairu. Cada metade constitui uma família estendida, é representada
por um símbolo – sendo Kamé “risquinho” e Kairu, “bolinha” (observe-se a figura 1) – e
lhes compete o papel de se complementarem além de vários regramentos.
Figura 1 - Pinturas corporais evidenciando a divisão entre metades.

Fonte: Ana Carolina Caridá

A cultura Kaingang é matrilocal, isto é, depois do casamento, o noivo passava
a habitar a casa e a integrar o grupo familiar da noiva, e patrilinear, de forma que os filhos
do casal recebiam a metade do pai, bem como um “nome do mato”, ou nome indígena,
pertencente à família deste, que era escolhido pelos avós. Os nomes indígenas há muito
foram perdidos e, atualmente, é comum que os pais batizem seus filhos apenas em
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português. No entanto, em algumas aldeias, as escolas indígenas escolhem para a
criança um nome do mato, a fim de garantir a manutenção da cultura Kaingang.
A língua Kaingang deriva do tronco linguístico Macro-Jê e é símbolo da
resistência e identidade desse povo, pois constitui um dos traços culturais mais fortes por
meio do qual os nomes indígenas, os mitos, costumes e lendas são mantidos, passados
de geração para geração (PIOVEZANA, 2010, p.118). Por muito tempo, os indígenas
foram proibidos de falar sua língua materna sob ameaça dos colonizadores, o que a pôs
em grave risco de extinção. Hoje, a língua Kaingang tem sido recuperada pois as crianças
aprendem o idioma materno no seio de suas famílias e tem seus primeiros contatos com a
língua portuguesa apenas quando iniciadas no ensino formal. A aldeia Kondá, localizada
no município de Chapecó, é símbolo dessa manutenção pois 100% das crianças falam
Kaingang e, no geral, só aprendem o português quando entram na escola.
Percebe-se que o povo Kaingang tem valorizado mais o uso da língua materna
como um elemento importante, politicamente, para afirmar sua identidade e a legitimidade
de suas lutas pela terra (TOMMASINO e FERNANDES, 2001). As escolas indígenas das
comunidades também desempenham um papel fundamental nesse processo de
reestruturação da língua Kaingang, tendo em vista a valorização do idioma através da
formação de professores e a transformação do ensino das escolas indígenas em bilíngue,
conforme pode ser observado na figura 2.
Figura 2 – Atividade em Kaingang realizada pelos alunos na escola Sape Ty Kó.

Fonte: Bruno Vettori

A educação escolar indígena específica, diferenciada e bilíngue vem sendo
articulada desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988. No entanto, sua
prática é recente e ainda não unânime dentro das aldeias. As escolas indígenas buscam,
essencialmente, o reconhecimento do uso das línguas maternas e dos métodos próprios
de aprendizagem da comunidade e a formação e envolvimento de lideranças, professores
e intelectuais indígenas no desenvolver do processo pedagógico (MEDEIROS, 2012, p.2).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estima-se que 90% da população Kaingang tenha sido exterminada entre 1905 e 1921,
segundo o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre. Tal extermínio, mais que físico,
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provocou um enorme genocídio da cultura e autonomia dos povos atingidos pelo contato
com os não-indígenas. Além disso, o pouco espaço dentro das aldeias, a ausência de
matérias-primas para a produção de seus artesanatos e para as práticas de medicina
tradicional, bem como a necessidade dos indígenas integrarem-se no sistema capitalista
brasileiro para que possam sobreviver impedem a conquista da autonomia desses povos,
tornando bastante difícil a manutenção dos seus hábitos tradicionais e de suas culturas.
Essa situação foi construída historicamente ao longo do processo de colonização da
região Oeste catarinense, no decorrer dos séculos XVIII a XX, levando às perdas
territoriais e culturais dos povos Kaingang. Por conta disto, se veem, hoje, à margem da
sociedade, inseridos como os mais explorados no mercado de trabalho, normalmente em
agroindústrias da região, e muito dependentes das necessidades da economia regional,
nacional e internacional. Apesar disso, a organização e as lutas indígenas, as mudanças
na legislação e a educação escolar bilíngue possibilitam uma lenta retomada de sua
língua e de alguns dos aspectos tradicionais de sua cultura.
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Resumo:Este artigo visa compreender como o uso das TICs auxiliam na execução de uma sequência
didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), bem como podem servir de ferramenta e suporte para o
gênero discursivo (BAKHTIN, 2011) contoem um projeto de letramento (KLEIMAN, 2005) em língua inglesa
em desenvolvimento em uma turma de 4º ano do ensino fundamental I de uma escola municipal de
Blumenau, SC, participante do Subprojeto Interdisciplinar Linguagens do PIBID – Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – presente na Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB. O
referido Subprojeto busca proporcionar o desenvolvimento de práticas de letramento de leitura e escrita em
língua estrangeira propondo possibilitar a ampliação da competência comunicativa (TRAVAGLIA, 2011) dos
envolvidos. Referindo-se a este objetivo, os bolsistas de iniciação à docência em parceria do professor
supervisor, articularam um projeto de letramento em língua estrangeira por meio de uma sequência didática
com o conto Pocahontas afim de possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem da língua inglesa pelos
alunos bem como buscar aliar a cultura local com cultura indígena retratada no conto utilizando das TICs
como ferramentas para esse processo. Na atual etapa do projeto estão sendo elaboradas propostas
buscando introduzir as primeiras palavras do conto em língua inglesa por meio da utilização do texto como
ferramenta. As próximas ações do projeto serão em torno de aliar a cultura local dos alunos à cultura
indígena relatada no conto iniciando pelos hábitos e costumes. A proposta de produção final para este
projeto, visando aliar as TICs ao ensino, será a criação de uma revista eletrônica (e-book) contendo uma
releitura do conto Pocahontas criada pelos alunos em forma de revista em quadrinhos, isto em consonância
aos multiletramentos

Palavras-Chave:TICs. Pibid. Língua Inglesa. Multiletramentos. Sequência Didática.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) busca
contribuir para a qualificação de professores para atuarem na educação básica, bem
como valorizar à docência. O Pibid, doravante mencionado dessa maneira, em nível
nacional, dispõem de bolsas para acadêmicos estudantes de licenciatura, professores
supervisores e coordenadores de áreas inseridos no programa, que almejam elevar a
qualidade da formação de professores iniciantes, além de promover a aliança entre
educação superior e básica.
O Subprojeto Interdisciplinar Linguagens, do Pibid FURB, teve início no ano de
2014 contando com a participação de cinco bolsistas de iniciação à docência, um
professor supervisor e uma coordenadora. O objetivo geral desse subprojeto é
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possibilitaro desenvolvimento de práticas de letramento (KLEIMAN, 2005) de leitura e
escrita em língua estrangeira propondo proporcionar a ampliação da competência
comunicativa (TRAVAGLIA, 2011) dos envolvidos. Atualmente o subprojeto conta com
treze bolsistas de iniciação à docência, dois professores supervisores e uma
coordenadora.
Visando o objetivo do subprojeto foi desenvolvido um projeto de letramento
(KLEIMAN, 2005) que buscasse aliar as práticas culturais de leitura e escrita, em língua
inglesa, ao uso das tecnologias em sala de aula.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizado um questionário com perguntas abertas com objetivo de saber qual era o interesse dos alunos nas aulas de língua inglesa, bem como conhecer um pouco mais sobre os hábitos de leitura, uso de tecnologias, entre outros, da
turma envolvida no projeto. Após análises dos dados gerados por meio do questionário,
foi elaborado um projeto de letramento que atendesse ao interesse dos alunos, bem como
permitisse a ampliação da competência comunicativa em língua inglesa por meio da utilização do gênero discursivo (BAKHTIN, 2011) conto. O conto Pocahontas foi adaptado
para uma versão bilíngue pelos professores bolsistas, substituindo palavras-chave do texto para que pudessem ser trabalhadas com os alunos no contexto da língua inglesa buscando a ampliação de vocabulário, a razão pela qual optou-se por trabalhar com este conto foi o fato dos alunos terem respondido no diagnóstico inicial que tinham interesse em
contos literários.
O tema da sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) foi
igualdade étnica com enfoque nas culturas indígenas. Por meio do gênero discursivo pode-se trabalhar o tema de forma contextualizada, no qual apresentou-se aos alunos elementos da cultura indígena, sempre partindo da realidade deles para que eles pudessem
compreender melhor todos os temas abordados com uma análise frente a sua cultura,
bem como se tornarem parte ativa desse processo. Segundo Rojo e Moura “[...] o professor deve engajar as crianças no processo e traçar estratégias que as levem do conhecimento prévio à criação. Durante a criação, será possível abordar o currículo escolar, o
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sistema de escrita, ampliar repertório e transitar pelas diversas modalidades e coleções
culturais (2012, p. 38).”
No início, a proposta do projeto foi apresentada por meio de apresentação em
slides, em seguida cada aluno recebeu uma cópia do conto adaptado, e realizou-se uma
atividade de leitura de forma coletiva, abordando as palavras que estavam em língua estrangeira e a interpretação da história, em seguida efetuaram-se atividades de fixação
com o vocabulário apresentado utilizando também o multimídia.
Os alunos assistiram a trechos do filme Pocahontas (1995), para uma fixação
lúdica da história, bem como puderam visualizar o cenário, as personagens possibilitando
por meio das multimodalidades, depreenderem sentidos da história. Moran, Masseto e
Berhenz corroboram afirmando que “a televisão e o vídeo exploram também - e basicamente - o ver, ovisualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, ascores, as relações espaciais (próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda,grande-pequeno,
equilíbrio-desequilíbrio) (2000, p. 29). Em seguida houve atividades tanto do cunho oral
como de escrita e fixação lúdica para a melhor compreensão.
Iniciou-se o trabalho com gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011) escolhendo o
conto maravilhoso “Pocahontas”, em seguida foi apresentado aos alunos os elementos e
principais características que compõem a estrutura do gênero para que os alunos pudessem ter uma maior compreensão global do texto, bem como de suas regularidades, em
seguida, solicitou-se que os alunos escrevessem um conto cujo tema era: “Pocahontas
depois do fim”, no qual deveriam escrever uma continuação do conto descrevendo como
seguiria a história depois do final.
No diagnóstico inicial (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 87) aplicado em sala constatou-se que a maior parte dos alunos tem interesse por leitura ou responsáveis (dos alunos) que os incentivam a ler, desta forma introduzir os conteúdos gramaticais da língua inglesa dentro de um conto pode aproximar os assuntos de sua área
de interesse facilitando o entendimento do sentido dos conteúdos aplicados.
O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – com
a história. É o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito com a
língua, com a história, com os sentidos. ” (ORLANDI, 2013, p. 47).

O texto bilíngue foi trabalhado de forma conjunta em sala de aula entre os professores e os alunos para que as dúvidas dos alunos pudessem ser discutidas em sanadas em grupo, dentro de sua comunidade de aprendizagem (OLIVEIRA; TINOCO; SAN-
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TOS, 2014, p. 51) os alunos trabalharam os temas propostos e buscaram sistematizar os
conteúdos.
Em seguida buscou-se trabalhar por meio da história, o tema da sequência didática: a igualdade étnica com enfoque nas culturas indígenas. Foi levado para sala de
aula uma apresentação em slides e propostas de trabalho com as principais características e hábitos da tribo indígena apresentada na história com o auxílio do “power point”. Em
seguida realizou-se uma atividade de produção escrita onde apresentou-se os elementos
e características que compõem um conto.
A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de mediação
primordial no mundo, enquanto a linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a abstração e a análise lógica. (MORAN; MASSETO; BERHENZ, 2000,
p. 39)

Segundo os autores, há diferenças entre a linguagem audiovisual utilizada,
nesse caso, por meio do power point, da linguagem escrita, presente nos letramentos.
Nesse caso, buscou-se aliar uma linguagem à outra, com vistas aos multiletramentos, que
aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em
nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO, 2012, p.13)

Depois da coleta e análise conjunta dos textos, observou-se o que havia necessidade de adequação e o que estava conforme solicitado, depois solicitou-se uma reescrita da atividade, buscando assim, a sistematização de aprendizagem (in: Dicionário
didático das línguas de Gallison e Coste, 1976).
Outra etapa do projeto foi a solicitação da produção de um desenho que representasse a história escrita pelos alunos. Por meio dessa produção pode-se observar elementos solicitados pelos professores, tais como personagens, características, lugares e
demais temas que foram abordados em sala como fixação de vocabulário da língua estrangeira (in: Dicionário didático das línguas de Gallison e Coste, 1976). Esse desenho
será utilizado no e-book, como forma de ilustrar as produções discursivas dos alunos

Do decorrer da sequência didática foram aplicadas atividades de fixação de
maneira lúdica, como cruzadinha com palavras em língua inglesa abordadas no texto na
busca pela sistematização dos conteúdos por parte dos alunos. Tais atividades buscaram
promover aprendizagem dentro da comunidade de aprendizagem dos alunos buscando o
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desenvolvimento da competência comunicativa compreendida por “Capacidade de utilizar
o maior número possível de recursos da língua de maneira adequada a cada situação de
interação comunicativa. ” (TRAVAGLIA, 2011, p. 24).
As atividades as quais foram trabalhadas a cultura indígena, por exemplo, foram exploradas de modo que os alunos partissem de sua cultura local entendida como
“um capital não escolar, um conhecimento pulverizado e heterogêneo, apreendido, informalmente, em múltiplas experiências e em espaços sociais e postos à disposição de todos, particularmente pelos meios de comunicação de massa (televisão, rádio, novelas,
revistas etc.). ” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p. 45) para a cultura objeto de estudo analisando as diferenças e características da cultura indígena de forma crítica frente
a sua cultura local.
A próxima etapa do atual projeto será a construção de uma revista em quadrinhos com a releitura do conto Pocahontas produzida pelos alunos com vistas aos multiletramentos buscando tornar o aluno crítico e criador de sentidos por meio das tecnologias.
Segundo Rojo:
O trabalho da escola sobre esses alfabetismos estaria voltado para as possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores de sentidos. Para que
isso seja possível, é necessário que eles sejam analistas críticos, capazes de
transformar, como vimos, os discursos e significações, seja na recepção ou na
produção (2012, p. 29)

Isto é, que além de aprender e construir conhecimentos, a escola, bem como
o professor, precisam tornar esse aluno crítico, que além de se tornar protagonista em
suas relações sociais, seja capaz de fazer reflexões sobre o aprendizado e que veja que o
que está aprendendo dentro de sala, irá utilizar em sua vida. As TICs podem auxiliar nesse processo desde que sejam utilizadas da maneira correta. Masetto admite:
É importante não nos esquecermos de que a tecnologia possui um valor relativo:
ela somente terá importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos
e se for eficiente para tanto. As técnicas não se justificarão por si mesmas, mas
pelos objetivos que se pretenda que elas alcancem, que no caso serão de aprendizagem (MASETTO, 2009, p.144).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto que teve como objetivo explorar o tema igualdade étnica dentro de
aulas de língua inglesa por meio dos letramentos (KLEIMAN, 2008, p. 21), ofereceu aos
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alunos ferramentas que possibilitaram explorar elementos e questões referentes a uma
cultura diferente da qual eles tem contato diariamente, ao passo que conteúdos da língua
inglesa tais como expansão de vocabulário referente ao tema, regras gramaticais e
abordagens lúdicas, desta forma expondo os conteúdos de forma contextualizada e mais
próxima da realidade do aluno. As atividades de escrita e fixação lúdica proposta pelos
bolsistas demonstraram que os alunos se apropriaram dos elementos dispostos em sala
para produzir em forma de texto e de desenho o que foi abordado em sala. Atividades e
exercícios orais mostram que os alunos em grande parte se mostram grande capacidade
comunicativa tanto na relação professor-aluno como na produção de temas solicitados em
sala, a atividade prezou pela forma contextualizada com que se introduziram os
conteúdos em sala, os alunos foram expostos a elementos e características cultura
indígena promovendo dentro de sala discussões acerca de respeito cultural que buscaram
promover conscientização e pensamento crítico acerca do tema proposto. A forma como
os assuntos foram introduzidos em sala pode promover uma compreensão mais acessível
aos alunos já que ocorrem dentro de um tema estabelecido e explorado pelos alunos a
partir da aplicação deles pelo professor, também, promover ensino a partir de um conto de
forma contextualizada. As atividades solicitadas a partir do conto e dos temas abordados
em conjunto entre o professor e o aluno também buscaram promover uma maior
autonomia de forma que os alunos partindo dos temas com o auxílio do professor deveria
produzir textos, atividades lúdicas e não lúdicas etc., partindo de sua perspectiva do tema
abordado com o professor.
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICA ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS
GOOGLE.
1
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Resumo: É evidente que o desenvolvimento e a evolução da tecnologia trouxeram benefícios nas mais
diversas áreas do conhecimento, e uma delas é a educação. Atualmente percebe-se um constante
movimento para modernização das escolas, e esse processo se dá através da inserção de mão de obra
especializada também de recursos tecnológicos que a favorecem a aprendizagem, ou até mesmo a
facilitam. Neste contexto, este artigo visa mostrar resultados obtidos através de uma formação pedagógica
realizada com o grupo de professores da Educação de Jovens e Adultos do SESI Escola de Criciúma, nesta
formação os docentes puderam conhecer um pouco mais dos recursos oferecidos gratuitamente pela
Google.
Palavras-Chave: Formação pedagógica, Informática, Educação, tecnologia, práticas educacionais.

1 INTRODUÇÃO

As últimas décadas mostraram-se favoráveis ao desenvolvimento técnicocientífico e o aprimoramento de tecnologias de cunho informacional, dentre as quais se
destaca o computador, instrumento que fomenta também o desenvolvimento de outras
tecnologias.
Atualmente, o cenário educacional torna-se cada vez mais informatizado, e é
de fundamental importância o uso de novos instrumentos que facilitem ou intermedeiem
de maneira eficaz a aprendizagem, estes de maneira nenhuma substituirão ferramentas
antigas e eficazes na educação, como as aulas exploratórias, expositivas e dialogadas,
doravante restabelecerão laços já finados na educação entre professores e corpo
discente.
O cunho deste artigo é explorar os resultados obtidos através da realização de
uma formação pedagógica com os professores do SESI Escola de Criciúma, que nesta
oportunidade tiveram a chance de conhecer e manusear as ferramentas que o Google
disponibiliza gratuitamente mediante a criação de uma conta.

2 METODOLOGIA

A construção desta pesquisa possui em sua realização ações que dão a
classificação de descritiva, exploratória e bibliográfica, tendo como universo de pesquisa a
utilização de recursos do Google como possíveis ferramentas educacionais.
Para GIL, (1996, p.46) “Estas pesquisas têm como preocupação central
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
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fenômenos”. Este é o tipo de pesquisa que mais se aprofunda no conhecimento da
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.
Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, houve o levantamento
bibliográfico em fontes confiáveis visando à conceituação dos conceitos apresentados,
além da construção de tutoriais e utilização de recursos tecnológicos, tais como: Celulares
notebooks e internet.
O desenvolvimento de todos os materiais utilizados durante esta formação,
incluindo

contas

Google,

tutoriais

e

auxílios

dados

aos

professores

foi

de

responsabilidade dos docentes organizadores, que foram: Lucas Cechinel da Rosa, Maria
do Carmo Fernandes, Rafael Matos Felacio e Thiago Menegaz Zaccaron.
.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os docentes do SESI Escola foram divididos em 6 grupos, e cada um dos
grupos ficaria responsável por desenvolver suas atividades de acordo com um específico,
sempre relacionado a temas cotidianos, constantemente trabalhados em sala de aula nos
dias de hoje. Cada grupo além do tema definido ganhou também uma conta Google, esta
composta por palavras ou abreviações sobre seu tema.
Figura 01 – Divisão dos grupos e seus respectivos temas

Fonte: Do autor
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Após esta divisão os docentes começaram a desenvolver suas atividades, que
foram elaboradas mediante a um tutorial construído pelos professores condutores da
formação, que logicamente ficaram somente observando o andamento das atividades,
não favorecendo assim nenhum dos grupos. O estímulo foi dado para os docentes em
formação encontrassem as respostas pesquisando.
A 1ª atividade envolveu a criação de uma apresentação de slides utilizando o
recurso de apresentações Google, é claro utilizando seu respectivo tema.
Figura 02 – Tutorial da 1ª atividade desenvolvida.

Fonte: Do autor.

A 2ª Atividade foi mais desafiadora e envolveu um recurso muito popular, o
Youtube, portal de vídeos da Google mundialmente conhecidos.
Para a construção desta atividade cada um dos grupos deveria criar o canal no
Youtube e após isso executar os seguintes passos:
a) Preencher a descrição do canal;
b) Adicione uma arte ao canal;
c) Após isso coloque uma foto no perfil de seu canal, esta deve simbolizar o seu
tema.
Após a finalização destes passos cada um dos grupos ainda deveria executar
mais uma atividade que seria, já com o canal com uma arte e com uma foto que o
identifica, enviar um vídeo gravado pelo seu grupo, este vídeo deveria ter duração mínima
de 30 segundos, e tem como objetivo apresentar seus integrantes e o tema de sua
equipe.
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Figura 03 – Tutorial da 2ª atividade desenvolvida.

Fonte: Do autor.

A terceira atividade é um desafio, e neste passo os grupos teriam como missão
construir e organizar uma playlist no canal do seu grupo. Sendo que cada equipe deverá
escolher no mínimo cinco vídeos relacionados ao seu respectivo tema.
Apesar de ser uma atividade relativamente simples, poucos usuários do
Youtube já criaram um Playlist, com isso a dificuldade em executar esta tarefa foi
identificada logo no início, com isso muitos grupo recorreram a tutoriais externos, como
vídeos, para execução da mesma.
Figura 04 – Tutorial da 3ª atividade desenvolvida.

Fonte: Do autor.

ISSN 2526-4044

332 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Por fim, cada um dos grupos foi orientado a abrir sua caixa de e-mail e
preencher um formulário construído no Google Forms pelos professores responsáveis
pela capacitação, e enviado para cada um dos grupos desde o início da formação. Este
formulário tem como objetivo avaliar o desenvolvimento desta capacitação pedagógica.
Ante o preenchimento de cada equipe, os resultados obtidos foram:
Figura 05 – Resultado das avaliações das perguntas 1 e 2.

Fonte: Do autor.
Figura 06 – Resultado das avaliações das perguntas 3 e 4.

Fonte: Do autor.
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Figura 07 – Resultado das avaliações das perguntas 5 e 6.

Fonte: Do autor.

Além dos questionamentos fechados, também foram feitos os seguintes
questionamentos abertos:
Figura 08 – Questionamentos abertos.

Fonte: Do autor.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda a formação pedagógica arquitetada pelos docentes organizadores, podese perceber que boa parte dos professores participantes desconhecia a maior parte dos
recursos oferecidos pela Google, sendo que poucos demonstraram certa finidade com
todas as atividades executadas. Foi de grande valia também perceber que os docentes se
sentiram estimulados ao conhecer a facilidade que determinados recursos oferecem,
conseguindo por vezes atrelar todo o processo com metodologias que poderiam ser
utilizadas em sala de aula. Ficou em evidência também que os docentes ao avaliarem os
conteúdos e atividades programadas se sentiram satisfeitos, mostrando assim a
disposição de aprendizado e vontade de inovar de todos.
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MATERIAIS POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVOS: O ENSINO DE CINEMÁTICA NO
ENSINO MÉDIO EM TURMAS COM ESTUDANTES SURDOS
Alessandra Souza Teixeira1, Fernando Trevisol2, Ivani Cristina Voos3
Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo desenvolver e apresentar materiais potencialmente
significativos adequados para o ensino de conceitos científicos, em especial, a Cinemática em turmas do
ensino médio que tenham estudantes surdos. Nesse sentido um trabalho colaborativo, entre professor de
Libras, estudantes de licenciatura e um estudante surdo, foi desenvolvido para que os materiais pudessem
ser construídos em parceria com um usuário nativo da língua de sinais. Reconhecemos as lacunas
existentes no ensino de Ciências da Natureza para estudantes surdos e os limites da, referida, língua no
que diz respeito aos conceitos científicos. Tais lacunas serviram como impulsionadores para esse projeto.
Os materiais produzidos encontram-se em fase de validação pela comunidade surda, sobretudo, o site que
contém variados vídeos de sinais em Libras para diferentes conceitos científicos do tema cinemática
baseados no projeto Sinalizando a Física. Mas destacamos, especialmente, os sinais criados e
vídeogravados pelos participantes do projeto para os conceitos científicos: movimento progressivo,
movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado. A etapa de validação é apontada pela
literatura como crucial quando se trata de projetos com o cunho de propor a criação de materiais que
possam vir a subsidiar práticas educativas de professores que lecionam para estudantes surdos. Todo o
processo desenvolvido foi estudado e ancorado à luz da teoria ausubeliana.
Palavras-Chave: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, Estudantes Surdos, Cinemática;

INTRODUÇÃO
Este projeto teve início na disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) do
Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Física – Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC). A proposta inicial era desenvolver uma sequência
didática de um conteúdo de Ciências da Natureza para estudantes surdos e ouvintes.
Na componente curricular de Libras foram tecidas discussões a respeito do ensino
de Ciências da Natureza, especialmente, a Física para alunos surdos. Essas discussões
são importantes para que o professor em formação possa desenvolver a capacidade de
refletir acerca do planejamento que envolve aulas mais adequadas para a participação
dos alunos surdos.
Como indicam Oliveira e Benite (2015) hoje o status da educação em relação a
esses alunos se encontra em uma situação preocupante. Os professores, de todas as
disciplinas, precisam desenvolver mais a comunicação com o intérprete de LIBRAS, pois
não é responsabilidade deste profissional ensinar conteúdos das variadas componentes
curriculares para este público de alunos, mas sim interpretar o ensino dado pelo docente.
Sendo assim, desenvolvemos este projeto, que objetivou desenvolver e apresentar
materiais potencialmente significativos adequados para o ensino de conceitos científicos,
1
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em especial, a Cinemática em turmas do ensino médio que tenham estudantes surdos.
Desta forma, buscou-se evidenciar uma escola que se preocupe cada vez mais com o
ensino das pessoas surdas, sugerindo materiais de apoio didático para que isto aconteça.
Para tanto, foi elaborada uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
(UEPS), que é uma sequência didática fundamentada na Teoria da Aprendizagem
Significativa proposta por David Ausubel (MOREIRA, 2006).
A UEPS é elaborada propondo estratégias didáticas utilizando materiais
potencialmente significativos para que a aprendizagem dos alunos possa ser construída.
Para avaliar a UEPS, deve-se levar em conta a aprendizagem do aluno progressivamente
durante o processo instrucional, por esta razão é dada a ênfase nas evidências e não em
comportamentos finais (MOREIRA, 2011).
Com a ausência da audição, a visão se torna um dos principais recursos humanos
para facilitar a aprendizagem da pessoa surda, embora isso não significa que defendemos
a ideia de que alunos surdos apreendem apenas pelo sentido da visão.
Em sala de aula diversos materiais podem ser utilizados para a visualização dos
conteúdos, por exemplo: recortes de revistas, apresentações em slides, desenhos,
imagens de livros, vídeos, entre outros. Porém, deve-se ter parcimônia ao utilizar recursos
visuais, pois em muitos casos, eles podem representar algo que pode ser mal interpretado
pelo estudante surdo. Algumas concepções equivocadas, modelos representativos vistos
como se fossem reais pelos estudantes podem se constituir importantes obstáculos
pedagógicos. As disciplinas das Ciências da Natureza lidam constantemente com
modelos teóricos que, em certas situações, não condizem com as experiências
cotidianas.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A POSSÍVEL RELAÇÃO COM O
ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA ESTUDANTES SURDOS
O foco principal da aprendizagem significativa é descobrir o que o aprendiz já sabe
a respeito de determinado tema e procurar uma forma de interação entre novos
conhecimentos e as ideias prévias que o sujeito possui. As ideias prévias fazem parte da
estrutura cognitiva de cada ser humano, adquirida na interação com o meio social e o
ambiente cotidiano. Esta nova interação, que é proposta pela aprendizagem significativa,
se dá de maneira não-literal em que o educando não reproduz tudo aquilo que aprendeu,
mas atribui significados de acordo com sua estrutura cognitiva e produz novos
conhecimentos; e não-arbitrária, pois a interação não é com qualquer ideia prévia, mas
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com algum conhecimento especificamente relevante já existente para o sujeito que
aprende (MOREIRA, 2008).
O conhecimento específico que o educando possui é chamado de subsunçor
(MOREIRA, 2006), que pode ser um conceito, uma proposição, uma imagem, um modelo
mental, que podem ser chamados também de ideias-âncora. Os subsunçores permitem
dar significados a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou descoberto. Cada
aprendiz possui subsunçores distintos, e atribui significados diferentes a cada
conhecimento, portanto, sua aprendizagem se dá de maneira diferenciada dos demais.
A estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de subsunçores dinamicamente
inter-relacionados, que se caracteriza por dois processos: a diferenciação progressiva e a
reconciliação integradora. A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de
novos significados a um subsunçor, de modo a diferenciar os subsunçores. Um único
subsunçor poderá se relacionar com diversos conhecimentos novos, fazendo parte de
uma ideia geral. Mas para isso é preciso ter feito também uma reconciliação integradora,
que consiste em eliminar diferenças aparentes e resolver inconsistências, ou seja, saber
diferenciar os subsunçores e os novos conhecimentos relacionados a eles. Porém, não
basta apenas diferenciar os significados para não perceber tudo diferente, como se não
houvesse uma ligação entre os conhecimentos. Mas também não basta integrar os
significados, para não parecer tudo igual. Os dois processos são simultâneos e
necessários à construção cognitiva (MOREIRA, 2002).
Existem duas condições para ocorrer a aprendizagem significativa: i) o material de
aprendizagem (livros, aplicativos...) deve ser potencialmente significativo, isto é, que
esteja relacionado com a estrutura cognitiva que possui algum significado relevante (o
material em si não é significativo, mas as pessoas que atribuem significados a ele); ii) o
aprendiz deve apresentar uma predisposição em aprender, possuindo conhecimentos
prévios relevantes com os quais esse material possa estar relacionado. Não precisa
exatamente gostar dos conteúdos, mas saber relacionar (diferenciando e integrando) os
novos conhecimentos com os conhecimentos prévios, modificando-os.
E quando o aprendiz não possui subsunçores sobre determinado tema específico?
A solução proposta por Ausubel (MOREIRA, 2008) é utilizar organizadores prévios.
Organizador prévio é uma forma de introdução a apresentação do material de
aprendizagem, sendo mais geral e inclusivo que este, podendo ser uma situaçãoproblema, um filme, uma demonstração, uma leitura introdutória. Ou ainda, podemos aqui
relacionar com o aprimoramento da Língua de Sinais, necessárias, no que se refere as
questões linguísticas para as Ciências da Natureza.

ISSN 2526-4044

338 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Ausubel (1968) recomenda o uso dos princípios da organização sequencial e da
consolidação para facilitar a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2002). O aluno pode
organizar seus subsunçores hierarquicamente de acordo com os significados que se
atribuem a eles. Esta etapa é o que se chama de organização sequencial. A linguagem
também é essencial para facilitar a aprendizagem significativa. Ao apresentar significados,
o professor utiliza a linguagem, e o aluno aprende através dela. Este é um empecilho na
educação, porque a linguagem do professor pode se mostrar incompreensível e diversos
fatores contribuem para isso, como os termos técnicos e o fato de utilizar mais equações
para a Física do que a linguagem verbal.
A aprendizagem significativa depende muito mais de uma nova postura docente e
de uma nova diretriz escolar, do que de novas metodologias e modernas tecnologias de
informação e comunicação, porém no que se refere ao ensino para estudantes surdos,
acreditamos que o aprimoramento da língua de sinais no que tange o ensino científico
pode ser significativo para o processo educativo em questão. De acordo com Diniz (2010)
Na parte dos sinais em mudança, graças aos tipos identificados da
mudança que nos levam a perceber que durante este processo,
alguns sinais tiveram o alto grau da iconicidade que foram
transformados para sinais arbitrários, através das restrições
fonológicas. Esta mudança favorece a contribuição para a
constituição e a expansão das línguas de sinais (DINIZ, 2010, p. 108).

Outro aspecto relevante são as formas de avaliação. Não adianta promover a
aprendizagem significativa se for aplicar avaliações baseadas em questões que possuem
uma única resposta possível, o “certo” ou “errado” em que o professor possui um gabarito
imutável. O estudante surdo precisa ser respeitado no uso da sua língua natural e ser
incentivado a participar das avaliações de diferentes formas, expressamos, exposições
em Libras e de forma escrita.

METODOLOGIA: O CAMINHO PERCORRIDO

Este trabalho teve início na componente curricular Libras, realizada ao longo do
primeiro semestre do ano de 2016. Durante o desenvolvimento das atividades em sala, os
alunos foram “desafiados” a organizar um trabalho pedagógico que envolvesse o ensino
de algum conteúdo da Física para alunos surdos e ouvintes do ensino médio. Assim, os
alunos participantes escolheram temas variados e partiram, sob orientação da professora
da componente curricular, para o planejamento e a elaboração do trabalho.
Neste caso apresentaremos o estudo desenvolvido com base numa UEPS com o
tema Cinemática. Os alunos participantes da componente curricular e elaboradores desse
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projeto começaram a organização dos trabalhos planejando a UEPS, porém sentiram a
necessidade de conhecer quais os sinais (LIBRAS) já existiam e eram conhecidos pelos
estudantes surdos acerca do tema proposto. Para isso, foram orientados a pesquisar nos
materiais de apoio intitulados “Sinalizando a Física 4”. Ao se envolverem com os referidos
materiais, identificaram a ausência de sinais importantes relacionados ao ensino do citado
conteúdo. Foi então, que se percebeu a necessidade de estudar junto a um estudante
surdo o conteúdo da Cinemática e a partir disso propor a criação de sinais da Libras para
que os materiais e recursos que estavam sendo desenvolvidos se caracterizassem como
potencialmente significativos.
Então, em meados do primeiro semestre do ano de 2016, um estudante surdo do
ensino médio do IFSC, foi convidado a se engajar no projeto. Aulas e explicações acerca
do conteúdo cinemática foram organizadas, e, juntos (professora da disciplina de Libras,
estudantes da licenciatura e estudante surdo) propuseram a elaboração de sinais para os
conceitos físicos de: movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado
e movimento retardado.
Sabemos e respeitamos que as questões linguísticas dos surdos são particulares a
esta comunidade e por isso a participação de sujeitos surdos se fez indispensável em
todo o percurso transcorrido. Sacks (2010) explica que “A língua de sinais é para os
surdos uma adaptação única a outro modo sensorial; mas é também, e igualmente, uma
corporificação da identidade pessoal e cultural dessas pessoas” (p. 105). Em acordo com
esse pressuposto é que entendemos a importância da participação de pessoas surdas.
Os sinais de Libras criados pelo grupo foram primeiramente gravados e
posteriormente adicionados ao site (http://cinematicafsc.wix.com/movimento) o qual
também foi desenvolvido pelos estudantes de licenciatura participantes do projeto. O site
está contido nas UEPS e tem como objetivo subsidiar práticas pedagógicas na educação
básica para professores do ensino de Física que lecionam para estudantes surdos e
ouvintes. Busca ainda, apresentar os sinais criados pelos integrantes do projeto e divulgar
os sinais estudados e, posteriormente, reproduzidos em vídeos com base no dicionário
Sinalizando a Física.
O projeto encontra-se em fase de validação pela comunidade surda, alguns
professores, estudiosos da área usuários de Libras foram convidados para avaliarem os
sinais criados e ajudar na divulgação dos materiais desenvolvidos. Esta etapa do trabalho

4

https://sites.google.com/site/sinalizandoafisica/
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é de crucial importância, visto que entendemos e nos afiliamos aos pressupostos da
participação dos sujeitos surdos, por serem estes usuários nativos da língua de sinais.

À GUISA DE CONCLUIR: ALGUNS COMENTÁRIOS
A educação científica de pessoas surdas ainda carece e muito de pesquisas.
Reconhecemos e valorizamos os relevantes passos dados até o presente momento.
Por razões análogas, ensinar Ciências da Natureza para estudantes surdos se faz
tão relevante quanto para todos os ouvintes. Porém, as dificuldades vivenciadas por
estudantes surdos para estudarem em componentes curriculares dessa área de ensino
podem ser potencializadas, devido aos inúmeros problemas que estes enfrentam
cotidianamente na escolarização que ainda não é bilíngue em grande parte de nosso
país.
Quando começamos este trabalho tínhamos algumas hipóteses do quão difícil é
ensinar conceitos científicos para estudantes surdos, principalmente, pelos limites
linguísticos evidenciados em pesquisas como as de Camargo (2016), Diniz (2010) e
Oliveira e Benite (2015). Bem como, pela difícil interpretação de tais conceitos por parte
dos intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, que em muitos casos desconhecem os
mesmos.
Sendo assim, com o início do planejamento das UEPS surgiu a constante
necessidade de “explicar os conteúdos” para um estudante surdo e com isso averiguou-se
a ausência de sinais importantes para se explicar o conteúdo elegido: cinemática.
Resolvemos então que seria importante a proposição de sinais para os conceitos:
movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento
retardado. Com as explicações do conteúdo e a participação ativa do estudante surdo,
naturalmente, foram surgindo sinais para os referidos conceitos científicos o que aponta,
mesmo que preliminarmente, que trabalhos desse cunho são essenciais e que devem
levar em consideração a participação da comunidade surda durante todo o processo.
Não queremos dizer com isso que apenas a criação de sinais eliminará as
inúmeras barreiras atitudinais e pedagógicas vivenciadas historicamente por estes
estudantes, há um grande caminho a ser percorrido na luta por uma educação bilíngue.
Com a inclusão da componente curricular Libras (BRASIL, 2005) nos cursos de
licenciaturas avançamos, especialmente, no que tange a reflexão de futuros professores
para a temática: o ensino de Ciências da Natureza para estudantes surdos.
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Os materiais “potencialmente significativos” criados e planejados nesse projeto
apontam para outro relevante aspecto, há que haver uma interlocução entre profissionais
das diferentes áreas de ensino (professores de Libras e da Física), um trabalho
colaborativo pode contribuir para a minimização das possíveis barreiras ainda vivenciadas
nos processos de ensino de Física para estudantes surdos.
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Resumo: O trabalho relata as atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2016 com o projeto intitulado:
“Tradução dos Informativos do Instituto Federal Catarinense para a Língua Brasileira de Sinais”, realizadas no
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio. O projeto almeja atender o art. 17 da Lei 10.098/00,
que estabelece normas, critérios e a responsabilidade do Poder Público no sentido de promover a eliminação
de barreiras na comunicação através de alternativas tecnológicas, garantindo assim o acesso à informação, à
comunicação e à educação, entre outros aspectos, para pessoas surdas. Para o desenvolvimento deste
trabalho, foram necessários estudos dos conceitos de tradução, principalmente das terminologias técnicas dos
cursos ofertados no Campus. Os tradutores iniciaram as atividades de tradução e filmagem dos conteúdos do
site, sendo sempre acompanhados e avaliados pela professora de Libras, surda. O resultado deste trabalho é
a produção de vídeos que possibilitem o acesso a informação do site para as pessoas surdas, além de
propormos discussões sobre o papel do tradutor como intermediador de informação.
Palavras-Chave: Tradução, Português/Libras, Surdos, Cultura Surda.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 o sujeito Surdo
“compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua
cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileiras de Sinais - Libras”. A motivação para
este trabalho foi a constatação da precariedade de informação nos meios de comunicação.
O site institucional analisado, do Campus Avançado Sombrio, é inacessível para as pessoas
com surdez, com informações descritivas que tornam difícil sua compreensão. De acordo
com Quadros (2004), a Libras é a primeira língua e o português, na modalidade escrita, é a
segunda língua para o surdo. A estrutura gramatical da língua de sinais é diferente da
estrutura gramatical da língua portuguesa, sendo que a língua de sinais ocorre através do
canal espaço-visual e a língua portuguesa através do canal oral-auditivo. Referente aos
aspectos gramaticais da língua de sinais, as autoras Quadros e Karnopp (2004) destacam:
configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, direção e expressão facial/corporal.
Assim, esse trabalho busca oportunizar a acessibilidade das informações
contidas no site do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio para as
pessoas surdas através da tradução do português na modalidade escrita para a língua de
sinais modalidade espaço-visual, utilizando recursos de filmagem. Os meios tecnológicos,
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especialmente os recursos de vídeo, são ferramentas fundamentais para auxiliar no
processo de comunicação e acessibilidade aos surdos. Visando respeitar as especificidades
e considerando a legislação que trata dos direitos das pessoas surdas, as traduções devem
ser pensadas de modo que as informações sejam compreensíveis e significativas.
A Língua Brasileira de Sinais tornou-se uma língua oficial no Brasil através da Lei
10.436/02. A partir desta lei, muitos avanços referentes a acessibilidade à informação para
as pessoas surdas vêm sendo discutidos. Em 2010 regulamentou-se, através da Lei
12.319/10, o profissional Tradutor-Intérprete de Português/Libras. Segundo Quadros (2004,
p. 11), tradutor-intérprete de língua de sinais é a pessoa que traduz e interpreta a língua de
sinais para a língua falada e vice-versa, em qualquer modalidade que se apresenta (oral ou
escrita).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, apresenta o
norteamento das políticas educacionais e determina a educação como direito de todos,
recomendando a matrícula de alunos com deficiência preferencialmente na rede regular de
ensino. Desde sua promulgação, duas décadas se passaram e ainda estamos buscando
efetivar o acesso aos educandos com deficiência ao sistema de ensino. Para isso, necessita-se
viabilizar aos educandos o acesso à informação e ao conhecimento, sendo que, para os surdos,
tal acesso ocorrerá através de sua língua natural, a Língua de Sinais. O art.14 do decreto
5626/05 determina que “as instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às
pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos”.
Atualmente as ferramentas da web podem facilitar o acesso às informações e, para
isso, é necessário que as políticas de acessibilidade nos meios de comunicação sejam
efetivadas, seja através do uso de legendas ou com a utilização de vídeos onde a pessoa
interessada encontrará a tradução do material em língua de sinais, facilitando assim a
compreensão dos assuntos tratados na web.
2 METODOLOGIA
O projeto encontra-se em fase de execução e vem sendo realizado através de
encontros com a equipe colaboradora. No primeiro momento, fez-se o levantamento do
conteúdo do site do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio,
disponibilizado na página http://sombrio.ifc.edu.br/. Optou-se, como critério de seleção, iniciar
pela tradução de informações importantes para que a comunidade surda pudesse ter
acesso, através da sua língua materna (Língua de Sinais), principalmente a conteúdos
referentes a informações de cursos e concursos, bem como avisos gerais. Está sendo
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efetuada a tradução do material textual, originalmente em língua portuguesa, para a Língua
Brasileira de Sinais, utilizando como recurso a filmagem, para captar a imagem da tradução.
As atividades estão acontecendo em espaço disponibilizado pelo Campus
Sombrio, especialmente preparado para esta finalidade, onde foi necessário organizar a
iluminação e o ambiente para a captação com qualidade das imagens. A equipe é composta
por três TILS (Tradutoras e Intérpretes de Língua de Sinais) e uma professora surda, que
realizam a interpretação e a tradução dos conteúdos textuais. A professora surda também
realiza as revisões necessárias e oferece suporte em vocabulários de terminologias
específicas. Integra ainda a equipe um técnico em assuntos educacionais, que é
responsável pela realização das filmagens, edição dos vídeos e publicação do conteúdo no
site do Campus.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por ser um trabalho minucioso e de imensa responsabilidade, durante os
momentos de estudos da tradução, muitas dificuldades foram encontradas pelo grupo. No
primeiro momento, os estudos se focaram no português escrito, realizando a leitura dos
textos do site do Campus Avançado Sombrio. Foram analisados quais conteúdos seriam
priorizados na tradução, concluindo-se que seria mais viável iniciar selecionando os textos
de apresentação dos cursos superiores (Matemática, Turismo e Redes de Computadores),
já que são conteúdos permanentes e que dificilmente terão alterações na página.
3.1 Estudos da Tradução
Fez-se a pesquisa para compreensão dos conceitos técnicos dos cursos, do
léxico específico das áreas e os significados das palavras no dicionário de língua
portuguesa. Terminada esta etapa, partiu-se para os estudos da língua alvo, a língua
brasileira de sinais – Libras, iniciando a pesquisa dos sinais nos dicionários de Libras 1. É
comum encontrar a mesma palavra com diferentes sinais, considerando a regionalização.
Sendo assim, é necessário uma avaliação ainda mais criteriosa, especialmente levando em
consideração que os membros do grupo são naturais de municípios ou estados distintos e
carregam consigo o sinal de sua região. Como qualquer outra língua, a Libras têm
regionalismos, sotaques, gírias e sofre transformações. É interessante perceber que até
1

Dicionário eletrônico da Língua Brasileira de Sinais (disponível em http://www.ines.gov.br/dicionario-delibras/main_site/libras.htm), Vlibras (disponível em http://www.vlibras.gov.br/), aplicativos Hand Talk e ProDeaf
Tradutor.
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mesmo as ferramentas de tradução por vezes apresentam sinais diferentes para um mesmo
vocábulo.
Figura 01 – Sinal “tecnologia”

Figura 02 – Sinal “tecnologia”

Fonte: Aplicativo Hand Talk

Fonte: Dicionário da Língua Brasileira de Sinais

Na busca pelo sinal mais adequado, tendo em vista que o site pode ser acessado
por surdos de diversas localidades, faz-se a escolha com auxílio da professora surda, que
nos fornece um parecer com uma visão crítica e peculiar da identidade e cultura surda, bem
como dos aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais – Libras.
As palavras-chave dos cursos superiores são outro aspecto que requer profundo
estudo e discussão. É problemático quando se verifica a ausência de sinal para essas
palavras nos materiais pesquisados. Logo, pensamos em soletrar, como por exemplo a
palavra: S-U-S-T-E-N-T-A-B-I-L-I-D-A-D-E. O sinal desta palavra não é encontrada nos
materiais de referência. Entretanto, existem sinais regionais para este vocábulo, que
remetem à preservação ambiental, ecologia. No texto a ser traduzido, de apresentação do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, a palavra aparece com um significado
mais amplo e abrangente. De acordo com a Coordenadora do Curso, Profª. Carolina
Braghirolli Stoll, para a Gestão de turismo, sustentabilidade é o equilíbrio no uso ambiental
(em termos ecológico, cultural, social, econômico e político) para conservação e
manutenção para o futuro.
Assim, foi realizada a primeira gravação, com a palavra soletrada, para ser
analisada por todos os integrantes. Na averiguação da professora surda, esta palavra
deveria conter uma explicação ou conceito, para que o público alvo (surdos) tivesse a
melhor compreensão da informação do curso. Logo, utilizamos como estratégia de tradução
a soletração e a explicação2.
Diante de tantos desafios encontrados no percurso do projeto, há também a
familiaridade com as câmeras que o tradutor necessita ter em seu discurso. De acordo com
Segala e Quadros (2015, p. 364) “O tradutor deve ter afinidade em atuar diante da câmera,
2

Este trabalho pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=CzFW34m9zXk

ISSN 2526-4044

346 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ou seja, ele deve estar a vontade no ato tradutório incorporando personagens por meio de
expressões faciais e movimentos corporais”. Neste âmbito, os tradutores dos textos de
Libras na versão oral expõem seu próprio corpo, manifestando esta atividade de tradução e
interpretação perante as câmeras e, consequentemente, gerando as filmagens. No entanto,
esta exposição do profissional tradutor de textos de Libras difere-se do tradutor de textos
escritos, já que este não aparece fisicamente, apenas o resultado do seu trabalho.
3.2 A filmagem e o produto da tradução
O aspecto objetivo da filmagem das traduções valeu-se da experiência que o
Campus já possui com o Canal do Youtube Videoaula IFC 3, no que se refere às questões
técnicas de produção, fotografia e edição. Neste projeto, que acontece desde 2014, vêm
sendo produzidos vídeos institucionais e videoaulas, destinadas aos estudantes dos
cursos de nível médio e superior, que ficam disponíveis na internet. Assim, os mesmos
equipamentos são utilizados em ambos os projetos.
Figura 03 – Ambiente de filmagem

Figura 04 – Utilização de teleprompter

Fonte: Arquivo do projeto

Fonte: Arquivo do projeto

No entanto, foi necessário adequar o espaço das filmagens, aprimorando a
iluminação e instalando um tecido azul em uma das paredes. O tecido tem dupla utilidade:
proporciona um fundo homogêneo e com bom contraste, facilitando a visualização dos sinais
e as sutilezas da configuração de mãos, bem como permite a utilização do recurso Chroma
Key4, quando necessário.
Utiliza-se ainda uma lousa digital, com um recurso de teleprompter5 online
(http://prompter.online24hs.com.br/). Este recurso é particularmente importante, sobretudo

3

Canal Videoaula IFC disponível em: http://www.youtube.com/c/VideoaulaIFCCampusSombrio
Chroma key é uma técnica de efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre uma outra através do
anulamento de uma cor padrão, como por exemplo o verde ou o azul.
5 Um teleprompter ou teleponto é um equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo
apresentador.

4
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para que o surdo possa fazer o trabalho de tradução, já que não é possível ditar o texto
como se pode fazer com as Tradutoras e Intérpretes ouvintes.
A tradução filmada em Libras tem características bem diferentes de outros tipos
de tradução, assim como o processo de filmagem apresenta caraterísticas que o distinguem
de outros tipos de filmagem. Como bem sintetizam Segala e Quadros (2015, p. 363)
O texto alvo em sinais filmado não é de fácil edição, como um texto escrito. O
vídeo apresenta uma produção “oral” que é filmada em Libras e envolve um
processo de revisão bastante trabalhoso. Revisar o texto em Libras, editar e
refazer a filmagem são características que não se aplicam a uma tradução
envolvendo textos escritos. Assim, desenvolver estratégias de produção destas
filmagens torna-se relevante. Os tradutores e os editores das filmagens devem
trabalhar em parceria para a produção do material que inclui o texto em Libras.

Após concluída a edição, passa a ser necessária a parceria dos responsáveis
pela manutenção da página eletrônica que receberá a filmagem. No momento em que
redigimos esse artigo, estão sendo realizados os testes para publicação das primeiras
traduções, considerando aspectos técnicos e a melhor visualização do público-alvo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando nos propomos a refletir sobre o processo de tradução, diferentes
concepções são analisadas. Diversos pesquisadores da tradução apontam os desafios
encontrados por estes profissionais, não apenas de traduzir palavras, mas traduzir novos
sentidos para a outra cultura.
Sabendo-se que a Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada pela
comunidade surda brasileira e reconhecida com a Lei 10.436/2002, verifica-se que faz-se
necessária a ampliação de formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua
Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das
comunidades surdas do Brasil.
Vários aspectos relevantes podem ser destacados neste trabalho: a contribuição
com a elevação da qualidade da aprendizagem de todos os estudantes através da
disponibilização de tradução em Libras da página do Campus; a possibilidade de divulgação
do trabalho dos servidores e do conhecimento produzido no IFC Campus Sombrio à
comunidade surda; a formação de grupos de estudos multidisciplinar com profissionais
tradutores/intérpretes do IFC (Campus Avançado Sombrio e Campus Santa Rosa do Sul) e
de outras áreas.
Este trabalho destaca-se por viabilizar a acessibilidade de comunicação e
informação a comunidade surda, indo ao encontro das necessidades e do direito da
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comunidade surda, para que a comunicação e a informação sejam garantidos e que cada
vez mais surdos participem dos espaços públicos, principalmente nas Instituições de Ensino.
Utilizando sua língua natural, pretende-se que a escolha e o acesso aos cursos oferecidos
pelo campus seja facilitado.
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Resumo: Atualmente os recursos hídricos vêm sofrendo grande impacto devido ao aumento do consumo
direto da água por atividades produtivas e pelo uso doméstico. Ao mesmo tempo, o retorno da água
utilizada pelo homem aos sistemas naturais acontece, na maioria das vezes, em condições inadequadas de
qualidade. A conscientização da sociedade quanto a conservação dos corpos d'água e seu uso sustentável
deve ser uma das prioridades quando se fala em meio ambiente. E este tema é de absoluta relevância para
ser trabalhado em sala de aula, possuindo inúmeras possibilidades para um projeto trans e multidisciplinar.
O projeto pretende construir uma metodologia pedagógica de análise das águas do Rio Araranguá, para ser
utilizada por alunos e professores da rede pública de ensino, a fim de levar para as escolas a discussão
acerca da preservação dos recursos hídricos. A análise compreende a coleta de amostras de água do Rio
Araranguá e a testagem de métodos pesquisados por revisão bibliográfica, a fim de verificar a viabilidade
dos procedimentos, tendo em mente o uso de materiais alternativos. Os parâmetros determinados são pH,
transparência, temperatura e oxigênio dissolvido.
Palavras-Chave: Química; Meio Ambiente; Contextualização.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente os recursos hídricos vêm sofrendo grande impacto devido ao
aumento do consumo direto da água por atividades produtivas e pelo uso doméstico. Ao
mesmo tempo, o retorno da água utilizada pelo homem aos sistemas naturais acontece,
na maioria das vezes, sem nenhum tipo de tratamento. O lançamento dos esgotos in
natura e efluentes oriundos da indústria e agricultura pode causar vários inconvenientes
como a redução do oxigênio nos rios e estuários, contaminação por materiais tóxicos,
eutrofização de lagos e pântanos, interferência na decomposição biológica e vida
aquática, entre outros (BAIRD, 2004).
A Educação Ambiental nas escolas requer uma integração dos conhecimentos
das Ciências Humanas e as Ciências da Natureza, em um processo inter e
transdisciplinar, pois nessa perspectiva, uma das questões tratadas nos debates sobre a
educação ambiental é a crítica à extrema racionalidade da ciência moderna, que
desvaloriza outras manifestações humanas (BACCI e PATACA, 2008).
A Lei 9795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, no
seu artigo 1º, destaca que
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Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
(BRASIL, 1999).

O ensino de Química nas escolas pode ser um fomentador da discussão dos
temas relacionados ao meio ambiente, mais especificamente quando o assunto é a água.
Considerado solvente universal, a água é assunto onipresente nos conteúdos tratados no
ensino básico, sendo um elo para a associação ensino de Química e Meio Ambiente.
O Rio Araranguá, localizado no extremo sul catarinense, faz parte da Bacia do
Rio Araranguá (BRA). Os principais cursos d'água da BRA são os rios Itoupava e Mãe
Luzia, que ao se juntarem, passam a ser chamados de Rio Araranguá (SCHEIBE, 2010).
Este sofre com a afluência da atividade mineradora de carvão (vindo do deságue do Rio
Mãe Luzia), além de rejeitos de defensivos agrícolas advindos das atividades
agropecuárias, sendo a rizicultura a mais importante (DANTAS, 2005; COUCEIRO e
SCHETTINI, 2010). A coleta de água para fornecimento à população não é feita do Rio
Araranguá. E nele é despejado o esgoto doméstico, agrícola e industrial, sem nenhum
tipo de tratamento. Praticamente não há atividade de pesca no rio, e a que ocorre é
apenas de forma amadora.
O presente projeto busca propor uma metodologia de análise de parâmetros
físico-químicos (pH, transparência, temperatura e oxigênio dissolvido) das águas do Rio
Araranguá, a fim de trazer para dentro da escola a discussão acerca da preservação dos
recursos hídricos, usando as aulas de Química. Esta proposta didática alia a teoria e a
prática, correlacionando os resultados esperados com a temática do Meio Ambiente e
interpretando-os, dando significado ao que é aprendido em sala de aula.

2 METODOLOGIA

Preliminarmente, foi feita uma análise dos pontos para a coleta de amostras
das águas do Rio Araranguá, buscando a viabilidade, o acesso e a segurança, pois
algumas medidas devem realizadas no próprio local (pH, turbidez e temperatura). A
Figura 1 apresenta os três pontos selecionados às margens do Rio Araranguá. O ponto 1
está localizado nas coordenadas S 27º56’12,47” e W 48º29’19,7” (zona urbana), o ponto 2
tem coordenadas S 28º55’15,14” e W 49º29’9,236” (zona urbana) e o ponto 3 tem
coordenadas S 28º54’52.80” e W 49º24’35,94” (zona rural). Para cada ponto, foram feitas
coletas em triplicata (para a análise de pH e de oxigênio dissolvido) durante os meses de
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abril, maio e junho de 2016. A temperatura e a transparência foram medidas no local da
coleta.
Para a determinação do pH o método escolhido foi o descrito por GEPEQ
(1995), que utiliza o indicador obtido das folhas do repolho roxo. Nele, são reparados sete
tubos de ensaio contendo soluções de pH diferentes (1, 3, 5, 6, 9 e 12) com posterior
adição do indicador, obtendo-se uma escala de cores que servem de padrão. A seguir,
testa-se uma amostra da água coletada do rio com o indicador. Pela comparação da cor
obtida é possível estimar o pH da amostra.
A temperatura, tanto ambiente, como da água, deve ser medida no local da
coleta, podendo-se fazendo uso de um termômetro caseiro que é facilmente encontrado
em lojas de variedades. Este parâmetro é importante pois tem influência direta na
concentração de oxigênio na água (quanto menor a temperatura, maior o teor de O 2
solubilizado).

Figura 1 - Mapa indicando os pontos de coleta de amostras de água ao longo do Rio
Araranguá. Fonte: GOOGLE MAPS, 2016.

Outro fator que tem influência direta na concentração de oxigênio na água é a
transparência, que está relacionada com a maior ou menor possibilidade de a luz
atravessar a água. Águas turvas diminuem a quantidade de luz disponível para a
fotossíntese e, por consequência, a quantidade de oxigênio dissolvido. Em outra situação,
águas que recebem muita matéria orgânica, oriunda de esgoto doméstico, também terá
sua quantidade de oxigênio dissolvida reduzida, pois este é consumido pelas bactérias na
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oxidação (MORTMER; MACHADO, 2014).
Para determinar a transparência, é utilizado o disco de Secchi, inventado pelo
padre italiano Pietro Angelo Secchi. Foi utilizado pela primeira vez em 1865, durante suas
viagens na nave Papal Imaculada Conceição, para medir a transparência da água do Mar
Mediterrâneo. Consiste em um disco plástico dividido em quatro quadrantes, pintados de
branco e preto, alternadamente. Este é preso em um barbante e um peso, para que
quando seja lançado na água, possa afundar. A profundidade na qual não é possível mais
ser visto o disco dará o nível de transparência da água, e que pode ser medido
graduando-se o barbante com marcas a cada 10 cm, por exemplo. Sua construção e
operação é bastante fácil, usando materiais obtidos em casa.
A concentração de oxigênio dissolvido foi determinado através do método
proposto por Ferreira et al. (2004), que utiliza palha de aço para oxidar do ferro formando
ferrugem (Fe2O3), substância insolúvel em água. Através do cálculo estequiométrico,
determina-se a quantidade de oxigênio dissolvido na água pela reação Fe + 3/2 O 2 →
Fe2O3.
Com estes parâmetros obtidos, é possível correlacionar conteúdos trabalhados
nos currículos comuns de Química nas escolas de Ensino Médio, bem como as possíveis
causas destes resultados, associados com a temática do Meio Ambiente. A tabela 02
resume estas correlações.
Tabela 02: possibilidades de conteúdos que podem ser abordados usando os parâmetros físico-químicos obtidos da
análise das águas do Rio Araranguá.
Parâmetro

Conteúdos que podem

físico-químico

ser abordados

Impactos no Meio Ambiente

Valores de pH abaixo de 6,0 já podem causar algum impacto no

pH

Ácidos e bases; equilíbrio
químico.

ambiente aquático; pH inferior a 4,0 ou muito alcalinos levam à morte
dos seres vivos. Consequência da presença de matéria orgânica ou de
resíduos de mineração, como no caso do Rio Mãe Luzia, afluente do
Rio Araranguá.

Temperatura

Solubilidade dos gases.

Transparência

Fotossíntese.

Concentração
de oxigênio
dissolvido

Reações químicas; acerto
de coeficientes; cálculo
estequiométrico;

Temperaturas elevadas diminuem a solubilidade do O2.
Influência da chuva, que pode trazer sedimentos ou no despejo de
esgotos domésticos e industriais não tratados.

O2 dissolve-se na água por dois meios: contato do ar atmosférico com
a superfície da água e a fotossíntese de plantas e algas. A redução
desta concentração interfere na vida aquática.

concentração de soluções;
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oxidação-redução.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação ao pH, o valor determinado para as amostras variaram entre 5 e
6, de acordo com a comparação das cores com os padrões (figura 2), o que é compatível
com o resultado obtido por SANTA CATARINA (2014), que indica pH com valor de 6,01
após análise laboratorial. Segundo Mortmer e Machado (2014), as águas superficiais
possuem pH entre 4 e 9. A alcalinidade pode ser dada em função da presença de algas,
que consomem o gás carbônico, o que diminui a acidez. Esta, por sua vez, pode ser
influenciada pela presença de matéria orgânica, pois a decomposição deste material
produz ácido húmico. Valores de pH abaixo de 6 podem inviabilizar a vida na água, sendo
que em pH menor que 4,5 pode levar à morte dos seres vivos presente nela. Neste
contexto, há a possibilidade de serem abordados conceitos sobre acidez e basicidade,
bem como sobre equilíbrio químico (produto iônico da água).

Figura 2 - Soluções contendo extrato de repolho roxo funcionando como indicadores de
pH (esquerda) e soluções contendo o extrato de repolho roxo e amostras de água do Rio
Araranguá (direita).
A concentração de oxigênio dissolvido foi determinada através da obtenção do
peso de Fe2O3 obtido após filtração e secagem do sólido residual no papel-filtro. Supõe-se
que todo oxigênio dissolvido reagiu com o ferro da palha de aço. Ferreira (2014), no artigo
que descreve o método, indica que o mesmo tem caráter semiquantitativo, e que oferece
uma discussão qualitativa sobre os fenômenos químicos. A tabela 3 apresenta os dados
de temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido (média da triplicata).
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Tabela 3 – Valores de temperatura e concentração de oxigênio dissolvido para amostras de água coletadas no Rio
Araranguá.
-1

Temperatura (°C)

Concentração de oxigênio dissolvido (mg.L )

Mês
Ponto 1

Ponto2

Ponto3

Ponto1

Ponto 2

Ponto 3

Abril/2016

18

16

16

16,2

15,9

14,5

Maio/2016

18

18

15

11,9

10,7

11,8

Junho/2016

14

14

14

10,3

14,2

11,6

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que a concentração de
oxigênio para os pontos analisados está dentro de valores aceitáveis; entretanto, a
metodologia, ressalta-se, não oferece uma análise qualitativa, talvez semi-qualitativa, mas
que para finalidades didáticas é bastante ilustrativa para a abordagem de temas referente
às reações químicas, cálculo estequiométrico e operações de laboratório. Para
comparação, SANTA CATARINA (2014) obteve concentração de oxigênio dissolvido de
3,16 mg.L-1, em coleta realizada em fevereiro de 2014. Com relação á transparência, o rio
apresentou-se, em todos os dias da coleta, com transparência acima de 40 cm desde a
superfície da água, o que permite uma boa entrada de luz e permitindo a realização da
fotossíntese, processo que contribui para a oxigenação da água.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho buscou relacionar a importância da educação ambiental relacionada
com a educação química, especificamente, dando a devida relevância que um rio tem
para a cidade, fazendo uso do contexto local da sociedade em que a escola está inserida,
dando assim, significado ao que é aprendido pelo aluno, transformando-o em protagonista
no processo de transformação de sua realidade.
O projeto também tem potencial para desenvolver a cultura da pesquisa e do
aluno pesquisador, pois investigar e selecionar as informações para, a partir delas e da
experiência, construir o conhecimento, tornou-se uma real necessidade da atual
sociedade. Os materiais, de fácil obtenção e de baixo custo, caracterizados como
alternativos, forneceram uma metodologia de trabalho didático para que o professor
possibilite que o aluno dê significado aos temas de Química e estabeleça um aprendizado
constante.
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Resumo: O presente trabalho retrata um projeto de extensão voltado a pratica esportiva no Instituto Federal
Catarinense campus Santa Rosa do Sul (IFC-SRS). Com o objetivo principal de desenvolver experiências e
vivências esportivas educadoras que conduzam o ser humano à busca da emancipação, da autonomia, do
discernimento e, por consequência, da capacidade de intervir e de alterar a realidade social em que está
inserido. O projeto é desenvolvido através de atividades relacionadas às modalidades esportivas como:
voleibol, tênis de mesa, xadrez, futsal e jiu-jítsu. Participam alunos dos cursos ofertados pelo campus,
assim como servidores e moradores da comunidade em que se localiza o IFC-SRS. As aulas consistem de
um a dois encontros semanais, tendo cada sessão, duração de aproximada de 1 hora e 30 minutos, os
quais acontecem no Ginásio Poliesportivo da instituição. As sessões de treino consistem em atividades
adaptadas que permitam a inclusão de todos e aprendizagens gradativas, de acordo com o ritmo de cada
um. Sendo programadas para que os participantes possam experimentar situações que estimulem os
princípios de cooperação, respeito, superação, coeducação, emancipação, integração, participação,
regionalismo e totalidade. O esporte, no contexto do projeto em questão, confirmou-se como um
instrumento privilegiado no que se refere à educação integral não só de jovens escolares, mas também
como de adultos; interferindo positivamente na vida dos participantes do projeto e no espaço institucional.
Entretanto, é importante ressalvar que o esporte, por si só, pode ser ou não educativo. Tudo dependerá da
maneira como ele é fundamentado e tratado pedagogicamente.
Palavras-Chave: Esporte. Esporte e educação. Esporte Educacional.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a um projeto voltado ao esporte, realizado no
Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do Sul (IFC-SRS), projeto que se
justifica pelo caráter pedagógico do esporte, que têm como finalidade a formação integral
do ser humano, o que vai ao encontro do projeto pedagógico da instituição. As práticas
esportivas possibilitam o resgate do caráter lúdico dos movimentos do ser humano, o
esporte é um meio de amplo poder de socialização, que contribui com o pleno exercício
da cidadania.
Assim como, a prática de esportes é fundamental para uma vida saudável.
Muitos dos jovens que vivem em uma instituição de ensino integral como o IFC-SRS
estão, em certa medida, expostos a ociosidade no que se refere à atividade física. Por
este motivo, a prática do esporte deve ser incentivada, como meio de complementar a
educação, de forma especial para hábitos de vida ativa. O Esporte possibilita ao jovem o
estabelecimento de conceitos e valores que podem contribuir para a formação de um
cidadão ético e responsável socialmente. Conceitos como liderança, cooperação,
solidariedade, trabalho em equipe e qualidade de vida, podem ser fortalecidos no
ambiente educativo proporcionado pelo esporte.
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O incentivo à permanência no ambiente escolar através de projetos voltados ao
esporte favorece o desenvolvimento integral do aluno, pois sua participação nesses
programas deve estar vinculada ao aprendizado escolar, aumentando a identificação com
o ambiente, proporcionando uma maior valorização de professores e funcionários e outros
participantes dos projetos.
Além do que, o esporte é uma ferramenta estratégica como meio “de agregar,
fortalecer, construir, ampliar e preservar a imagem de uma instituição, personalidade,
marca ou produto” (POIT, 2006, p.54), agregando valores à marca ou a imagem,
aumentando o reconhecimento do público e proporcionando maior credibilidade.
Assim, no intuito de contribuir constantemente com desenvolvimento integral do
ser humano e divulgar a marca IFC, o Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa
do Sul por meio de seu departamento de extensão, constituiu e promove o projeto em
questão, com o objetivo principal de desenvolver experiências e vivências esportivas
educadoras que conduzam o aluno à busca da emancipação, da autonomia, do
discernimento e, por consequência, da capacidade de intervir e de alterar a realidade
social em que está inserido.
Os objetivos específicos deste trabalho são:


Promover o intercâmbio esportivo, educacional e cultural;

 Dar continuidade ao processo pedagógico vivenciado no IFC-SRS,
principalmente durante as aulas de educação física;
 Garantir o conhecimento do esporte de modo a possibilitar maior
oportunidade de acesso à prática do esporte escolar aos alunos-atletas;


Desenvolver

os

princípios

do

esporte

educacional

(coeducação,

emancipação, integração, participação, regionalismo e totalidade);
 Divulgar a marca IFC por meio da participação nos eventos esportivos
escolares promovidos no Estado, de forma especial os de âmbito regional.
2 METODOLOGIA
O projeto conta com aulas semanais de modalidades esportivas como: voleibol,
tênis de mesa, xadrez, futsal e jiu-jítsu. Os alunos participantes do projeto são
selecionados por ordem de inscrição junto a Coordenador de Projeto, sendo ofertadas 24
vagas por modalidade. Podem participar alunos dos cursos ofertados pelo campus, assim
como servidores e moradores da comunidade em que se localiza o IFC-SRS. Sendo que,
no caso de uma demanda maior do que a oferta está estebelecida a existência de uma
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lista de espera. Os critérios para permanência no projeto e participação em eventos
externos são definidos em conjunto com os participantes após a definição das turmas,
como também com o Departamento de Ensino (DDE) e Coordenação Geral de
Atendimento ao Educando (CGAE). As aulas consistem de um a dois encontros
semanais, tendo cada sessão, duração de aproximada de 1 hora e 30 minutos, os quais
acontecem no Ginásio Poliesportivo do IFC-SRS .
As sessões de treino consistem em atividades adaptadas que permitem a
inclusão de todos e aprendizagens gradativas, de acordo com o ritmo de cada um. Sendo
programadas para que os participantes possam experimentar situações que estimulem os
princípios de cooperação, respeito, superação, coeducação, emancipação, integração,
participação, regionalismo e totalidade.
Ainda dentro das possíveis atividades a serem vivencias, está programada a
participação em eventos esportivos regionais, estaduais e nacionais, como: Jogos
Escolares de Santa Catarina – JESC, Jogos do Instituto Federal Catarinense – I JIFC,
Jogos dos Institutos Federais etapa Sul – JIF SUL, entre outros. Assim como, participação
na elaboração de oficinas esportivas a serem desenvolvidas para alunos do ensino
fundamental pertencentes à rede pública de ensino.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O esporte é uma manifestação social de grande expressividade que atualmente
está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Detentor de um vasto repertório
de experiências constituídas ao longo da história da sociedade, que geram uma riqueza
de possibilidades de intervenção junto ao ser humano nos diferentes contextos. Segundo
Hassenpflug (2004) é possível apreender sua importância pelas inúmeras inter-relações
que mantém com a dimensão social, política e econômica na sociedade atual, e o
significado que possui na vida das pessoas em todo o mundo.
Variadas são as relações do esporte com os mais diferentes contextos, entre
os quais, a educação. Neste sentido, Hassenpflug (2004, p.13) destaca que:
[...] o esporte é, mais do que uma ferramenta, um método privilegiado que
contribui de forma significativa para a educação integral das novas gerações,
preparando-se para enfrentar com competência os desafios presentes em sua vida
pessoal, social e profissional.

Até o presente acredita-se que foram, em certa medida, alcançados os
seguintes resultados, que posteriormente no decorrer do presente trabalho serão
discutidos:
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• Ampliação das possibilidades do uso das práticas corporais, de forma
proficiente
•

e autônoma, potencializando o envolvimento em contextos de lazer e a

ampliação das redes de sociabilidade;
 Manutenção e melhora do desempenho acadêmico, uma vez que o
desempenho acadêmico é definido com um dos critérios para a participação em eventos
externos;
• Consolidação de um espaço voltado ao intercâmbio esportivo, educacional e
cultural;
 Fortalecimento do reconhecimento e legitimidade da importância da
disciplina de Educação Física;
 Garantia do conhecimento do esporte de modo a possibilitar maior
oportunidade de acesso à prática do esporte escolar aos alunos-atletas;
 Desenvolvimento dos princípios de coeducação, emancipação, integração,
participação, regionalismo e totalidade;
 Divulgação da marca IFC, de forma especial no âmbito regional.
Ao longo dos cinco primeiros meses de atividade, o projeto contou com a
participação de aproximadamente 80 pessoas mensalmente (Gráfico 1). De acordo com
depoimentos dos envolvidos, constatamos que um número significativo de participantes,
incitados pela participação no projeto, está buscando incluir no seu cotidiano a prática
regular de atividades físicas. Visando buscar participar dos eventos externos muitos têm
buscado um maior compromisso com o desempenho acadêmico, inclusive relatam que a
prática esportiva tem ajudado em relação: ao compromisso com os estudos, a questão da
disciplina, concentração, respeito ao outro, tomada de decisão, a conhecer novas lugares
e pessoas, a ter autocontrole diante de situações de maior tensão, entre outras
contribuições.
Neste sentido, cabe ressaltar que não é de hoje que o esporte passou a ser
visto como algo a mais do que apenas um esforço físico, configurando-se também como
um meio de alcançar outros fins, como o de se educar pelo esporte, caracterizando um
legado (DACOSTA et al., 2008). Entretanto, cabe ressaltar que há um consenso na
literatura da área que o esporte não é educativo a priori, ou seja, ele pode ser educativo
ou não, o que determina a sua qualidade são a maneira como é vivenciado e os valores
que o norteiam (GONZÁLEZ et al., 2014; SCAGLIA et al., 2014).
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Número de alunos participantes

Gráfico 1 - Número de participantes mensalmente
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Fonte: o autor, 2016.

Acredita-se que o esporte na escola, deva pautar-se por princípios do esporte
educativo e não do esporte de rendimento, que pauta-se pela sobrepujança,
selecionamento, instrumentalização e especialização precoces e exageradas. Deve-se
pautar em condutas pedagógicas que favoreçam para que o ato de jogar seja sentido e
gere significado ao jogo jogado e ao jogador, não mais reduzindo o ensino de esportes a
transmissão de conhecimentos prontos ou imitações de gestos esportivos, em que o
aluno seja apenas um receptor passivo, acrítico e ingênuo.
Durante o primeiro semestre, conseguimos garantir a participação de vários alunos
em eventos a nível regional e estadual (Gráfico 2); assim como garantimos a participação
no segundo semestre no JIF SUL, evento de natureza Nacional.
Gráfico 2 - Participação de alunos em eventos esportivos
Número de alunos participantes
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Fonte: o autor, 2016.

Neste sentido, a participação nos eventos acima expostos, além de
proporcionar novas experiências educativas aos participantes, contribuiu para uma
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exposição da marca do IFC-SRS de forma mais presente, em especial, no âmbito
regional; o que contribui para fortalecer e ampliar a imagem da instituição, agregando
valores à marca e a imagem, aumentando o reconhecimento do público e proporcionando
maior credibilidade, como preconiza Poit (2006).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O esporte, no contexto do projeto em questão, confirmou-se como um
instrumento privilegiado no que se refere à educação integral não só de jovens escolares,
mas também como de adultos; interferindo positivamente na vida dos participantes do
projeto e no espaço institucional. Entretanto, é importante ressalvar que o esporte, por si
só, pode ser ou não educativo. Tudo dependerá da maneira como ele é fundamentado e
tratado pedagogicamente.
Como diria Reverdito et al. (2013), aprender esporte implica conhecimentos,
saberes e valores produzidos culturalmente, com a finalidade de realizar, na humanidade,
a humanização dos seres humanos. É por meio de ações desta natureza, como está aqui
apresentada, que podemos estimular o desenvolvimento de uma cultura esportiva,
democratizando o acesso ao esporte, e por consequência melhorar a qualidade de vida
de cada um de seus beneficiados, a relação com o processo de ensino aprendizagem e,
por que não também, a qualidade da oferta do esporte em nossa sociedade, ou seja, de
um esporte que agrega, forma, e não simplesmente, classifica e exclui.
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MAQUETES COM FINS EDUCACIONAIS: ELEVADOR DE TENSÃO (OU GERADOR
DE DESCARGAS ELÉTRICAS) A PARTIR DO FLYBACK DE TV
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Resumo: Neste trabalho relatamos a montagem e aplicação de um circuito elevador de tensão que utiliza o
flyback de TV para gerar descargas elétricas controladas em maquetes. Sua aplicação nas maquetes para
fins educacionais insere-se na temática raios e seus perigos, cujo tema foi trabalhado como intervenção
didática no nono ano do Ensino Fundamental numa escola municipal de Criciúma, SC. A montagem permitiu
a visualização de descargas elétricas em diferentes situações cotidianas possibilitando a conscientização
dos estudantes para a proteção e desmistificação dos fenômenos elétricos na atmosfera.

Palavras-Chave:raios, flyback, acidentes;

1 INTRODUÇÃO
No período de 2000 a 2014, 1790 mortes foram registradas no país devido a
ocorrências de descargas elétricas na atmosfera. Destas, mais da metade ocorreram em
ambientes abertos, sem proteção adequada (INPE, 2015). Em comparação aos Estados
Unidos, o número de mortes por raios no Brasil foi cinco vezes maior em 2014 (ELAP,
2015). Causas sociais e econômicas explicam essa diferença, já que a incidência de raios
no Brasil é apenas 1,3 vezes maior que nos Estados Unidos.
No âmbito escolar, há a necessidade de um enfoque neste tema a nível de ensino
fundamental que alerte sobre as estatísticas e prevenção contra os raios. Desta maneira,
este trabalho apresenta três maquetes e um circuito que demonstram descargas elétricas
em ambientes comuns frequentados pelo público alvo. A aplicação das maquetes
acontece na atividade desenvolvida junto aos alunos dos anos finais do ensino
fundamental de uma escola municipal de Criciúma, que teve a finalidade educativa de
alertar e informar sobre os raios e seus perigos, visando um olhar crítico e científico sobre
os fenômenos eletromagnéticos da atmosfera para que o estudante possa se proteger ou
tomar atitudes que garantam o sua proteção e a manutenção do bem estar comum. Para
tanto, a atividade se deu na forma de aula expositiva e dialogada, com a apresentação de
reportagens, fotos e a demonstrações com as maquetes. Este trabalho é fruto do projeto
de extensão “Cuidado, Raios!”, aprovado no edital Nº 02/2015/PROEX do Instituto
Federal de Santa Catarina e contemplado com recursos da reitoria.
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2 METODOLOGIA
Como descrito no projeto original, houve a formação de uma equipe executora que
contava com um professor orientador, um professor voluntário e três alunos do ensino
técnico, sendo um bolsista e dois voluntários. Também descrito no projeto, as etapas para
a execução do mesmo são etapas metodológicas que definem a metodologia deste
trabalho e estão descritas a seguir.

2.1. A intervenção
Após reuniões semanais com a equipe executora, a intervenção foi esquematizada
para ter duração de 01 hora e dividida em 3 momentos: aula expositiva e dialogada,
demonstrações com maquetes e avaliação ao final. Para a elaboração do conteúdo da
aula, foi utilizado como referências os dados estatísticos do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, que monitora as descargas elétricas no Brasil. Também, fez-se um
levantamento de reportagens em jornais a respeito de acidentes envolvendo diretamente
ou indiretamente descargas elétricas no Brasil. O arcabouço teórico para explicar os
fenômenos eletromagnéticos foi transposto para o nível de escolaridade do público alvo,
levando-se em conta, também, que já há uma breve noção dos conhecimentos de
eletricidade na disciplina de ciências no nono ano do Ensino Fundamental.

2.2. Elaboração do circuito e maquetes
Para a produção de uma descarga elétrica que rompa a rigidez dielétrica da
atmosfera e tenha comprimento de, aproximadamente, 5 cm, é necessário um elevador
de tensão da ordem de 16.000 Volts. Para tanto, mostrou-se bastante eficiente e de baixo
custo, o sistema flyback de televisores de tubo, responsáveis por gerar a diferença de
potencial suficiente que coordena o movimento dos elétrons no tubo (é fácil encontrar
televisores de tubo usados uma vez que estão sendo indevidamente descartados em lixos
comuns).
Seu funcionamento baseia-se no princípio da indução de Faraday, ou seja,
precisamos de uma variação no fluxo magnético para que surja uma corrente elétrica
induzida. Aqui, essa variação no fluxo é obtida ligando e desligando o circuito. Essa
interrupção é feita por um transistor, que é acionado por duas bobinas. A ligação do
sistema indutor é chamada de oscilador Harltey, que aqui é constituído por duas bobinas:
a primeira é composta por 4 voltas de fio esmaltado de 1 mm de diâmetro. A segunda,
composta por 7 voltas desse mesmo fio e é responsável por realimentar o transistor.
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Assim, a fonte envia uma alta corrente para a bobina 1. Essa corrente, que produz um
campo magnético intenso no núcleo de ferrite do flyback, induz seu secundário e também
a nossa bobina 2. A corrente induzida na bobina 2 permite que o transistor faça o
chaveamento deixando passar novamente uma grande corrente para a bobina 1 que, por
sua vez, induz novamente o processo todo de forma cíclica. O esquema eletrônico da
montagem realizada pode ser visto na figura 1.
Figura 1: Circuito de montagem do gerador de altas tensões.

Fonte: dados da pesquisa.

Um flyback de tubo de imagem é, na verdade, um elevador de tensão, pois de 20 V
podemos obter facilmente mais de 15 mil volts. Essa elevação da tensão é feita utilizando
a ideia de um transformador ligado ao inverso, ou seja, invés de entrar alta tensão e sair
baixa tensão, como ocorre em transformadores, nele entra uma baixa tensão de forma
alternada/pulsante e sai uma tensão alta.
O maior problema encontrado nessa montagem foi a queima de vários transistores
até encontrar um que suportasse a elevada corrente elétrica que o circuito necessita. A
maneira como resolvemos isso foi ligando um transistor 2N3055 em um dissipador de
calor, que foi reciclado de uma placa eletrônica antiga, e também com a utilização de um
cooler para ventilação. Mesmo assim, a temperatura deve ser monitorada para que não
superaqueça, ou seja, devemos desligar o circuito quando ele começar a perceber um
aquecimento demasiado.
As maquetes foram projetadas com material de baixo custo e reaproveitados da
oficina mecânica do campus. Todas possuem uma superfície de madeira que funciona
como o solo, onde encontra-se um objeto metálico que representa um ser humano ligado
ao terra do circuito. As maquetes representam quatro situações icônicas: o uso da rede
elétrica via telefone fixo ou proximidade com qualquer outro aparelho ligado a ela, a
proteção do banhista sob um guarda-sol, a permanência do lado de fora de veículos e um
chifre elétrico que conduz a faísca a fim de danificar figuras em papel posicionadas entre
os arames. Nelas, a rede elétrica, o guarda-sol, o veículo e chifre estão ligados ao polo
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positivo do circuito. A proximidade entre os polos, gera a descarga elétrica controlada que
representa os raios.

2.3. Aplicação na escola
A intervenção na escola parceira se dá a partir da locomoção da equipe executora
até ela. Como ferramentas didáticas/metodológicas utilizamos um projetor, o circuito, as
maquetes e reportagens de jornais e revistas; todos levados até o local. Tal intervenção
segue o roteiro:
- Apresentação da equipe executora e do projeto e introdução expositiva/dialogada sobre
o que é um raio e como proteger-se, visando expor o conhecimento prévio dos
estudantes;
- Ilustrações, imagens e vídeos sobre o poder destruidor dos raios para o meio ambiente
e, principalmente, para a saúde humana (reportagens);
- Breve explicação sobre a física de um raio (como a ciência explica tal fenômeno)
seguido de uma discussão sobreVerdades e Mitos sobre os raios;
- Demonstrações com as maquetes e ilustrações de como se proteger adequadamente
das descargas elétricas;
- Avaliação do projeto pelos alunos e avaliação dos alunos pela equipe executora do
projeto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Teste do equipamento
As maquetes baseiam-se em ambientes ou situações corriqueiras aos estudantes
locais e podem representar um possível abrigo quando se deparam com uma tempestade
com raios. Quando em funcionamento, as maquetes confrontam a ideia de senso comum
do aluno com a teoria física posta em aula (poder das pontas, gaiola de Faraday,
condutores e isolantes). As maquetes representam uma pessoa embaixo de um guardasol, uma pessoa do lado de fora de um carro, uma pessoa próxima a um telefone ou
aparelho conectado à rede elétrica e um chifre elétrico (dois condutores próximos). Vide
figuras 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir.
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Figuras 2, 3 e 4:Da esquerda para a direita: pessoa abrigada sob um guarda-sol, chifre elétrico e automóvel
atingido por raio.No guarda-sol, é visto o fio condutor no alto (polo positivo) e a faísca atingindo a pessoa (prego de
metal).No chifre elétrico, a proximidade dos condutores induz uma faísca que se movimenta para cima. Este efeito é
importante para ilustrar que corrente elétrica pode atravessar o ar quando a d.d.p. entre regiões é muito intensa. No
carro, a descarga elétrica se distribui por sua superfície e atinge a cabeça do prego a sua frente. É possível observar o
efeito da Gaiola de Faraday nas janelas do automóvel

Fonte: dados da pesquisa.

Figura 5 e 6: representação da rede elétrica sendo atingida por um raio no canto superior direito. Tal faísca é
conduzida pela rede até o telefone que, por sua vez, transmite a energia ao prego posicionado no solo. Também,
detalhe do prego sendo atingido pela descarga elétrica representando uma pessoa “conectada” à rede elétrica.

Fonte: dados da pesquisa.

3.2. A aplicação e avaliação do projeto
A intervenção teve duração média de 01 hora e uniu mais de uma turma num mesmo
ambiente de sala de aula. A intervenção aconteceu no período cedido por professores de
ciências das turmas voluntárias e foi iniciada pelo professor orientador e continuada pelo
aluno bolsista. Ao todo, 32 alunos e 3 professores estiveram presentes.A participação do
público se deu por intermédio de perguntas, ao final da intervenção (por escolha da
turma), sendo que esperávamos maior quantidade de perguntas (houve cinco, no total o
que pode ser explicado pela “timidez” da turma diante da equipe executora, vistas como
pessoas não familiares àquela comunidade escolar).

A avaliação ocorreu de duas

maneiras: a avaliação dos alunos quanto ao conteúdo apresentado e a avaliação do
projeto pelos alunos. A avaliação foi em forma de questões de múltipla escolha, onde uma
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ou mais alternativas estavam corretas. As questões eram projetadas no quadro e os
alunos levantavam a mão para indicar a opção pela alternativa proposta. Tal metodologia
de avaliação foi pensada para contemplar o tempo escasso da intervenção e a rápida
contagem das escolhas, cujo registro foi feito através de fotos. As questões estão a seguir
e as respostas corretas estão em itálico.
1) Por que no Brasil ocorrem muitos
acidentes com raios?
a) Falta de informação da população sobre
como se prevenir.
b) O Brasil é um país grande.
c) Chove muito em grandes partes do
Brasil.

2) O que são os raios?
a) Explosões que ocorrem nas nuvens.
b) Energia que a terra envia para o céu.
c) Passagem de cargas elétricas pela
atmosfera.
d) Luz emitida pelas nuvens.

3) Quando começar uma chuva com raios 4) Qual das afirmações abaixo sobre carga
na praia, qual é o melhor abrigo?
elétrica é verdadeira?
a) árvore
a) Cargas elétricas não se movem.
b) próximo ao carro
b) Cargas elétricas de mesmo sinal se
c) guarda sol
atraem.
d) dentro do carro
c) Elétron se afasta de outro elétron.
d) Não é possível carregar os objetos com
cargas elétricas.
5) Você achou a aula interessante e
aprendeu com ela?
a) sim
b) não
Na tabela 1 a seguir, estão indicadas as alternativas com o número de escolhas.
Tabela 1: número de escolhas por questão avaliativa.

Alternativa

Questões
1

2

3

4

5

a

23

0

0

0

-

b

0

0

0

2

-

c

0

23

0

25

-

d

-

0

28

1

-

Sim

-

-

-

-

31

Não

-

-

-

-

1

Fonte: dados da pesquisa.

Como 32 estudantes participaram da intervenção, nota-se que houve abstenções nas
questões de 1 a 4. O índice de acerto foi significativo e as escolhas foram praticamente
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individuais, observando que os estudantes não se comunicavam entre si. Notamos
também que o projeto teve aceitação positiva para a grande maioria do público.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. Do circuito.
A montagem do circuito permitiu demonstrar os fenômenos envolvidos com certa
coerência experimental, ou seja, houve uma boa conciliação entre a teoria, experimento e
a prática cotidiana. O circuito tem um grau de dificuldade baixo, portanto havendo um
conhecimento básico de eletrônica já permite a alguém que possa reproduzi-lo. Há vários
modelos de acionamento de flybacks facilmente encontrados na internet a um custo
relativamente baixo, pois praticamente todos os componentes são encontrados em
sucatas eletrônicas.

4.2. Da avaliação dos alunos.
Diante do exposto, acreditamos ter tido grande aprovação do projeto, observando
que, através da avaliação, os objetivos principais do projeto foram alcançados. Para fins
de análise da aprendizagem significativa do aluno que o envolva com a comunidade na
resolução de um problema real, que muitas vezes envolve a periculosidade de uma
descarga elétrica ou a tomada de decisões sob pressão, é necessário maior investigação.
Tais situações compreendem outras habilidades e conhecimentos que não são
contemplados ou avaliados a partir de uma aula expositiva e dialogada apenas. Nesse
aspecto, as maquetes e o circuito, ambos de fácil montagem e reprodução, podem servir
de exemplos e propostas de atividades pelos educadores em geral em complemento às
clássicas aulas expositivas em sala.
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ANÁLISE DOS ACESSOS E DO PERFIL DA AUDIÊNCIA DO CANAL VIDEOAULA IFC
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Resumo: O Projeto Videoaula IFC propõe a criação de material didático audiovisual, visando a
complementação de estudos para alunos dos cursos regulares presenciais já existentes no IFC Campus
Avançado Sombrio. Qualquer docente ou estudante interessado em produzir este tipo de material (videoaulas,
trabalhos ou conteúdos específicos) dispõe do espaço, dos equipamentos e conta com apoio técnico para a
preparação/roteirização do material e a efetiva gravação, bem como para a pós-produção. Os vídeos
produzidos servem de material de apoio às aulas nas mais diversas disciplinas, convertendo-se em acervo de
consulta aos estudantes de todo o IFC. O material está hospedado no canal Videoaula IFC, no Youtube
(http://www.youtube.com/c/VideoaulaIFCCampusSombrio). Por se tratar de um canal público e gratuito na
internet, o acervo está disponível a qualquer pessoa interessada, em qualquer lugar do mundo. Pessoas de
todo o Brasil e vários outros países vêm acessando o conteúdo. Assim, o projeto configura-se como uma
importante ação de extensão, disseminando o conhecimento produzido pelo Campus. Até o primeiro semestre
de 2016, registram-se mais de quatro mil e trezentas pessoas inscritas e o conteúdo já foi acessado mais de
trezentas e trinta mil vezes.
Palavras-Chave: Videoaula, material didático, audiovisual.

1 INTRODUÇÃO
O advento das novas tecnologias da informação e comunicação, desde a década
de 1980, vem transformando a maneira como as pessoas trabalham e interagem nas mais
diferentes esferas. Com a educação não é diferente. A internet e o acesso aos recursos que
ela dispõe há muito fazem parte do cotidiano de professores, estudantes e instituições. Com
isso, faz-se necessário incorporar novos referenciais teóricos e novas metodologias que nos
permitam tirar proveito do potencial desta tecnologia na produção de material didático e na
prática pedagógica.
O poder destas ferramentas e o alcance proporcionado pela rede mundial de
computadores rompem as barreiras e limitações físicas das escolas. Para além dos livros
didáticos (que seguem como um recurso valioso), podemos dispor de recursos multimídia
ricos e variados, cuja produção e fruição requerem o envolvimento ativo dos estudantes.
Disponibilizado pela internet, este material fica disponível não só aos estudantes de uma
turma ou escola em particular, mas para todo e qualquer estudante que se interesse em
acessá-lo e que disponha de um dispositivo e acesso à rede.
O Canal Videoaula IFC no Youtube nasceu da iniciativa de um professor de
matemática que estava gravando em vídeo e postando em seu Canal particular a correção
das listas de exercícios que aplicava a estudantes da segunda série do Curso técnico em
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Informática Integrado ao Ensino Médio. Com o aumento de integrantes na equipe e a
formalização do projeto, os vídeos passaram a ser postados no Canal institucional.
A experiência com a produção de material didático audiovisual, desenvolvido por
professores do IFC Campus Sombrio, vem mostrando-se extremamente positiva à medida
que possibilita aos docentes diversificar suas estratégias de ensino e introduz elementos
novos e dinâmicos à prática da sala de aula.
Neste trabalho, apresentaremos a evolução do Canal Videoaula IFC e seu
desenvolvimento como uma ferramenta auxiliar dos docentes do Campus Avançado Sombrio
e um repositório de material didático de qualidade disponível na internet para qualquer
pessoa, no Brasil e em qualquer parte do mundo.
2 METODOLOGIA
O Canal Videoaula IFC existe desde maio de 2014 e foi criado para hospedar os
vídeos de material didático e institucional produzido pela equipe do Campus Avançado
Sombrio. São planejadas as ações com os docentes que aderem à proposta, respeitando-se
a disponibilidade de carga horária dispensada ao projeto, especificidades da área do
conhecimento e dos objetivos do professor ao lançar mão do recurso audiovisual. As
adesões podem acontecer a qualquer tempo durante a duração do projeto.
Os estudantes que desejam utilizar os recursos do campus para suas produções,
a pedido dos professores ou por sua própria iniciativa, têm auxílio técnico e podem obter
mais conhecimentos a respeito dos cuidados e boas práticas em todas as fases da produção
audiovisual. Tanto o auxílio quanto o equipamento estão disponíveis aos estudantes por toda
a duração do projeto, de acordo com suas demandas.
Periodicamente, é feita uma avaliação do desempenho do Canal - número de
acessos, tempo de exibição e número de inscritos. Também é feita uma avaliação
específica, através da análise dos acessos provenientes do exterior, das informações
demográficas e dos dispositivos mais utilizados para acessar o conteúdo do Canal.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do dia quinze de maio de 2014 até o dia trinta de junho de 2016, foram
publicados 125 vídeos. São 17 vídeos de caráter institucional: material de divulgação de
inscrições de cursos, documentário comemorativo ao aniversário do Campus, viagens
técnicas e resultados de pesquisas do próprio Canal. Os 108 restantes são vídeos de
disciplinas de nível médio e superior – matemática, física, química, geografia, turismo,
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informática e programação de computadores. Além de aulas com explicação da matéria,
existem vídeos com correção de listas de exercícios, correção das provas do Enem e
vestibulares, desafios matemáticos, palestras e seminários de Semanas Acadêmicas.
3.1 Números do acesso
Desde sua criação até o dia 30 de junho de 2016 houve expressivo crescimento
no número de acessos ao Canal, por estudantes do Campus, de todo o IFC, de todas as
regiões do Brasil e até mesmo do exterior. A partir da análise dos dados do Google
Analytics1 é possível compreender melhor quem acessa o conteúdo e de que forma.
Figura 01 – Total de visualizações

Fonte: youtube.com/analytics

Em números absolutos, o conteúdo do canal foi acessado mais de trezentas e
trinta mil vezes no período analisado. Cerca de metade dos acessos aconteceu em 2016.
Figura 02 – Visualizações em 2016

Fonte: youtube.com/analytics

1

Esses dados são restritos aos proprietários do Canal, sendo acessados mediante informação de nome
de usuário e senha.
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O tempo de exibição total, que corresponde ao somatório do tempo assistido em
todas as visualizações, já é maior que o próprio tempo de existência do canal.
Figura 03 – Tempo de exibição total

Fonte: youtube.com/analytics

Apenas nos primeiros seis meses de 2016, o tempo de exibição totalizou mais de
quatorze meses.
Figura 04 – Tempo de exibição em 2016

Fonte: youtube.com/analytics

O pico de acessos ocorrido no final de outubro de 2015, que se reflete tanto no
gráfico com o total de visualizações quanto no de tempo de exibição total (Figuras 01 e 03),
corresponde à proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que em 2015
aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro. A flutuação no número de visualizações e no tempo
de exibição em 2016, que dá ao gráfico um aspecto de onda (Figuras 02 e 04) é atribuída ao
maior acesso aos conteúdos do Canal de segunda a quinta-feira, com queda nas
visualizações de sexta a domingo.
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Pelo engajamento da audiência na ação de inscrever-se no canal pode-se medir
a sua popularidade.
Figura 05 – Total de inscritos

Fonte: youtube.com/analytics

O Canal Videoaula IFC, que inicialmente foi criado para hospedar conteúdos
direcionados a estudantes do Campus Avançado Sombrio, alcançou mais de quatro mil e
trezentos inscritos, quase a metade deles de janeiro a junho de 2016.
Figura 06 – Número de inscritos em 2016

Fonte: youtube.com/analytics

3.2 Perfil da audiência e características do acesso
Mais da metade da audiência no Brasil é de pessoas do sexo masculino. Mais de
dois terços dos acessoas é de pessoas entre 18 e 34 anos, de ambos os sexos. Observa-se
ainda que o conteúdo do canal vem sendo acessado por todas as faixas etárias, desde
adolescentes a pessoas da terceira idade.
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Figura 07 – Informações demográficas

Fonte: youtube.com/analytics

Além do Brasil, foram registrados acessos em mais cento e doze países. Em
muitos deles o tempo de exibição é mínimo, apenas poucos segundos. Já nos Estados
Unidos e alguns países de língua portuguesa o acesso é maior.
Figura 08 – Países com maior acesso

Fonte: youtube.com/analytics

Os acessos ao Canal, em sua maioria, são feitos através de computadores –
notebooks ou desktops. Porém é crescente a utilização de outros aparelhos, como celulares,
tablets, aparelhos de televisão e consoles de videogame.
Figura 09 – Visualizações por dispositivo

Fonte: youtube.com/analytics
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Registram-se cada vez mais acessos por smartphone, ou Dispositivo móvel, na
denominação do serviço Google analytics. A partir de maio de 2016, o celular tornou-se o
principal meio de acesso, superando o número de visualizações através de computadores.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto está sendo realizado desde o ano de 2014 e há dados que revelam
resultados promissores no que se refere ao processo de aprendizagem (BARCHINSKI,
CARNEIRO e SILVA, 2014). Nota-se significativa melhoria nos indicadores de desempenho
dos estudantes que acessam os vídeos, principalmente quando este material é incorporado
sistematicamente como complemento das atividades presenciais 2.
Enquanto projeto de extensão, o canal supera expectativas expandindo seu
alcance para todo o Brasil e também para o exterior, com forte crescimento em 2016,
envolvendo todas as faixas etárias. É curioso perceber que a maioria do público encontra-se
na faixa dos 18 aos 34 anos.
Também é interessante notar que o canal supre uma necessidade geral dos
estudantes quanto a conteúdos de apoio para a realização da prova do ENEM. Crescem os
acessos à medida que o exame se aproxima e, através dos comentários, a audiência pede
conteúdos específicos para se prepararem para a prova. Pedem também correção de
vestibulares e da própria prova do ENEM. Esses conteúdos vêm sendo produzidos na
disciplina de matemática e estão entre os mais acessados do canal3.
Por fim, vale ressaltar que observa-se nos acessos ao Canal Videoaula IFC o
crescimento da utilização de dispositivos móveis. Esses aparelhos vêm sendo cada vez
mais utilizados com propósitos educativos e, para muitas pessoas, é o único dispositivo de
acesso à internet. Esse é um dado interessante para uma discussão a respeito da utilização,
tão controversa, desses dispositivos em sala de aula.
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O resultado completo dessas pesquisas pode ser acessado no próprio Canal Videoaula IFC, no link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUIF5EnypVbnRE54R7j7AZIhVH9it1giy
O conteúdo específico para o ENEM e Vestibulares pode ser acessado neste link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUIF5EnypVbl2Cyu__a7__7PyE4hN2Swu
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INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NO CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO DO
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Resumo: Este projeto tem por objetivo compreender os sentidos e significados atribuídos pelos alunos e
alunas do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio no Campus Avançado Sombrio do
Instituto Federal Catarinense para seu acesso e permanência no espaço escolar. Desta forma, esta
pesquisa buscou abordar uma face do processo de escolarização que passou a ser estudada
recentemente, mudando o foco dos estudos tradicionais que investigam as causas do abandono ou evasão
da escolarização para analisar as causas da permanência e sucesso escolar. Através da aplicação de
questionários para os alunos e alunas das 2ª e 3ª séries do Curso em análise, a pesquisa se utilizou destes
dados quantitativos para compreender os motivos da permanência e do sucesso escolar na educação
profissional integrada ao ensino médio. As relações entre juventude e família, mundo do trabalho e
educação formal, expectativas e realidades do cotidiano escolar foram analisados através do referencial
teórico e metodológico definido para esta pesquisa. A significação entre as expectativas dos alunos e
alunas entre os conteúdos escolares, o convívio cotidiano no ambiente educacional em período integral e os
projetos futuros são um dos elementos que contribuem para a permanência no Curso e contribuem para o
sucesso escolar. Um dos desafios da Instituição, a partir dos dados obtidos, é equacionar a integralização
curricular entre o ensino técnico e o médio, pois ainda é predominante o interesse pelo base curricular do
ensino médio por parte da maioria, sendo a formação técnica como algo secundário.
Palavras-Chave: Educação profissional. Ensino integrado. Ensino Médio. Sucesso escolar. Juventude.

1 INTRODUÇÃO
Os estudos na área de educação, historicamente, tem como um de seus
principais objetos estudar as causas do processo de reprovação ou abandono escolar,
buscando assim alternativas para reduzir estas taxas. Nos últimos anos ocorreu uma
mudança no foco, abordando agora a compreensão do que leva o sujeito, mesmo frente a
diferentes adversidades (seja na própria escola ou em sua vida familiar) a conseguir
permanecer e ter sucesso no ambiente escolar (ZAGO, 2006). Neste sentido, o ensino
técnico integrado ao médio apresenta um estudo de caso que pode contribuir para que os
elementos positivos no ambiente e no currículo escolar sejam identificados e valorizados
na construção da formação de nível técnico e médio.
A oferta da educação pela rede federal de ensino em Sombrio remonta ao ano
de 1993, quando foi criada a Escola Agrotécnica Federal de Sombrio (EAFS), com seu
funcionamento a partir de março de 1994. Com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, transformou-se a Escola Agrotécnica em Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Catarinense – Campus Sombrio, com o detalhe de carregar o nome de
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Sombrio, com sua sede localizada no município de Santa Rosa do Sul que foi
emancipado após a criação da Escola.
Nesse contexto, o atual Campus Avançado Sombrio iniciou suas atividades em
2009, como uma unidade descentralizada urbana do atual Campus Santa Rosa do Sul,
denominada Núcleo Avançado de Sombrio, e posteriormente Unidade Urbana de
Sombrio. No ano de 2013 iniciou-se o processo junto ao Ministério da Educação para
transformar a Unidade em Campus, sendo que após visita in loco e demais
procedimentos administrativos, no dia 11 de junho de 2014, o Ministério oficializou a
transformação em Campus Avançado Sombrio.
O movimento de criação deste campus buscou apresentar soluções técnicas
para os arranjos produtivos locais, proporcionando o acesso e gerando novas
oportunidades a partir da formação dos jovens e adultos com os cursos técnicos
integrados ao ensino médio em informática e hospedagem e os cursos superiores de
Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Gestão de Turismo e Licenciatura
em Matemática.
Esse processo foi e é marcado, no caso do curso de técnico de informática
integrado ao médio por uma procura, desde a primeira oferta, em 2010, muito maior que
as vagas disponíveis, levando assim centenas de jovens anualmente não conseguirem
sua entrada no Instituto, mesmo tendo sido aprovados no processo de seleção, composto
por uma prova de classificação.
Assim, a condição em, optar por um curso integral, como é o caso do ofertado
no Campus, requer também uma condição financeira por parte da família para manter o
aluno ou aluna na Instituição e muitos dependem do auxílio estudantil anual para
conseguirem manter-se, pois a procura pelo curso ocorre por alunos de toda a região do
extremo sul catarinense, bem como da cidade vizinha de Torres, situada no Rio Grande
do Sul, que não conta com uma instituição de ensino federal. Importante ressaltar que o
curso técnico em informática é o mais procurado na rede federal, com 27.430 matrículas,
representando 13% do total de 210.430 matriculados em 2012 (INEP, 2013, p. 33).
Que expectativas levam a tantos adolescentes e suas famílias buscaram este
curso? Quais as necessidades que são atendidas para aqueles que não evadem? Que
fatores proporcionam, após o acesso, a permanência e o sucesso no curso? São algumas
das perguntas que esta pesquisa buscou responder, através da aplicação de
questionários aos alunos e alunas das 2ª e 3ª séries.
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Ao analisar os fatores que fortalecem a permanência e o sucesso escolar, esta
pesquisa busca contribuir para a ressignificação das concepções de educação, juventude
e currículo, para que a evasão possa ser minimizada ao máximo nas ações
desencadeadas pelos gestores da Instituição, em especial no melhor aproveitamento dos
investimentos públicos da rede federal.
Novas estratégias e práticas podem assim serem incorporadas ao currículo
escolar e nortear com maior eficácia as ações desenvolvidas pelos diferentes setores da
instituição, garantindo assim o direito a educação pública e a conclusão do ensino médio,
um dos grandes desafios neste nível de ensino, frente a evasão, causada entre outros
motivos, por problemas econômicos. Em um contexto de ensino integral, a preocupação
com a permanência é ainda mais importante, pois estes alunos e alunas ao estarem em
dois turnos no ambiente escolar não contribuem para a renda familiar.

2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com a elaboração e aplicação de questionário prédefinido (MARCONI, 2012), com questões objetivas, elaboradas de acordo com o
referencial teórico, para as 2ª séries (2 turmas) e 3ª séries (2 turmas) do Curso, sem a
identificação dos participantes, garantindo assim o anonimato dos sujeitos. O questionário
foi produzido contando com 27 questões, sendo 13 com objetivo de conhecer sócio
economicamente os sujeitos e as demais focando o objeto de estudo da pesquisa.
Após a aplicação e coleta destes questionários, ocorreu a tabulação dos dados
obtidos, sendo que primeiramente foram organizados por turma (totalizando um conjunto
de 4 turmas) e na sequência a consolidação dos dados através de gráficos por questão. O
passo seguinte foi a análise destas tabulações, levando-se em conta os objetivos da
pesquisa e os referenciais teóricos do campo da história, sociologia e da educação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Responderam ao questionário 109 sujeitos das 2ª e 3ª séries do Curso Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio, sendo 56% do sexo feminino e 44%
masculino, mostrando uma tendência de mudança na questão de gênero, pois
tradicionalmente as escolas técnicas federais tinham como predominante o sexo
masculino.
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A idade da maioria dos sujeitos (mais de 86%) está na faixa etária de 15 e 16
anos e moram em cidades próximas a Sombrio, como Balneário Gaivota, Araranguá,
Santa Rosa do Sul, Jacinto Machado e também em Torres, cidade do Rio Grande do Sul,
que faz divisa com Santa Catarina. Como uma das políticas de acesso a educação
federal, com a adoção das ações afirmativas, mais de 82% dos respondentes é oriundo
de escola pública, garantindo que os sujeitos que necessitam de uma escolarização de
qualidade não necessitem arcar com custos financeiros para frequência no ensino médio
e propiciando também a formação técnica para o mundo do trabalho.
Dentro da complexidade dos dados coletados com os questionários, foi possível
analisar que o principal motivo de ingresso na Instituição é a qualidade do ensino e o
interesse pelo ensino médio, conforme o gráfico apresentado a seguir.
Figura 01 – Motivos para escolha da Instituição

Fonte: os autores, 2015.

Embora o curso seja integrado, o interesse pelo ensino técnico é bem inferior,
confirmando que o Instituto é ainda muito procurado como uma forma de possibilitar uma
preparação melhor para os processos de seleção para o ensino superior. Essa visão é
decorrente da oferta, em anos anteriores a constituição dos Institutos, das escolas
federais terem oferta do curso técnico e médio de forma separadas curricularmente,
sendo possível cursar o ensino médio sem ter que frequentar o curso técnico.
Culturalmente a população da região construiu essa imagem de excelência dos cursos,
pelas condições de oferta de ensino pela rede federal. Ao serem questionados sobre a
qualidade do curso, comparado com os demais cursos de ensino médio ofertados pela
rede estadual de ensino ou escolas particulares da região, mais de 82% apontaram de
forma positiva (figura 2).
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Figura 2 – Comparação da qualidade do curso

Fonte: os autores, 2015

Retomando a questão do interesse pela Instituição, 45% dos sujeitos
apontaram que o ensino médio ofertado é importante como preparação para vestibulares
e Enem, sendo que outros 26% compreendem como relevante para a formação pessoal e
profissional. Embora o IFC não busque ser um curso preparatório, observa-se que pela
dinâmica do curso ser em período integral, que exige assim um esforço intelectual e
dedicação muito maiores, os alunos e alunas encaram esta cobrança adicional como algo
positivo para sua permanência e obtenção assim do sucesso escolar e futuro ingresso no
ensino superior.
Constata-se esta situação no gráfico apresentado na página seguinte, no qual
mais de 94% dos respondentes afirmam que continuarão sua formação acadêmica, seja
exercendo ou não uma atividade profissional concomitantemente.
Analisando os dados, observa-se como as práticas curriculares desenvolvidas
na Instituição, conjuntamente com outros fatores, possibilitam aos jovens articularem
estas experiências escolares com seus projetos de vida (KLEIN e ARANTES, 2016)
gerando uma gama de significados entre os conteúdos disciplinares e contribuindo para a
permanência e o sucesso escolar. No contexto contemporâneo, as possibilidades
ofertadas para a sequência da trajetória escolar no ensino superior, com a expansão da
oferta de vagas nas universidades e institutos federais, bem como as politicas afirmativas
e de bolsas através do Prouni, geram também interesse nos alunos e alunas.
Neste processo de significação das experiências no ambiente escolar, como
recordações que os alunos e alunas levarão para sua vida destaca-se o conhecimento
adquirido (cerca de 29%) e convívio com os colegas (quase 29%).
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Figura 3 – Recordações da Instituição após conclusão do Curso

Fonte: os autores, 2015.
Chama atenção como a convivência com os professores é um dado
considerado importante para um pouco mais de 21% dos sujeitos. Desta forma, aliando
diferentes sentidos e expectativas, é presente como os alunos e alunas agregam valores
diversos a sua experiência educacional em um curso integrado e em período integral, que
acaba contribuindo para a permanência no Curso e a busca pelo sucesso escolar, que
representará também possíveis conquistas na vida adulta.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de iniciação científica desenvolvido procurou estar condizente com
as pesquisas e produções científicas atuais na área das ciências humanas, propiciando a
análise

e

a

reflexão

acerca

dos

processos

curriculares

desenvolvidos

na

contemporaneidade (PEREIRA e LOPES, 2016). Além disso, a inserção à pesquisa de
alunos e/ou alunas do ensino técnico integrado ao médio é fundamental para a formação
dos futuros técnicos, bem como para a formação escolar geral, contribuindo para o
desenvolvimento de novas estratégias e ferramentas de inserção para o mundo do
trabalho e continuação de seus estudos no ensino superior.
No contexto geral da pesquisa, observa-se que a preocupação com o futuro
profissional e acadêmico é um dos motivos, mesmo frente as dificuldades de um curso
integral, para a permanência dos alunos e alunas no Campus Avançado Sombrio. Esta
questão é evidenciada com mais de 45% dos sujeitos apontando as aulas do ensino como
importantes na preparação para vestibulares e Enem.
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Embora a perspectiva educacional expressa no projeto pedagógico do Curso
não seja voltada a esta questão, as dinâmicas desenvolvidas pelos professores, aliada a
cobrança

nas

metodologias

de

avaliação

são

consideradas

positivas

para

o

aprimoramento dos estudos. Neste contexto, é interessante um olhar mais atento no
caráter pedagógico, ao propor estratégias e métodos que possam aliar o desenvolvimento
dos conteúdos curriculares para as séries e ao mesmo tempo contribuir de maneira mais
efetiva para os diferentes exames que os alunos e alunas enfrentam na terceira série
(PERRENOUD, 2003).
Ao analisar os sentidos e significados que possibilitam a permanência no curso,
temos a possibilidade de vislumbrar novas possibilidades para o currículo escolar e
organização do ambiente escolar valorizando assim os elementos que proporcionam a
continuação dos estudos e não aqueles que promovem sua evasão.
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio, que propiciou os
aportes financeiros e as duas bolsas de iniciação científica para a realização da pesquisa.
REFERÊNCIAS
INEP. Censo da educação básica 2012. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013.
KLEIN, A. M.; ARANTES, V. A. Projetos de vida de jovens estudantes do ensino médio e a
escola. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.41, n.1, p. 135-154, jan./mar. 2016.
MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas, amostragens e técnicas pesquisas, elaboração, análise e interpretação de
dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
PEREIRA, B. P.; LOPES, R.E. Por que ir à escola? Os sentidos atribuídos pelos jovens do
ensino médio. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.41, n.1, p. 193-216, jan./mar. 2016.
PERRENOUD, P. Sucesso na escola: só o currículo, nada mais que o currículo!
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 119, p. 9-27, julho de 2003.
ZAGO, N. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes
universitários de camadas populares. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro,
v.11, n.32, p. 226-237, maio/ago. 2006.

ISSN 2526-4044

385 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O USO DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD NA PRÁTICA DOCENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA
1
2

Cláudio Luiz Melo da Luz1, Cíntia Luzana da Rosa2, Daise da Silveira Manenti3
Instituto Federal Catarinense/Departamento de Ensino/Campus Santa Rosa do Sul/claudio.luz@santarosa.ifc.edu.br
Instituto Federal Catarinense/Departamento de Ensino/Campus Santa Rosa do Sul/cintia.rosa@santarosa.ifc.edu.br
3
Instituto Federal de Santa Catarina/Departamento de Ensino/Campus Araranguá/daise.manenti@ifsc.edu.br

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o planejamento e uso do livro didático do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal, para o ensino de classes de palavras,
gênero textual e produção textual, por professores de Língua Portuguesa de instituições públicas de ensino
fundamental estadual e de ensino médio federal em Santa Catarina. Trata-se de um projeto piloto para uma
pesquisa mais ampla. Trata-se de um estudo de caso e foram utilizados três procedimentos de coleta de
dados: observações de aulas em turmas do ensino fundamental e do ensino médio e de planejamento
institucional e docente, pesquisa documental e entrevistas com professores e alunos. Constatou-se que os
professores, na sua aplicabilidade da prática, tudo o que ensinam ou não ensinam e o que o aluno aprende
e não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos, assim é inevitável o uso de outros
recursos.
Palavras-Chave: Livro didático, PNLD, Prática docente, Língua Portuguesa.

1 INTRODUÇÃO

No cenário de diversas óticas, o livro didático está inserido em um contexto de
perspectivas de uso. O livro didático tem um cunho comercial e cultural, assim Chartier
(1998) considera o livro como um bem oriundo de comércio e também como um signo
cultural, com suas características específicas sobre as mais diversas áreas do
conhecimento. De acordo com Zanini (1999), os livros didáticos, nos anos da década de
1970 passaram a ser aliados dos professores com seus variados exercícios, entretanto,
não incentivavam questionamentos e a prática da redação. Assim, percebe-se que os
livros didáticos não ofereciam um cunho mais prático. Fazia-se necessário que o livro
didático sofresse uma alteração na sua importância. Em 2003, Carvalho Filho apontou a
importância do livro didático como instrumento de ordem social e institucional. Fonseca
(2010) declara a importância do professor, ou seja, na sua aplicabilidade da prática, tudo
o que ensina ou não ensina e o que o aluno aprende e não aprende está além do que
estabelecem os livros didáticos e demais instrumentos. Não resta dúvida que os livros
didáticos são instrumentos utilizados por professores juntos aos seus alunos. Entretanto,
segundo Damaceno-Reis (2006) raros são os estudos brasileiros sobre o uso do livro
didático, cuja maioria versa sobre a análise do conteúdo desses livros. Cabe então
importante comentário quanto à necessidade de continuação de estudos sobre a
utilização dos livros didáticos pelos professores: para Damaceno-Reis (2006, p. 42) “o
livro didático é um instrumento útil aos professores, assim, é necessário compreender
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como ele se materializa na prática docente e saber qual é a avaliação que os professores
fazem a seu respeito”. Consequentemente, este estudo se torna extremamente
importante. Em 1995 o Ministério da Educação tomou providências no sentido de que
passasse a existir uma avaliação sistemática e contínua do livro didático no Brasil. Assim,
promoveu debates nos diferentes setores de produção e consumo desses livros,
discutindo-se suas características, funções e qualidade (Batista, 2001, p. 11). Este foi um
momento inicial, cujo processo foi sendo aperfeiçoado até os dias atuais. De acordo com
o Ministério da Educação do Brasil (2014), o “Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por
meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica”. O
órgão do Ministério da Educação responsável pela execução das ações do Programa
Nacional do Livro Didático é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Para o FNDE (2014), em uma visão mais relacionada a processos do que a do Ministério
da Educação, que objetiva o PNLD como um instrumento de contribuição aos professores
em seus trabalhos pedagógicos, o “Programa tem por objetivo prover as escolas públicas
de ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras
complementares e dicionários”. Retornando a Damaceno-Reis (2006), é fundamental
compreender como o livro didático é materializado na prática docente, assim como os
professores o avaliam. Assim, este estudo poderá contribuir para um melhor
entendimento do uso do livro didático como um importante instrumento didático para
professores de Língua Portuguesa. Este estudo tem como objetivo geral analisar o
planejamento e uso do livro didático do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do
Governo Federal, para o ensino de classes de palavras, gênero textual e produção
textual, por professores de Língua Portuguesa de instituições públicas de ensino
fundamental estadual e de ensino médio federal em Santa Catarina. No que tange aos
objetivos específicos, elencaram-se: a) evidenciar se os livros didáticos de Língua
Portuguesa atendem às expectativas dos professores da área; b) averiguar como é
realizada a distribuição dos livros didáticos de Língua Portuguesa aos alunos em
instituições de ensino distintas; c) identificar as formas de planejamento e uso dos livros
didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área para o ensino de classes de
palavras, gênero textual e produção textual; d) verificar como é a participação dos alunos
na utilização do livro didático de Língua Portuguesa em sala de aula, para o ensino de
classes de palavras, gênero textual e produção textual; e) registrar diferenças e
semelhanças no planejamento e uso do livro didático pelos professores de Língua
Portuguesa de instituições de ensino estadual e federal. A justificativa para a escolha do
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referido tema recai à necessidade de se observar e analisar a aplicabilidade do uso dos
livros didáticos do PNLD em instituições públicas, verificando-se o papel do professor de
Língua Portuguesa no contexto do ensino de classes de palavras, gênero textual e
produção textual.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa piloto, com o intuito de servir de base para um
estudo mais amplo. Trata-se de um estudo de caso, realizado no Instituto Federal
Catarinense (IFC) e na Escola Estadual de Educação Básica João dos Santos Areão
(EEEBJSA), ambos localizados no município de Santa Rosa do Sul, e foram utilizados
três procedimentos de coleta de dados: observação, pesquisa documental, entrevistas
estruturadas com professores e entrevistas não estruturadas com alunos. As observações
foram registradas por meio do preenchimento de dois roteiros distintos, um contendo a
caracterização das instituições em relação à educação básica e outro contendo a
caracterização do corpo docente, caracterização dos professores entrevistados e dos
alunos das turmas com as quais foram realizadas as observações.
As observações realizadas em sala de aula consistiram em trinta aulas em
turmas do ensino fundamental e trinta aulas em turmas do ensino médio e foram
realizadas leituras dos livros didáticos e dos planos pedagógicos utilizados nas
instituições de ensino para o ensino de classes de palavras, gênero textual e produção
textual em Língua Portuguesa. Foram realizadas entrevistas com quatro professoras de
Língua Portuguesa, sendo duas de cada instituição de ensino, cujas entrevistas foram
adaptações do roteiro sugerido por Damaceno-Reis (2006). O Anexo I apresenta o
protocolo das entrevistas estruturadas com os professores e o Anexo II apresenta o
protocolo do roteiro de observação, para se compreender melhor os resultados e
discussões. Todos os dados coletados foram registrados em sistema eletrônico, planilhas
de dados.
Com a perspectiva do referencial teórico, visando atingir os objetivos
propostos, esta pesquisa se classifica do ponto de vista da abordagem do problema
(tratamento dos dados) como qualitativa. Sua abrangência e profundidade são de um
estudo de caso simples. Para Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação, cujo
pesquisador não pode manipular variáveis relevantes.
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Quanto à análise dos dados adotou-se a análise de conteúdo, que utiliza
técnicas de análise de mensagens por meio de procedimentos sistematicamente objetivos
(BARDIN, 2002). Optou-se pela utilização da análise de conteúdo temática, que, de
acordo com Bardin (2002, p. 38), consiste em “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao primeiro objetivo específico, evidenciar se os livros didáticos de
Língua Portuguesa atendem às expectativas dos professores da área, evidenciou-se que
os livros didáticos de Língua Portuguesa atendem pouco às expectativas dos professores
da área. Nas entrevistas realizadas com as quatro professoras, constatou-se que os livros
didáticos não atendem às expectativas de três e atende parcialmente às de uma. Fonseca
(2010, p.399) concebe “a sala de aula como o espaço de aprender e ensinar, logo um
espaço,

um

campo

de

relações”.

Os

conteúdos

apresentados

precisam

ser

complementados pelas professoras na prática docente diária, que se esforçam para
buscar outros meios para serem usados junto aos alunos. Constatou-se que, apesar de
usar o livro didático, professoras precisam utilizar outros recursos para atingir os objetivos
propostos, pois a realidade de vida dos alunos e suas habilidades para chegarem ao
conhecimento vão além dos conteúdos apresentados nos livros didáticos. E isso acontece
também para o ensino de produção textual – redação do Enem. Apesar do livro didático
tratar sobre um texto dissertativo, não há nada informado sobre a redação do Enem.
Assim, confirmou-se Fonseca (2010), que aponta para importância de que o professor, na
sua aplicabilidade da prática, tudo o que ensina ou não ensina e o que o aluno aprende e
não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos.
Observou-se que, apesar de adotar os livros didáticos do PNLD, os projetos
pedagógicos das instituições não fazem nenhuma referência a eles e ao ensino dos seus
respectivos conteúdos. Apesar disso, as professoras entrevistadas percebem que o livro
didático, apesar das suas limitações, possui, conforme Carvalho Filho (2003), importância
como instrumento de ordem social e institucional.
O segundo objetivo específico foi averiguar como é realizada a distribuição dos
livros didáticos de Língua Portuguesa aos alunos em instituições de ensino distintas.
Constatou-se que as professoras se reúnem para escolher os livros didáticos, porém, nem
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sempre o livro que chega à escola é o escolhido pelo grupo de professores. Interessante
relatar que mesmo chegando o livro escolhido, este é fruto de um acordo entre
professores, porém a escolha subjetiva pode ficar prejudicada, além de considerarem que
não existe um livro perfeito. Por meio das observações do roteiro de observações e
entrevistas com as professoras, constatou-se que a distribuição dos livros didáticos
acontece na forma prevista pelo FNDE (2014). Há livros que possuem um ciclo trienal,
utilizados anualmente por alunos distintos, e há livros consumíveis anualmente e entregue
ao aluno. O controle é feito pelas próprias instituições de ensino.
O terceiro objetivo específico estabelecido foi identificar as formas de
planejamento e uso dos livros didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área
para o ensino de classes de palavras, gênero textual e produção textual. Obteve-se
informações importantes, como: apesar de todas utilizarem os livros didáticos, as
professoras precisam usar outros recursos para atingir os objetivos propostos, pois a
realidade de vida dos alunos e suas habilidades para chegarem ao conhecimento vão
além dos conteúdos apresentados nos livros didáticos. E isso acontece também para o
ensino de classe de palavras, confirmando Fonseca (2010).
Das quatro professoras entrevistadas, duas usam o manual do professor e
duas não o usam. Somente uma segue a sequência proposta pelo autor do livro didático.
Duas utilizam o livro para atividades gramaticais, em especial para o ensino de classe de
palavras, e as outras duas o utilizam pouco para tal finalidade, fazendo-se valer de outros
instrumentos. O que foi falado pelas professoras, foi constatado nas observações das
aulas assistidas. Uma professora entrevistada segue a sequência proposta pelo autor do
livro didático, porém precisa utilizar outros recursos para complementação do conteúdo de
gêneros textuais. Identificou-se que para o conteúdo de produção textual – redação do
Enem uma professora entrevistada segue a sequência proposta pelo autor do livro
didático quanto ao ensino de textos dissertativos, entretanto quanto à redação do Enem
precisa desenvolver conteúdos que o livro não apresenta, buscando estes conteúdos em
outras fontes. Mais uma vez confirmou-se Fonseca (2010). O que foi falado pelas
professoras foi constatado nas observações das aulas assistidas.
O quarto objetivo específico foi verificar como é a participação dos alunos na
utilização do livro didático de Língua Portuguesa em sala de aula, para o ensino de
classes de palavras, gênero textual e produção textual. Observou-se, por meio das
entrevistas e das aulas assistidas, que os alunos são críticos quanto ao conteúdo dos
livros didáticos sobre classes de palavras, gêneros textuais e produção textual – redação
do Enem. Fonseca (2010, p. 400) aponta que “a sala de aula é um espaço pleno de
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experiências”. Os alunos percebem o livro didático como algo pesado e cansativo, sem
exemplos que exprimem suas realidades locais. As professoras usam vários recursos,
como: uma possui reserva técnica de livros para aguçar a curiosidade dos alunos, outra
utiliza vídeos e outra associa os exemplos do livro à realidade social dos alunos, assim,
confirmando-se Fonseca (2010). Curiosamente, as quatro professoras identificaram que a
classe de palavras que traz maior dificuldade de aprendizagem de alunos é verbo.
O quinto objetivo específico foi registrar diferenças e semelhanças no
planejamento e uso do livro didático pelos professores de Língua Portuguesa de
instituições de ensino estadual e federal, respectivamente no ensino fundamental e no
ensino médio. Talvez em decorrência da pequena amostra, observou-se que, de uma
forma geral, a questão do uso do livro didático para o ensino de classe de palavras pelos
professores de Língua Portuguesa de instituições de ensino estadual e federal independe
do ambiente laboral, mas sim depende da aplicação subjetiva por cada professor.
Constatou-se que os professores têm a liberdade de planejamento, porém sempre
pautando nos conteúdos previstos.
Observou-se que as professoras entrevistadas vão além do que os livros
didáticos estabelecem, confirmando-se mais uma vez Fonseca (2010). Apesar disso,
também foram constatadas situações diferentes e semelhantes. Diferenças: planejamento
semanal das professoras do IFC e planejamento semanal e anual pelas professoras da
EEEBJSA. Objetivos para cada aula pelas professoras do IFC e objetivos por conteúdo
pelas professoras da EEEBJSA. Professoras do IFC não usam manual do professor e as
duas da EEEBJSA o usam.
Uma semelhança que chama atenção refere-se ao fato de que uma professora
de cada instituição usar o livro didático para atividades gramaticais, em especial classe de
palavras, e outra não, ou seja, 50% de cada instituição. Uma outra semelhança é que
todas as professoras consideram, de forma geral, que o livro didático traz exemplos que
ajudam, porém são insuficientes e exploram o conteúdo de forma superficial, ou seja,
precisam usar outros meios, assim reafirmando Fonseca (2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises confirmaram a constatação de Fonseca (2010), que aponta para importância
de que o professor, na sua aplicabilidade da prática, tudo o que ensina ou não ensina e o
que o aluno aprende e não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos.
Apesar disso, as professoras entrevistas percebem que o livro didático, apesar das suas
limitações, possui, conforme Carvalho Filho (2003), importância como instrumento de
ordem social e institucional. Constatou-se que o uso dos livros didáticos do PNLD para o
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ensino de classes de palavras, gênero textuais e produção textual não atende às
expectativas de professores da área. Identificou-se as formas de planejamento e uso dos
livros didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área para o ensino de classes
de palavras, gênero textuais e produção textual com metade usando o manual do
professor e outra não. Verificou-se que os alunos são críticos quanto ao conteúdo e
percebem o livro didático como algo pesado e cansativo, sem exemplos que exprimem
suas realidades locais. Curiosamente demonstraram decepção com o livro que não
apresenta nenhuma informação sobre o Enem. Registrou-se diferenças no planejamento
e uso do livro didático pelos professores de Língua Portuguesa de instituições de ensino
estadual e federal quanto à periodicidade do planejamento e de objetivo. Porém, também
há semelhanças: uma professora de cada instituição usa o livro didático para atividades e
outra não, ou seja, 50% de cada instituição; e todas as professoras consideram, de forma
geral, que o livro didático traz exemplos que ajudam, porém insuficientes e exploram o
conteúdo de forma superficial, precisando usar outros meios. Ressalta-se que, por se
tratar de um projeto piloto, a limitação deste estudo que foi a entrevista com somente dois
professores de cada instituição, constituindo-se em uma pequena amostra. Assim, outros
estudos poderão ampliar o leque de entrevistados, contribuindo para se confirmar as
constatações deste estudo.
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Anexo I
Protocolo das Entrevistas com Professores
Nome do professor entrevistado: _________________________________________
1) Qual é a sua formação acadêmica?
(
) graduação – licenciatura (
) especialização
(
) mestrado
(
) doutorado
(
) pós-doutorado
(
) outra. Qual? _______________________
2) Há quantos anos tem experiência profissional com educação? ____________ ano(s).
3) Há quantos anos tem experiência profissional com língua portuguesa? ____________ ano(s).
4) Há quanto tempo atua nessa Instituição? ____________ ano(s).
5) Qual(is) tendência(s) pedagógica(s) alicerça(m) sua prática?
(
) liberal: tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva, tecnicista
(
) progressista: libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos
(
) outra. Qual? ______________________________________________________________
6) Quais recursos mediáticos e técnicas para a explanação dos assuntos são comumente utilizados?
(
) aula expositiva (
) trabalho em dupla ou em grupo (
) uso do livro didático
(
) jogos
(
) cópia da lousa
(
) vídeo (
) outro(s). Qual(is)?
7) Quanto ao planejamento, com que frequência é realizado?
(
) diariamente
(
) semanalmente (
) anualmente
(
) Outro período. Qual?
8) Você define objetivos para cada aula?
(
) sim
(
) não
9) Caso defina objetivos para cada aula, esses objetivos são centrados nos alunos e apresentados à turma?
(
) sim
(
) não
10) Como você monitora se ocorre relação do que é planejado com a prática?
11) Quais são as alternativas que você busca para lidar com limitações?
a) espaço físico: _________________________________________________________________
b) falta de material pedagógico: ____________________________________________________
c) número excessivo de alunos em sala de aula: _______________________________________
12) Quais são os meios empregados para motivação dos alunos?
13) Qual a área da língua portuguesa que os alunos têm mais dificuldades? E em classes de palavras?
14) Qual é a concepção ou quais são as concepções que segue quanto ao ensino da língua portuguesa?
(
) gramática normativa
(
) gramática descritiva
(
) linguística textual
(
) suas variações e combinações (
) outra(s). Qual(is)?_____________
15) Qual(s) é(são) a(s) forma(s) de avaliação?
(
) prova individual (
) redação (
) prova em grupo
(
) prova oral
(
) trabalho escrito individual
(
) trabalho escrito em grupo
(
) seminário
(
) outra(s). Qual(is)? _______________________________________
16) Os livros didáticos adotados atendem suas expectativas?
(
) sim
(
) não
17) Você participa da escolha do livro didático?
(
) sim. Como acontece? ____________________________
(
) não
18) Você recebeu alguma informação sobre como escolher ou usar o livro didático? Acha interessante esse
tipo de informação?
19) Como é feita a distribuição dos livros didáticos aos alunos? Onde ficam guardados? Os alunos trazem os
livros para as aulas? Se não, como você resolve essa situação?
20) Como utiliza o livro didático? (Utilização do manual do professor? Segue a sequência proposta pelo
autor do livro didático? Segue as sugestões de como trabalhar as atividades propostas pelo autor? Reproduz
textos ou exercícios do livro didático em outro suporte (lousa, folha avulsa)?)
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21) Você utiliza o livro didático para atividades de leitura? Por quê?
22) Você utiliza o livro didático para atividades de gramática? Por quê?
23) Você utiliza o livro didático para atividades de oralidade? Por quê?
24) Você utiliza o livro didático para atividades de produção de texto? Por quê?
25) Como é a participação dos alunos na utilização do livro didático?
26) Professores deveriam participar da avaliação do livro didático?
27) Qual é a importância do livro didático para o estudo das classes de palavras?

Anexo II
Protocolo do Roteiro de Observação
1 Caracterização da Instituição em relação à Educação Básica:
- Organização: turnos de funcionamento e respectivos horários, total de turmas para cada
nível/modalidade de ensino atendido; média de alunos por turma; média da faixa etária por turma;
quantidade de funcionários, existência de equipe de apoio (psicopedagogos, psicólogos, médicos,
fonoaudiólogos); em quais situações os pais se dirigem à escola.
- Infraestrutura: descrição dos aspectos físicos da escola: tipo de prédio, conservação e limpeza externa e
interna; estrutura das dependências: espaço para atendimento a pais, biblioteca, laboratórios, salas de aula,
sala dos professores, salas informatizadas, áreas de lazer, estrutura para a realização de esportes, espaço
destinado à socialização de trabalhos realizados pelos alunos e para informações pertinentes ao
funcionamento da escola; acessibilidade para pessoas com necessidades especiais; espaço destinado às
refeições: a escola possui cantina, oferece lanche (merenda), os alunos trazem lanche de casa; a escola
possui quais equipamentos multimídias, os alunos recebem material (cadernos, livros, uniformes) da
gestão pública; como ocorre pequenos reparos necessários (quem é acionado, a escola possui fundos
monetários específicos.
- Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar: descrição dos fins e objetivos da proposta pedagógica
da escola e quais documentos (Proposta Curricular do Município e Estado, Parâmetros Curriculares
Nacionais, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e outros) alicerçam esta proposta; O
PPP é rediscutido, quando? (com reuniões pré-agendadas?), caso ocorram inovações e ou alterações estas
são comunicadas através de quais meios; no PPP constam registrados e sistematizados eventos tais como:
feira de ciências, matemática, viagem de estudos, jogos estudantis, entre outras atividades que favorecem
o desenvolvimento cognitivo e psicomotor dos alunos; como os conteúdos das disciplinas aparecem
organizados; quais recursos didáticos e referenciais teóricos norteiam a prática do corpo docente e
administrativo da escola; a forma de avaliação e a recuperação de conteúdos aparece descrita no PPP.
2 Caracterização do corpo docente:
- Quantidade de professores atuantes em sala de aula e quantidade de professores que atuam na gestão
escolar (diretor(a), supervisor(a), orientador(a), secretário(a). Formação acadêmica (quantos possuem
Curso Superior, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado); regime de trabalho; os profissionais moram no
bairro e ou município no qual a escola encontra-se edificada; a escola oferece possibilidades de formação
continuada para docentes (atuantes em sala ou na gestão).
3 Caracterização da professora regente:
- Aspectos Gerais: Formação acadêmica, experiência profissional (tempo de atuação com a Educação);
tempo de atuação na escola atual; tendência pedagógica que alicerça sua prática; quais recursos
mediáticos e técnicas para a explanação dos assuntos são comumente utilizadas; relacionamento com os
alunos, regime de trabalho; o professor mora no bairro e ou município no qual a escola encontra-se
edificada; o professor busca formação/atualização profissional.
- Planejamento: com que frequência é realizado (diariamente, semanalmente, anualmente); define
objetivos para cada aula, os objetivos são centrados nos alunos e apresentados à turma; a avaliação
empregada está em conformidade com a descrita no PPP; o professor promove a igualdade de expressão;
ocorre relação do que é planejado com a prática; quais alternativas que o professor busca para lidar com
limitações (espaço físico, falta de material pedagógico e número excessivo de alunos); quando da
motivação dos alunos quais meios empregados para este fim; pontualidade do professor; divide o tempo
(hora aula) entre motivação, explanação, atividades práticas e avaliação dos objetivos propostos.
4 Caracterização da turma em que realizará a regência
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- Aspectos gerais: número de alunos, faixa etária.
- Aspectos pedagógicos: receptividade ao planejamento do professor e às regras de rotina de acordo com
a linha pedagógica adotada no PPP e defendida pelo professor.
- Aspectos comportamentais: interesse, participação, cooperação, respeito entre os pares, organização no
que se refere ao material individual e coletivo (mochila, livros, cadernos...), momento(s) e/ou assunto(s)
no(s) qual(is) se infere mais atenção, interesse e participação dos alunos.
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OS ALUNOS SUMIRAM, QUAIS OS MOTIVOS?
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Resumo: Ao longo dos anos, houve uma grande reestruturação e expansão da oferta de educação pública superior no
país, sendo esta expansão ligada a processo de abertura de novos campi de Institutos Federais de Educação. Essas
ações visaram ampliar o acesso e a permanência de jovens no ensino superior. Porem, evidencia-se que um elevado
número de estudantes não completam a formação e acabam evadindo ou retendo sua matrícula antes do término do
curso. Neste sentido esta pesquisa se propõe a conhecer o perfil dos estudantes e fazer um acompanhamento dos
acadêmicos que ingressaram nos cursos superiores do IFC Campus Santa Rosa do Sul e Campus Avançado Sombrio
no ano de 2016. Para tanto foi realizado um questionário no momento da matrícula dos alunos, onde se buscou diversas
informações referentes a sua vida, desde questionamento referentes a idade no momento do ingresso, renda familiar, o
conhecimento do curso no momento da matrícula e os motivos que o levaram a escolher um dos cursos ofertados pelo
Instituto Federal Catarinense, no Campus Santa Rosa do Sul é ofertado o curso de Engenharia Agronômica e no
Campus Avançado Sombrio são ofertados os cursos superiores de Tecnologia em Gestão do Turismo, Tecnologia em
Redes de Computadores e Licenciatura em Matemática.

Palavras-Chave: Evasão, Desligamento, Retenção Escolar, Ensino Superior

1 INTRODUÇÃO

Ao analisarmos os Censo Internos do Instituto Federal Catarinense,
observamos os dados que quantificam o número de alunos que evadiram/desligaram-se
ou ficaram retidos nos cursos ofertados pelo IFC nos Campi Santa Rosa do Sul e
Avançado Sombrio. Contudo, apesar do conhecimento dos números que quantificam
esses acontecimentos, não se sabe os motivos que levaram estes alunos a saírem dos
cursos em que estavam matriculados. Além dos motivos, não temos ou sabemos o perfil
dos alunos que ingressam nos nossos cursos. Apesar das Coordenações de Registro
Escolares de ambos os Campi terem um formulário de matrícula onde são coletadas
várias informações no momento do ingresso, não temos dados que nos digam o motivo
pela escolha do IFC e também o conhecimento que o aluno tem dos cursos ofertados, ou
seja, não sabemos o perfil do ingressante nos cursos ofertados pelo IFC. Na outra ponta,
no momento do desligamento, apesar de também termos um documento institucional que
solicita o motivo do desligamento dos alunos, muitos acabam não o preenchendo. Já os
alunos evadidos, acabam simplesmente deixando de frequentar as aulas e não oficializam
a sua saída. Ou seja, apesar de se ter os números que mostram quantos alunos
evadiram/desligaram-se de cada curso, não há compreensão do fator, ou fatores, que
levaram estes alunos a deixarem de frequentar os cursos superiores ofertados por nossos
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Campi. Assim, é necessário num primeiro momento a identificação de quem são os
alunos que egressão e posteriormente haver um acompanhamento dos alunos, e buscar
no momento da sua saída os motivos que os levaram a tomar esta decisão e, dessa
forma, construir um diagnóstico com os dados obtidos e propor alternativas à
evasão/desligamento/retenção do IFC.

2 METODOLOGIA

Neste sentido foi realizado num primeiro momento uma revisão bibliográfica
sobre os conceitos evasão, desligamento e retenção escolar. Posteriormente, trabalhouse na identificação dos dados institucionais extraídos do censo escolar, levantado o
quantitativo de estudantes em curso, evadidos, desligados, transferidos e concluintes em
anos anteriores. A partir da definição dos conceitos foi elaborado e aplicado um
questionário com os alunos ingressantes dos cursos superiores do Campus Santa Rosa
do Sul e Campus Avançado Sombrio. Neste primeiro momento a pesquisa buscou
conhecer o perfil dos estudantes ingressantes, como idade no momento do ingresso no
curso, escola que frequentou no ensino médio, os motivos que levaram a escolher o IFC,
se trabalha, e em caso positivo, qual a carga horaria de trabalho semanal.
Faz-se necessário primeiramente um esclarecimento dos termos utilizados até
o momento, evasão, desligamento e alunos retidos. Essa é uma diferenciação definida e
utilizada pelo Ministério de Educação, e faz parte do Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica – Sistec. É neste sistema que são inseridos, por
exemplo, os cursos ofertados, os alunos ingressantes, os dados dos alunos durante o
curso, e demais dados utilizados como indicadores da Rede Federal de Ensino e também
para a formulação do orçamento das Instituições pertencentes a Rede Federal de Ensino.
Evadido: De acordo com o Manual do SISTEC para a Rede Federal , é o aluno que
possui mais de 25% de falta; Desligado: É o aluno que solicita o cancelamento de
sua matrícula junto a secretaria da unidade escolar. Retido: refere-se à subdivisão
acadêmica de reprovação ou trancamento. (MEC/SISTEC, 2015, p. 15).

Neste primeiro momento, apesar de discutirmos os termos evasão,
desligamento e retenção buscamos conhecer e descobrir o perfil do aluno que está
ingressando. Estas são informações que nos levam a conhecer os alunos ingressantes e
também a buscar politicas e soluções de permanência destes no futuro. Propiciando uma
diminuição do número de evasão, desligamentos da retenção escolar no IFC.

ISSN 2526-4044

397 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compreendermos os fatores que levam os estudantes a interromperem
seus estudos, primeiramente é necessário conhecê-los e compreender os motivos que os
levaram a frequentar nossos cursos. Assim, produziu-se uma série de perguntas que nos
revelam o perfil do ingressante dos cursos, ofertados pelo IFC. Esse questionário foi
aplicado no momento que os egressos realizaram a matrícula nos cursos superiores.
Tabela 1 – Idade dos Estudantes
Idade
16 anos

17 Anos

18 Anos

19 Anos

20 Anos

6
1
7
3

6
0
2
5

5
0
1
2

Agronomia
2
17
Turismo
0
2
Redes
0
6
Matemática
3
9
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

Tabela 2 – Qual foi o principal motivo para a escolha do curso?
Agronomia
Afinidade com a área do curso
31
Baixa concorrência
0
Influência dos pais
2
Interesse pela área do curso técnico
6
Convívio com os amigos
1
Por ser perto de casa
1
Outro
1
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

Turismo
12
0
1
4
0
1
2

Redes
16
0
0
9
1
3
1

Acima de
20 Anos
6
17
14
30

Matemática
36
2
1
7
0
2
1

Tabela 3 – Grau o de informações que você tem sobre o curso que está se matriculando? (Ex. Carga
horária, turno, prazo de duração
Agronomia
Turismo
Redes
Matemática
Ruim
0
0
0
4
Regular
5
1
4
5
Bom
19
15
20
26
Ótimo
18
4
6
14
Em Branco
0
0
0
3
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?
Tabela 4 – Você trabalha?
Agronomia
37
2
1
1
1

Turismo
10
0
4
6
0

Redes
5
2
12
11
0

Tabela 5 – Você cursou o ensino médio em qual modalidade
Agronomia
Ensino regular
39
Eja ou Supletivo
2
Certificação do Enem
1
Em Branco
0
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

Turismo
17
3
0
0

Redes
26
4
0
0

Turismo
20
0

Redes
28
2

Não
Sim – 20 horas
Sim – 40 horas
Sim outra carga horária
Em branco
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

Tabela 6 – Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio?
Agronomia
Escola pública
37
Escola particular
5
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47
5
0
0
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49
3
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Em branco
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

0

0

0

0

Agronomia
2
1
0
10
3
0
1
1
3
2
1
18
0

Turismo
0
0
0
2
0
0
0
0
16
1
0
1
0

Redes
0
1
0
5
2
1
2
0
14
0
1
4
0

Matemática
2
8
2
2
2
2
2
1
25
5
0
0
0

Agronomia
4
11
14
8
3
0
2

Turismo
5
7
5
2
0
0
1

Redes
3
9
10
5
3
0
0

Matemática
6
31
10
4
1
0
0

Tabela 7 – Cidade em que você reside
Araranguá
Bal. Gaivota
Ermo
Santa Rosa do Sul
Mampituba
Passo de Torres
Praia Grande
São João do Sul
Sombrio
Torres
Turvo
Outra
Em branco
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?
Tabela 8 – Qual sua renda familiar?
Até um salário mínimo
1 a 2 salários mínimos
2 a 3 salários mínimos
3 a 5 salários mínimos
5 a 6 salários mínimos
Acima de 8 salários mínimos
Em Branco
Fonte: Pesquisa, Os alunos sumiram, quais os motivos?

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos dados institucionais evidencia-se que os cursos noturnos (Turismo,
Redes e Matemática), possuem um maior número de estudantes evadidos/desligados do
que os estudantes do curso diurno de agronomia, podendo comprovar este fato através
do último Censo Interno do IFC encontramos 70 alunos evadidos/desligados no curso de
Agronomia, e 272 alunos evadidos/desligados nos cursos de Redes, Turismo e
Matemática. Evidencia-se que um público mais velho são os ocupantes das vagas dos
cursos noturnos. Assim, pode-se concluir que a evasão no período diurno é menor devido
aos estudantes serem mais jovens e a carreira ser mais atrativa para estes estudantes.
Estima-se que muitos estudantes dos cursos noturnos desistem do curso devido ser um
perfil de aluno trabalhador que encontra-se cansado e possui menos perspectivas
profissionais. Além disso, apresenta-se uma dificuldade maior em disciplinas específicas,
devido ao tempo em que passou fora do ambiente escolar. Concordamos com DORE e
LUSHER, quando elas nos dizem que a evasão pode ser ocasionada pela decepção,
“também, quanto às expectativas levantadas em relação à vida universitária” (2011 p.
783).
Através dos dados apresentados, descobrimos que a maioria dos alunos
ingressaram no IFC afirmam ter afinidade com a área do curso e também apresentam no
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momento da matrícula um bom conhecimento do funcionamento do curso. Já na tabela 04
notamos uma grande diferença entre os cursos ofertados no período noturno (Redes de
Computadores, Matemática e Gestão do Turismo) do curso ofertado no período diurno
(Engenharia Agronômica), pois a grande maioria dos alunos dos cursos noturnos, além de
estar estudando, também estão trabalhando, fator que pode dificultar a permanência
deles nos cursos superiores, ao contrário do que observamos no curso diurno, em que a
pequena maioria dos alunos trabalham. Claro que esta diferença também está
relacionado ao período do curso, onde o curso de Engenharia Agronômica, além de ser
um curso diurno é integral, ou seja, tem aulas no período matutino e vespertino,
dificultando a busca de emprego.
Outro questionamento realizado está ligado ao tipo de escola que os alunos
frequentaram e também qual a modalidade de ensino que frequentaram, aqui destaca-se
uma prevalência de alunos oriundos de escolas públicas e de alunos que frequentaram o
ensino médio regular. Além de questões ligadas ao ensino, foram formuladas perguntas
que nos mostram em que cidade os egressos residem e sua renda familiar.
Assim, entendemos que para diminuir os índices de evasão a instituição deve
continuar investindo em ações que favoreçam a permanência nos bancos escolares dos
alunos, apresentando condições acadêmicas, estruturais, culturais que sejam atrativas
aos estudantes. A partir deste momento em que passamos a conhecer nossos alunos,
podemos implantar programas que visam a permanência dos alunos, como exemplo,
descobriu-se que a grande maioria dos alunos são oriundos de escolas públicas,
podemos assim formular programas de capacitação dos docentes das escolas básicas
públicas, através dos professores e pedagogos da instituição. Descobrimos também que
uma grande parcela dos alunos do curso de Engenharia Agronomia são alunos com renda
familiar entre 1 a 3 salários mínimos e não trabalham em virtude do curso ser integral,
assim, a instituição poderia buscar aumentar o número de bolsas de estudo e de
monitorias, visando a permanência destes alunos. Outro ponto a ser destacado no curso
de agronomia é que a grande maioria dos alunos, não reside na região de oferta do curso,
como política de permanência, poderia se buscar a informação da cidade de origem
destes alunos, e aumentar o número de auxílios moradia para estes alunos.
O próximo passo da pesquisa é investigar os motivos dos alunos
evadirem/desligarem ou ficarem retidos, essas informações junto com os dados obtidos
no momento de ingresso dos alunos, podem fomentar futuramente politicas institucionais
que visem diminuir o número de evadidos/desligados/retidos do Instituto Federal
Catarinense.

ISSN 2526-4044

400 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

AGRADECIMENTOS

Agradecer ao Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, pelo
financiamento e viabilidade de execução deste projeto.

REFERÊNCIAS
DORE, Rosemary; LUSHER, Ana Zuleima. Permanência e Evasão na Educação Técnica
de Nível Médio em Minas Gerais. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 41, n.144, p.772789, set./dez. 2011.
IFC.
Pesquisa
Institucional:
Censo Interno
Julho/15.
Disponível
http://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2014/08/PDFCenso-Interno_JULHO_2015.pdf>.
Acesso em: 16 out. 2015.

em:

MEC/SETEC. Documento Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Disponível em:
http://www.ifto.edu.br/portal/docs/proen/doc_orientador_evasao_retencao_setec.pdf>.
Acesso em: 17 out. 2015.
__________. Acordo de Metas e Compromissos. Disponível em: http://ifc.edu.br/wpcontent/uploads/2014/10/MEC-SETEC-ACORDO-DE-METAS-E-COMPROMISSOS.pdf>.
Acesso em: 20 out. 2015.
__________.Documento

Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Disponível em:
http://www.ifto.edu.br/portal/docs/proen/doc_orientador_evasao_retencao_setec.pdf>.
Acesso em: 17 out. 2015.
MENEZES NETO, A. S. M; SODRÉ, M. P. M; SAWAYA NETO, M; GONÇAVES, P. G;
PALUMBO, S. É excessiva a evasão dos cursos superiores ofertados pelos Institutos
Federais de Educação Profissional e Tecnológica? Revista do TCU. Ano 44, n. 124, p.
72-81, maio/ago. 2012.

ISSN 2526-4044

401 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NO CONTEXTO DAS
PRÁTICAS INCLUSIVAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA DISCIPLINA DE QUÍMICA
(CA/UFSC)
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1

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/ Colégio de Aplicação - CA/josiane.eugenio@ufsc.br
2
Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC/ Colégio de Aplicação - CA/violetapmoraes@gmail.com
3
Universidade do Extremo Sul Catarinense/ diegosupprhoads@hotmail.com

Resumo: O presente trabalho propõe reflexões a respeito das práticas inclusivas na formação de
professores desde a graduação. O momento do estágio supervisionado possui relevância nos Currículos
dos Cursos Superiores e especialmente nos cursos de Licenciaturas, uma vez que possibilitam vivências
especificas da docência na formação inicial dos acadêmicos. O principal objetivo deste estudo é investigar
de que forma o estágio supervisionado e a prática docente na disciplina de Química constituem-se como
lócus de conhecimento sobre a inclusão de alunos com deficiência matriculados no Colégio de
Aplicação/CA da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado em Florianópolis/SC. A principal
motivação é discutir questões que norteiam a prática pedagógica do docente de Química que atua em sala
de aula com estudantes com deficiência, sob algumas óticas nem sempre enfocadas pela escola,
entendendo que o processo de formação inicia-se no momento da graduação mas se estende por toda a
vida profissional. A metodologia para coleta de dados se dará no contato com o Co légio e com os docentes,
formando grupo de discussão com os estagiários e os respectivos orientadores, juntamente com os
docentes do CA/UFSC que os supervisionarão. Posterior serão realizadas videogravações dos grupos de
discussão e análise das transcrições das gravações. A pesquisa encontra-se na fase inicial. Até o presente
momento, o objeto a ser estudado e o lócus onde será realizado o estudo foram delimitados. Acredita-se
que problematizando as maneiras que os professores de Química pensam, vivem as experiências que têm
para contar, as metodologias que desenvolvem no trabalho especialmente com estudantes com deficiência,
a relação que estabelece com estes alunos e comunidade e como dá-se o seu fazer-se professor, poderá
revelar um imenso campo de possibilidades de práticas inclusivas na Educação Básica.
Palavras-Chave: Formação de professores. Inclusão. Estágio supervisionado.

1 INTRODUÇÃO

Frequentemente, ouve-se alguns questionamentos por parte dos professores
quanto ao lugar que os estudantes com deficiência ocupam na escola; a dificuldade em lidar com a diversidade; a falta de profissionais para atendê-los; a complexidade em avaliar
os alunos e a pensá-los dentro do currículo escolar existente. Nesse cenário, olhar para a
formação dos futuros profissionais que atuarão com estudantes com deficiência, nos parece o primeiro passo para pensarmos, compreendermos algumas posturas, muitas vezes
arraigadas, dos saberes docentes e do "mal estar" docente frente a inclusão destes alu nos em âmbito escolar. Mas, como tornar os docentes ao menos reflexivos frente a esta
temática? Torná-los reflexivos não significa em hipótese alguma torná-los os únicos responsáveis pelo processo educativo. É necessário que a instituição como um todo passe a
pensar em formas de atuação, onde os múltiplos olhares tornem o processo interdisciplinar de responsabilidade de todos. Nesse sentido, Flach (2009) aponta a necessidade que
as universidades trabalhem questões sociais com o aluno desde o início do curso. Sendo
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assim, caso se torne docente, atuará de forma mais reflexiva e aberta para as discussões
sociais. Nesse sentido, o principal objetivo deste estudo é investigar de que forma o estágio supervisionado e a prática docente na disciplina de Química constituem-se como lócus
de conhecimento sobre a inclusão de alunos com deficiência matriculados na Educação
Básica, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC. Acreditando que os estágios supervisionados possuem relevância nos Currículos dos Cursos
Superiores e especialmente nos cursos de Licenciaturas brasileiros, uma vez que possibilitam vivências especificas da docência na formação inicial dos acadêmicos, os mesmos
poderão vivenciar situações de ensino e aprendizagem, articulando teoria e prática. As sim, é importante identificar as concepções dos acadêmicos acerca da educação especial
na perspectiva da educação inclusiva. Nesse contexto, a principal motivação desse projeto é discutir questões que norteiam a prática pedagógica do docente de Química que atua
em sala de aula com estudantes com deficiência, sob algumas óticas nem sempre enfocadas pela escola, fazendo uma interlocução com os acadêmicos estagiários do curso de
Química, entendendo que o processo de formação inicia-se no momento da graduação
mas se estende por toda a vida profissional. Acredita-se que problematizando as maneiras que os professores de Química pensam, vivem, as experiências que têm para contar,
as metodologias que desenvolvem no trabalho, a relação que estabelece com estes alunos e comunidade, e como dá-se o seu fazer-se professor, poderá revelar um imenso
campo de possibilidades. Paim (2005) ao falar do fazer-se professor, mostra que trata-se
de um processo contínuo, que ocorre ao longo de toda a vida e não apenas num determinado lugar ou momento, pois enquanto seres humanos estamos nos fazendo constantemente.

2 METODOLOGIA

A metodologia para coleta de dados se dará no contato com a instituição de
educação básica e com os docentes da disciplina de Química, formando grupo de
discussão com os estagiários e os respectivos orientadores, juntamente com os docentes
do Colégio de Aplicação da UFSC, que os supervisionarão. Posterior serão realizadas
videogravações dos grupos de discussão composto pelos professores da disciplina de
Química do Colégio, que estarão supervisionando o estágios dos acadêmicos; os/as
Acadêmicos do curso de Química

que estarão cursando as disciplinas de Estágio

Supervisionado desde o momento inicial do Estágio Supervisionado I, ou seja, no período
de observação, até a finalização do relatório;e análise das transcrições das gravações e
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caracterização do processo educativo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

É fundamental refletir sobre a formação dos educadores nesse movimento de
educação inclusiva, onde supõe que o professor deva olhar seu educando de maneira
que o compreenda muito mais do que um número na sala de aula, mas sim como um ser
humano complexo, com necessidades particulares. Conforme Antunes (apud HENGEMÜHLE, 2004, p. 143):
O papel do novo professor é o de usar a perspectiva de como se dá a aprendizagem, para que, usando a ferramenta dos conteúdos postos pelo ambiente e pelo
meio social, estimule as diferentes inteligências de seus alunos e os leve a se tornarem aptos a resolver problemas ou, quem sabe, criar produtos válidos para seu
tempo e sua cultura.

Compreendendo que a formação inicial de professores passa por uma etapa
introdutória, que acontece dentro de um espaço institucional específico: A Universidade,
entende-se que esse processo formativo é permanente e contínuo. Quando se pensa em
formação de professores, geralmente, nos remetemos a ideia de que formar alguém é
definitivo, que a forma de fazê-lo está pré-estabelecida, convencionada. Vem de longe a
ideia de que os estudantes ingressarão nos cursos de Licenciatura e sairão "formados".
Essa visão não concebe o professor como mero aplicador de técnicas, como era visto até
meados dos anos de 1990, período em que predominava a perspectiva da racionalidade
técnica.
Para Pimenta (2012), é importante que se articule a teoria e prática nas ações
cotidianas. Desta forma, a construção, o fazer-se do professor inicia-se na academia mas
se estende num processo relacional, ou seja, na troca de experiências, informações, e no
diálogo constante no ambiente de trabalho, e se dá de maneira social e não individual.
Assim, este trabalho pretende localizar estudos que fundamentam e embasam
teoricamente

o estágio supervisionado e da prática pedagógica enquanto lócus de

conhecimento sobre a inclusão e não apenas como um momento de aplicação de teorias,
bem como levantar produções relacionadas à formação de docentes acerca de práticas
pedagógicas no atendimento de alunos com deficiência.
Nestes espaços de encontro/discussão, espera-se que os sujeitos envolvidos
possam para além do compartilhamento de experiências, estratégias e ações, tencionar
certezas e verdades absolutas e a pluralidade de percepções próprias de cada ser
humano, que dialoga com seu "mundo de vida" a partir dos lugares, ações e relações que
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estabelece na/com a sociedade.

Entendemos assim, que todas essas interlocuções

contribuem para a formação da identidade pessoal e profissional, já que cada pessoa traz
em si marcas de seu passado, que pode até fazer compreender as práticas dentro de um
contexto histórico social concreto

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa encontra-se na fase inicial. Até o presente momento, o objeto a ser estudado e
o lócus onde será realizado o estudo foram delimitados. Inicialmente, pode-se perceber,
que a educação inclusiva necessita também de professores que não se acomodem frente
ao desconhecido, que estudem, questionem, procurem meios que lhe auxiliem, metodologias e parcerias que possam ajudá-los no desenvolvimento das potencialidades de seus
educandos. É fundamental que o educador obtenha conhecimentos que possam auxiliá-lo
na prática diária de forma coletiva e diferenciada, que possa atender e valorizar a diversi dade de alunos de diferentes possibilidades, no contexto escolar, não esquecendo do respeito às limitações de cada um. A educação inclusiva requer do professor mais do que
um diploma com notas exemplares, e mais do que somente boa vontade, exige estar em
permanente busca por meios capazes de garantir a promoção da inclusão e da acessibilidade. De acordo com Vygotski (1994) existe uma grande importância na educação esco lar dos alunos em geral, bem como, para aquele que possui alguma deficiência no sentido
de possibilitar a construção de conceitos científicos. Para que isso seja possível, no caso
dos alunos com deficiência, o papel do docente passa a ser de organizador da aprendizagem. As relações sociais estabelecidas entre os sujeitos sociais são de extrema relevância para a aprendizagem, o que aponta para a importância de que todos os integrantes
desse processo educativo sejam visíveis constituindo assim um processo coletivo e dialógico. Portanto, faz-se necessário que os docentes independentemente da área de atuação, tenham espaços colaborativos, dialógicos e interdisciplinares a fim de refletir sobre o
processo educativo dos alunos com deficiência. Por fim, este trabalho, pretende apresentar uma intenção de estudos, que dará origem à escrita de um Projeto de Pesquisa e ex tensão a ser realizada no ano de 2017 no Colégio de Aplicação da UFSC e encontra-se
no momento aberto a sugestões, modificações e alterações que visem contribuir para o
desenvolvimento do mesmo.
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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de aplicação de
experimentação remota aliada a dispositivos móveis para o ensino de física na educação básica. O
experimento remoto abordado no trabalho denomina-se “Condução de calor em barras metálicas”, foi
desenvolvido no Laboratório de Experimentação Remota (RExLab), no centro Araranguá da Universidade
Federal de Santa Catarina, e tem como objetivo apresentar fenômenos existentes no conceito, efeitos e
aplicações de condução térmica. Por serem alternativas de baixo custo e fácil replicação, tanto a
experimentação remota quanto o uso de dispositivos móveis tornam-se soluções adequadas para aplicação
em escolas públicas brasileiras, que sofrem de uma preocupante falta de recursos que lhes impede de
possuir laboratórios de informática e de ciências para uso dos estudantes, os quais sofrem com este déficit
e têm sua educação altamente prejudicada, algo que acaba por interferir em suas carreiras de uma maneira
permanente. Esta pesquisa é aplicada e possui caráter bibliográfico, sendo elaborada a partir de
fundamentação teórica. A aplicação proposta neste trabalho é elaborada a partir da divisão do estudantes
em grupos, sendo que um grupo por vez acessará ao experimento e outros permanecerão na fila de espera,
resolvendo uma lista de exercícios. Após acessar ao experimento, o grupo deverá responder uma nova lista
de exercícios. Esta pesquisa demonstrou-se satisfatória e motivadora, e eventualmente proporcionará o
desenvolvimentos de novos trabalhos e publicações no futuro.
Palavras-Chave: Experimentação remota, m-learning, Ensino de física

1 INTRODUÇÃO

Na educação básica, é comum encontrar estudantes que se encontram em
situações nas quais demonstram grandes dificuldades em disciplinas relacionadas ao
campo científico-tecnológico. Estas disciplinas, tão importantes quanto as outras
encaixadas na grade curricular dos discentes, acabam por se tornar desagradáveis aos
estudantes, que se sentem desmotivados quanto ao seu estudo. Porém, o motivo deste
desagrado vai além do conteúdo da matéria em si; isto é proveniente de diversos fatores,
sendo um dos principais a falta de recursos que permitam que as aulas sejam realizadas
de forma adequada.
A falta de recursos é algo habitual em grande parte das escolas brasileiras de
educação básica na rede pública. De acordo com o Censo Escolar (QEdu, 2014), em
2014 apenas 8% das escolas públicas de educação básica possuem laboratórios de
informática em suas dependências. Considerando o fato de que disciplinas como física,
química e biologia possuem grande necessidade de práticas experimentais para que o
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conhecimento possa ser firmado e para que fenômenos possam ser demonstrados, algo
praticamente impossível de se apresentar através de gravuras e textos, a falta de
laboratórios de ciências representa uma grande precariedade nestas escolas, e se torna
muito prejudicial para o desenvolvimento dos estudantes envolvidos.
O baixo número de laboratórios de informática é outro índice preocupante para
a qualidade da educação básica e pública brasileira. Ainda segundo o Censo (QEdu,
2014), a quantidade de laboratórios de informática em escolar é crítica: apenas 45%, ou
seja, menos da metade das instituições de ensino contam com laboratórios de ciências
para uso dos estudantes, sendo que os dados da pesquisa não demonstram a parcela
destes computadores que se encontram em condições adequadas para uso dos
estudantes, pois a falta de manutenção também é algo frequente no contexto de escolas
públicas.
Sendo assim, torna-se necessária a busca de alternativas que supram estes
déficits. Devem ser desenvolvidas soluções de baixo custo e fácil replicação, pois estas
características são demandas vindas da situação da rede pública, a qual conta com uma
grande falta de recursos e necessita de ferramentas de boa qualidade que não lhes
despendam muito do orçamento. Com o fim de resolver este problema, e aliando uma
solução a outra, pode-se encontrar a seguinte proposta: o uso de experimentação remota
por meio de dispositivos móveis com a finalidade de suprir tanto a falta de laboratórios de
ciências quanto a de laboratórios de informática.
A experimentação remota consiste do acesso a um equipamento a distância.
Neste caso, este acesso é intermediado via Internet, ocorrendo da seguinte maneira:
através de uma plataforma para dispositivos móveis desenvolvida pelo Laboratório de
Experimentação Remota (RExLab) da Universidade Federal de Santa Catarina, ou do
website da mesma, ou então de um link incorporado em alguma outra plataforma/website,
um usuário pode acessar a um experimento que se encontra alocado em outro local. Isto
permitirá que a escola não despende de recursos próprios com alocação e manutenção
de um laboratório, pois todos os experimentos remotos são disponibilizados pelo RExLab,
encontrando-se em sua sede.
A crescente popularidade dos dispositivos móveis também é algo motivador
para o desenvolvimento de uma pesquisa como esta. Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) em 2014, 80,8% dos jovens de idade
entre 15 e 17 anos possuem dispositivos móveis. Para a população brasileira de 10 anos
ou mais de idade, esta porcentagem é de 77,9%. Como grande parte destes dispositivos
possuem capacidade de acesso à internet, estas ferramentas podem suprir a falta de
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laboratórios de informática em escolas – estudantes podem acessar a experimentos
remotos através de seus próprios dispositivos móveis.
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de aplicação
de um experimento remoto denominado “Condução de calor em barras metálicas”, aliando
experimentação remota a dispositivos móveis para uso no ensino médio.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é aplicada, pois seu objetivo é gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e
interesses locais, e possui caráter bibliográfico pois, de acordo com Fortes (Fortes, 2004),
pesquisas bibliográficas são elaboradas a partir de fundamentação teórica.
Com a finalidade de encontrar embasamento teórico para que fosse possível
desenvolver a proposta de aplicação do experimento remoto em aulas experimentais de
física, além de verificar o estado da arte da aplicação de experimentação remota em
atividades experimentais, foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados IEEE
Xplore e Scielo. Os resultados encontrados em cada uma das bases de dados são
relatados nos parágrafos a seguir.
Inicialmente, foi utilizada a base IEEE Xplore, por meio da qual foram buscados
os termos “remote experiment*” – o asterisco proporciona que qualquer termo que inicie
com remote experiment, como remote experimentation seja considerado – e “education”.
Além disso, foram selecionados por meio dos filtros iniciais a apresentação de apenas
artigos de acesso aberto e trabalhos publicados nos últimos 5 anos, com a finalidade de
encontrar publicações recentes que indiquem o que tem sido feito recentemente.
Quando retornados os resultados, a busca foi ainda mais refinada com o fim de
eliminar publicações fora do contexto. Por fim, foram selecionados 10 artigos cujo
conteúdo apresentava relevância em relação à pesquisa. Estes trabalhos foram lidos e
serviram de fundamentação teórica para que a pesquisa fosse melhor elaborada.
Após, foi utilizada a base de dados Scielo, a qual apresentou uma limitação em
relação à IEEE Xplore por conta do baixo número de resultados. Após a busca por
“experimento remoto” na Scielo, não foi possível encontrar resultados relevantes para uso
na pesquisa. Foram encontrados nove resultados, e nenhum deles se referia ao uso de
experimentação remota aplicada a um contexto educacional. Sendo assim, na pesquisa
foram utilizados apenas os artigos encontrados na IEEE Xplore.
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3 EXPERIMENTAÇÃO REMOTA NA EDUCAÇÃO

A carência e precariedade dos laboratórios de ciências têm sido um agravante
substancial para a qualidade de ensino em escolas da rede pública. Disciplinas como
biologia, física e química, entre outras, muitas vezes necessitam de atividades
experimentais para que seja possível a assimilação de certos conteúdos abordados
nestas. Segundo dados do Censo Escolar 2014 (QEdu, 2014), apenas 8% das escolas
públicas de educação básica possuem laboratórios de ciências. Sem compreender o
conteúdo passado em sala de aula por causa da falta de infraestrutura, o estudante
muitas vezes perde o interesse na disciplina.
Pode-se assumir que todas as disciplinas que dependem de práticas laboratoriais
para seu ensino estão encaixadas nas áreas STEAM (do inglês Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics), um grupo de disciplinas que representa uma grande
quantidade de profissões. A falta de profissionais nestas áreas está fortemente
relacionada à falta de candidatos, que evitam estas carreiras por conta de experiências
negativas adquiridas durante o período escolar. Sendo assim, torna-se necessária a
busca por alternativas que permitam aos estudantes o acesso a laboratórios de ciências.
Uma solução em potencial seria o uso de laboratórios virtuais online através da
disponibilização de experimentos remotos.
Experimentos remotos são equipamentos que podem ser acessados via Internet,
através de dispositivos móveis ou computadores convencionais. Segundo Corter et al
(2011, p.2056), estes aparatos físicos proporcionam que o usuário que os acessa obtenha
dados reais, adquirindo uma experiência semelhante à que poderia obter caso utilizasse o
equipamento manualmente, em um laboratório convencional. Levando em consideração o
custo elevado da construção e manutenção de laboratórios de ciências e a importância da
procura de uma solução de baixo custo para este problema, a experimentação remota
demonstra ser eficaz. A construção dos experimentos remotos no RExLab é baseada em
recursos de hardware e de software open source, a fim de favorecer a replicação e
integração destes dispositivos em um ambiente distribuído de ensino.
Um exemplo pode ser encontrado em uma situação na qual um estudante possa
acessar um microscópio por meio de um navegador web; através de um vídeo transmitido
em tempo real, o estudante visualiza as amostras inseridas dentro de um microscópio
físico, localizado em um determinado lugar, e por meio de uma interface este estudante
pode interagir com o equipamento do mesmo modo que faria manualmente.
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O uso de dispositivos móveis para o acesso aos experimentos se torna uma prática
interessante por causa da crescente popularização destes equipamentos. Segundo
pesquisa do IBGE, em 2014, cerca de 77,9% da população de idade superior a 10 anos
possui um tipo de dispositivo móvel. O acesso a estes dispositivos impacta na falta de
laboratórios de informática em escolas públicas – dados do Censo Escolar apontam que
apenas 45% das escolas públicas possuem laboratórios de informática – pois, além de
serem

uma

alternativa

de

baixo

custo

quando

comparados

a

computadores

convencionais, são dispositivos que os estudantes já têm em mãos.

4 EXPERIMENTO REMOTO: CONDUÇÃO DE CALOR EM BARRAS METÁLICAS
O experimento remoto “Condução de Calor em Barras Metálicas” consiste em três
barras metálicas de mesmo tamanho, porém feitas de diferentes materiais (ferro, alumínio
e cobre). Cada barra possui três termômetros alocados em determinados locais – sendo
estes igualmente posicionados nas três barras – para que seja possível a medição de
calor sobre a barra. Além disso, cada barra possui sua própria fonte de calor.
Todos os experimentos remotos desenvolvidos pelo RExLab estão disponibilizados
na plataforma RELLE (Ambiente de Aprendizagem com Experimentos Remotos), que tem
como objetivo possibilitar o acesso a experimentos remotos. O sistema possui uma série
de regras para que o acesso pelos usuários ocorra de forma organizada, como o fato de
que um usuário pode acessar a um experimento por vez; caso o usuário queira usar um
experimento que já está sendo utilizado, ele entrará em uma fila; o usuário terá um
intervalo de tempo determinado pelo sistema para fazer sua experiência; entre outras.
A plataforma RELLE pode ser acessada via web, através do endereço
http://relle.ufsc.br/, ou através de dispositivos móveis que tenham o aplicativo RELLE
instalado. A interface de acesso ao experimento foi desenvolvida em HTML. A
comunicação entre os componentes envolvidos – entre servidor, experimento remoto,
navegador e plataforma – pode ser ilustrada da seguinte maneira:
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Figura 01 - Comunicação realizada entre os componentes do sistema

Fonte: Silva, Lima e Bilessimo (2015)
O funcionamento do experimento remoto “Condução de Calor em Barras Metálicas”
pode ser explicado da seguinte maneira: a partir do momento em que a experimentação é
iniciada, as barras têm suas fontes de calor ligadas concomitantemente. A cada segundo,
são coletados os valores das temperaturas de todos os termômetros, e ao fim do
experimento estes registros são lidos com a finalidade de realizar uma estatística da
propagação do calor nos diferentes metais.

5 PROPOSTA DE APLICAÇÃO EM AULAS EXPERIMENTAIS
O objetivo da aplicação é possibilitar ao aluno compreender os conceitos, efeitos e
aplicações da condução térmica, além de compreender os conceitos teóricos de
condução térmica; relacionar a mudança de temperatura nas barras com o tipo de metal
constituinte; associar a mudança de temperatura na experimentação remota “Condução
Térmica” com o processo de transmissão de energia de uma região para outra; relacionar
a condução térmica com aplicações no dia a dia; reconhecer materiais condutores de
energia térmica. Para realizar esta atividade é necessário acesso à internet, acessar o
website (http://relle.ufsc.br/) ou, no caso de dispositivos móveis, instalar o aplicativo
“RELLE”, entrar no menu “experimentos” e escolher o experimento condução de calor em
barras metálicas e clicar em acessar.
Antes de iniciar as atividades práticas de física, o professor deverá rever alguns
conceitos já estudados como: conceitos de calor, temperatura, equilíbrio térmico,

ISSN 2526-4044

412 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

condutividade térmica dos materiais, visto que estes são importantes, pois vão ser
utilizados no decorrer da aula. Após, o professor proporcionará aos alunos uma discussão
sobre as ideias prévias que eles têm sobre transferência de calor por condução e sua
relação com o cotidiano.
As ideias discutidas anteriormente sobre transferência de calor por condução vão
ser reformuladas de acordo com seu caráter científico, através da aula expositiva. O
professor apresentará aos alunos os conceitos de condução térmica, efeitos da condução
térmica e aplicações da condução térmica. Logo após a apresentação da teoria os
exercícios são recomendados para exercitar os conceitos estudados.

5.1 APLICAÇÃO

Os alunos deverão ser divididos em grupos para que todos possam realizar a
atividade, sendo que somente um grupo por vez pode acessar o experimento. Os outros
permaneceram na fila de espera. Para que estes alunos não fiquem sem atividades
durante a aula experimental a proposta é desenvolver atividades utilizando o experimento
e atividades sem utilização do experimento.
Para realizar a atividade, deve-se proceder da seguinte maneira:
 Acessar o experimento;
 Escolher o intervalo de tempo entre duas leituras;
 Anotar o material que é constituído cada barra;
 Iniciar o experimento;
 Observar o que acontece com os termômetros das barras;
 Após 2 minutos anotar a temperatura dos terceiro termômetro de cada barra;
 Sair do experimento;
 Gerar o gráfico da temperatura x tempo;
 Responder as questões propostas.
Questões propostas (após o uso do experimento)
1) Qual foi o intervalo de tempo entre duas leitura escolhido para a realização do
procedimento experimental?
2) De que material é feito as três barras?
3) Qual material é melhor condutor de calor?
4) Qual material é mal condutor de calor?
5) Como você percebeu que material é bom ou mal condutor de calor?
6) Qual a temperatura lida no terceiro termômetro de cada barra?
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7) Cite exemplo do seu cotidiano relacionado com o experimento realizado?
8) Qual das barras apresenta maior coeficiente de condutibilidade?
9) Por que cada barra apresenta leituras diferentes em seus três sensores?
10)Análise o gráfico gerado pelo sistema e compare o resultado com suas respostas
anteriores.
11)Porque o gráfico apresenta este resultado?
Questões propostas (para aqueles alunos que estão na fila de espera para realizar o
procedimento experimental).
1) O que é calor?
2) O que é temperatura?
3) O que é condutibilidade térmica?
4) Cite exemplo do seu cotidiano de materiais bons e maus condutores de calor?
5) Por que geralmente as panelas são feitas de metal?
6) Por que ao tocarmos em metal ele parece estar mais frio do que ao tocarmos em
madeira?
7) O que há de errado no termo “esse casaco me esquenta”?
8) Como o calor se propaga nos metais?
Após a aplicação e entrega dos relatórios com as resposta das questões propostas
o professor proporcionará o momento para discutir em sala de aula os resultados obtidos
no experimento, este é o momento de construção do conhecimento.

Além de poder

verificar se a atividade desenvolvida contribuiu para melhorar os conceitos teóricos visto
em sala de aula. E fica como princípio que, quanto mais variado e rico for o instrumento
usado pelo professor, maiores condições ele terá para promover a aprendizagem
significativa dos seus alunos. Pois, ninguém aprende sem ver sentido naquilo que está
aprendendo.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experimentação remota aliada ao uso de dispositivos móveis é uma solução
simultaneamente criativa e simples, unindo recursos já pertencentes à rotina do estudante
a tecnologias de relativo baixo custo e, consequentemente, fácil replicação, o que
possibilitará a disseminação da prática pelo país. Isto é positivo não apenas para as
instituições de ensino que não possuem infraestrutura adequada ao ensino de ciências,
como

também

aos

estudantes,

que

terão
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desenvolvimento da proposta da proposta de aplicação proporcionará a realização de
trabalhos futuros, com a finalidade de validar a metodologia proposta.
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Resumo: Este artigo propõe uma leitura dos preconceitos subjacentes nos discursos das pessoas acerca
do que significa ser indígena no Brasil de hoje. Com essa questão em vista, realizaram-se entrevistas com
onze pessoas aleatórias da sociedade chapecoense e quatro da comunidade indígena Kaingang da aldeia
Kondá, no interior do município. Através de uma pesquisa descritiva e qualitativa, analisaram-se as
respostas coletadas com o intuito de discutir os estereótipos e os preconceitos do imaginário coletivo a
respeito desse grupo social. Além disso, procurou-se desconstruir essa visão discriminatória do senso
comum que generaliza as diversas etnias indígenas e que lhes exige um padrão de aparência e de modo de
vida idêntico ao passado, sem o qual teríamos um “ex-índio” ou um “índio falso”. Busca-se perceber a
identidade indígena como uma construção constante e sempre renegociada, derivada do longo processo de
expropriação territorial e de genocídio físico e cultural pelo qual passaram. No mesmo sentido, compreendese a cultura indígena como dinâmica, capaz de adaptação quanto à sociedade circundante e em processo
de resgate e atualização. Percebeu-se que, apesar da luta das comunidades indígenas e dos avanços na
legislação nacional, o imaginário divulgado pelos meios de comunicação e pela escola acerca desses povos
ainda é bastante baseado em estereótipos, reforçando a discriminação e o preconceito, viabilizando sua
invisibilidade e incentivando atitudes racistas, cenário que precisa urgentemente ser revertido.
Palavras-Chave: Identidade indígena. Preconceitos. Estereótipos.

1 INTRODUÇÃO

O ano de 2015 terminou com o assassinato do menino Kaingang Vitor Pinto, de
dois anos de idade, no colo de sua mãe, quando sua família havia se deslocado da aldeia
Kondá, em Chapecó, para o litoral catarinense com o objetivo de vender artesanato aos
turistas e melhorar a renda familiar. Mais do que a brutalidade do acontecimento, nos
chocou a pouca repercussão do fato. Nacionalmente, a imprensa quase não falou sobre o
caso. Num ano repleto de homenagens para inocentes mortos – lembremos do menino
sírio, afogado numa praia europeia – o pequeno indígena brasileiro não foi pranteado pela
sociedade. Por que? Provavelmente por ser indígena, afinal como assinala Santos (1992):
“Ser índio no Brasil é sofrer com ideias preconcebidas e ações discriminatórias”.
A partir dessa motivação, este artigo buscou analisar a identidade dos
indígenas, enquanto povos vítimas de genocídio físico e cultural, e em constante
transformação em função dos processos de “civilização” a que foram e são submetidos,
bem como alguns dos preconceitos a que estão atrelados. Além disso, se propôs a
investigar a percepção de uma pequena parcela da sociedade chapecoense, indígena e
não-indígena, sobre esta questão. Nesse sentido, o intuito é apontar e discutir os
estereótipos construídos socialmente a respeito da figura indígena, que lhes ditam
padrões de aparência, modo de vida e cotidiano idênticos àqueles adotados em 1500,
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como se fossem incapazes de se transformarem, característica básica de toda cultura, e
como se não tivessem sofrido constantes intervenções da sociedade circundante.
O interesse pelo tema surgiu a partir da notícia do assassinato referida acima,
da discussão sobre os indígenas brasileiros realizada nas aulas de História, da leitura de
textos dos sites Índio Educa e Povos Indígenas do Brasil e da visita técnica realizada na
unidade curricular de Oficina de Integração à Aldeia Kondá. Com esse subsídio, tornou-se
perceptível o estereótipo construído pelo senso comum sobre a figura do “índio”, e assim,
decidiu-se por pesquisar mais profundamente acerca do significado de “ser índio” nos dias
de hoje, bem como as formas de construção histórica dessa identidade. Essa temática
justifica-se devido à necessidade de desconstruir os arraigados preconceitos com relação
a essa parcela da população brasileira, tentando evitar os persistentes atos racistas,
discriminatórios e de extermínio a que estão submetidos.

2 METODOLOGIA

Metodologicamente, a pesquisa define-se como qualitativa, pois buscou o
aprofundamento da compreensão acerca da identidade indígena e interpretaram-se os
dados coletados, não através de variáveis quantificáveis, mas pela capacidade de revelar
aspectos importantes com relação a atual configuração do preconceito acerca desse
grupo social. Também se configura como um trabalho descritivo pois tem por objetivo
descrever os estereótipos presentes no senso comum da população chapecoense.
Inicialmente, utilizaram-se pesquisas bibliográficas, incluindo buscas e contatos
via internet, e debates realizados nas unidades curriculares de Oficina de Integração e de
História, bem como no projeto de extensão: “Círculo de Debates sobre a questão indígena
no Oeste de Santa Catarina”. Posteriormente, foram feitas entrevistas com dois grupos:
onze pessoas não-indígenas, de idade e gênero distintos (entre 18 e 50 anos, estimados),
aleatoriamente no Centro de Chapecó; e quatro indígenas Kaingang da Aldeia Kondá.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, considera-se importante esclarecer as definições de “índio” e
“indígena”, devido à sua estreita relação com a construção histórica do preconceito. O
termo “índio” foi atribuído a todos os habitantes nativos da América por um equívoco dos
europeus que acreditavam terem chegado nas Índias – perceba-se que a América foi
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referida como “Índias Ocidentais”. Esse termo foi usado pelos navegadores europeus para
toda a população nativa da América, da Indonésia e da Índia. O nome “índio” foi
popularizado ao longo do tempo e é reproduzido nas escolas e nos meios de
comunicação, embora seja etnocêntrico e generalista, agrupando todos os povos
indígenas num único grupo, oposto ao dos europeus, e deixando de considerar que “No
Brasil não existiu uma só origem étnica, um só povo nem uma cultura comum em todo
território. As sociedades indígenas são múltiplas e diversas” (DOMINGUES, 2015).
Assim, utilizar o termo “índio” apresenta problemas de imprecisão e de
preconceito relacionado à visão eurocêntrica. Prefere-se, portanto, outras expressões
genéricas como “nativo”, “aborígene” ou “indígena” que, apesar de também poderem se
referir a diversos grupos humanos espalhados pelo mundo, significam “originário de uma
localidade, de um lugar de pertencimento” e não remetem, imediatamente, a uma visão
preconceituosa. Apesar de existirem algumas semelhanças, não se trata de um grupo
homogêneo: os povos indígenas reconhecem suas particularidades, destacando o fato de
terem tradições culturais, histórias, práticas e conhecimentos próprios.
Para Castro (2006), o mais adequado seria falar em “comunidade indígena”,
uma vez que definir o ser “indígena” não deriva de atributos individuais determináveis ou
mensuráveis, como requisitos a serem conferidos, mas refere-se a um movimento coletivo
“transindividual intrarreferenciado e intradiferenciado”, ou seja, uma determinação
relacional pois referenciada internamente ao grupo e diferenciada com relação aos nãoindígenas. Para configurar-se como uma “comunidade indígena” é necessário que haja
relações de parentesco ou vizinhança (incluindo afinidade, filiação adotiva, parentesco
ritual ou religioso, compadrio) e laços histórico-culturais com as organizações sociais précolombianas, os quais podem se dar numa dessas dimensões: histórica (continuidade no
tempo ou no espaço dos grupos antepassados), cultural (orientação positiva e ativa com
relação ao patrimônio cultural ameríndio) ou sociopolítica (definição autônoma dos
integrantes e forma de vida da comunidade). “Essas condições dimensionais são
condições suficientes, cada uma por si. E nenhuma delas é necessária” (CASTRO, 2006).
A importância da relação de parentesco e dos laços histórico-culturais para a
definição da identidade indígena é perceptível na fala dos Kaingang entrevistados. Os
mais jovens indicaram que: “Ser indígena é bom pra nós, a gente aprende bastante da
nossa cultura, com nossos pais, nossos avós. É importante preservar a cultura indígena”.
Também se observa isso na seguinte explicação de um dos professores da aldeia Kondá:
No meu ponto de vista, ser índio tem que tá no sangue, tem que tá no
conhecimento, tem que ter sabedorias da comunidade indígena, do povo
Kaingang. Eu sou um povo Kaingang. Então, pra ser isso mesmo, não só saber
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falar a língua, não só saber fazer artesanato, não só praticar as comidas típicas,
mas tudo isso faz parte de um povo indígena. Então, pra ser índio mesmo você
tem que ter o conhecimento do povo indígena, tem que tá na cabeça, tem que
receber o conhecimento dos mais velhos [...]

Percebe-se que a identidade indígena está, em grande medida, atrelada à
manutenção de traços culturais importantes, como a língua, o respeito aos mais velhos,
os mitos e costumes, o artesanato. Nesse sentido, a educação escolar específica,
diferenciada e bilíngue, permitida a partir da Constituição de 1988, tornou-se um
instrumento fundamental para a preservação cultural e para o fortalecimento do
sentimento de “ser índio” (NÖTTZOLD, 2003)1.
Com relação à comunidade chapecoense, algumas pessoas também tiveram a
compreensão da importância da continuidade histórica e cultural para a identificação
indígena: “é ter descendência de alguma tribo indígena ou de algum índio, direta ou
indiretamente, e talvez, ou opcionalmente, seguir algum costume”. Ou que: “é conseguir
preservar

suas

culturas,

tradições,

modos

de

viver,

crenças,

hábitos,

sem,

necessariamente, excluir o que vem da nossa sociedade”. Aqui é importante destacar a
percepção de que não é possível manter a cultura indígena intacta, uma vez que houve
um intenso processo de contato e pressão visando a integração dos indígenas à
sociedade nacional. Essa percepção foi uma exceção e apenas outra pessoa foi capaz de
detectar o intercâmbio cultural e as influências da sociedade circundante sobre a cultura
indígena, sem entender isso como o fim de sua identidade:
Pra mim, os indígenas são os povos originários, que vivem na região desde
sempre e que nos últimos séculos sofrem essa influência da ocupação do homem
branco e do sistema capitalista, como um todo [...] e que eles estão sendo
expropriados das suas terras [...]. [A sociedade indígena] tem essa influência da
mídia, globalização, tecnologias e tudo mais. E a gente vai perdendo as culturas
tradicionais, sejam elas quais forem.

De modo geral, os demais chapecoenses entrevistados demonstraram certa
dificuldade em explicar o que consideram que significa ser indígena hoje e, em alguns
casos, expuseram diversos preconceitos. O principal remete ao estereótipo do “índio”
alimentado pela escola, mídia e sociedade. Normalmente, o imaginário coletivo relaciona
uma lista de características, facilmente conferidas, para “encaixar” alguém como indígena:
morar no mato numa oca de folhas, andar nu, pintar o corpo com urucum ou jenipapo,
usar cocar e arco e flecha, dormir em rede, viver da caça e da pesca, realizar danças
rituais, crer em Tupã (FERREIRA, [s.d.]). Essas características, em sua maioria,
1

Além de um espaço de aprendizado, a escola representa, dentro da comunidade Kaingang, um espaço para a prática
de atividades cotidianas que estão sendo retomadas pelos alunos e professores, bem como de discussões entre a
escola, a comunidade e as lideranças acerca das ações referentes à educação e à política da aldeia. A retomada da
língua materna, de cantos, danças, pinturas corporais e o registro escrito das tradições é uma forma de garantir às
futuras gerações o acesso às suas cultura e história (MEDEIROS, 2012).
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correspondem a hábitos dos grupos tupi-guarani que ocupavam o litoral brasileiro e que
tiveram um contato mais prolongado com os portugueses, aparecendo nos relatos dos
viajantes. Posteriormente, foram generalizadas e atribuídas a todas as etnias indígenas.
Além disso, passou-se a acreditar que, se o indígena não viver dessa forma, como há 500
anos, terá perdido sua cultura e não será mais “índio”, como se pode ver a seguir:
Tem dois tipos de indígena: o que vive na natureza e o que você conhece na
cidade, que trabalha com seus trabalhos industrializados. O indígena, em si, é a
origem da América do Sul [...] são da mata, são pessoas naturais. E tem o índio
que vive na cidade, que eu acho que é um índio fajuto, é do Paraguai.
Tem os bugres que dependem da prefeitura pra viver, porque eles se acomodam e
pedem esmola fazendo trabalho escravo com as crianças; mas tem uns que levam
a sério a cultura, o trabalho, vendem seus artesanatos e se sustentam assim.

Em ambas essas respostas se detecta a visão de que existiria um “índio
verdadeiro” – o que segue o estereótipo – e um “índio falso”, “fajuto”, “ex-índio”, “índio
aculturado”, “misturado”, “bugre”. Essa percepção equivocada está atrelada à ideia de que
o que define um indígena são sinais exteriores. Contudo, ser “índio” não é “algo de
aparente e evidente nesse sentido estereotipificante, mas sim uma questão de „estado de
espírito‟. Um modo de ser e não um modo de aparecer” (CASTRO, 2006). Afora isso, é
importante ressaltar que, se a pessoa se reconhece e é reconhecida pela comunidade
como “indígena”, então ela o é. O sentimento de pertencimento e a autodeclaração são
considerados suficientes (BRANDT, 2014). A esse respeito, um indígena desabafou:
Muita gente fala que o povo indígena tem mudado. Mas eu vejo que não, o povo
indígena continua sendo o povo indígena – eu falo minha língua, eu tenho minha
marca (minha marca é Kairu), eu tenho meus pais que é indígena, minhas mães é
indígena […] Mas isso não quer dizer que se você tem uma casa, tem um carro
(eu tenho minha casa, tenho meu carro, eu vou pra cidade), mas isso não quer
dizer que você não é mais índio, eu acho que não – ser índio tá no coração da
gente, tá no modo de você fazer tuas coisas [...]

Nesse sentido, percebe-se a incapacidade da maioria dos não-indígenas de
aceitarem que os indígenas não vivem isolados do mundo que o cerca e que foram
forçados a se adaptarem a ele para sobreviver. Para superar esse estereótipo torna-se
necessário compreender que a cultura, por compor-se de variados elementos que se
constituem como as respostas de uma determinada sociedade às experiências vividas,
não é estática, mas dinâmica. Assim, as culturas indígenas transformam-se e reelaboramse com o passar do tempo e o contato com o ambiente, as situações históricas e as
outras culturas (BRANDT, 2014; COHN, 2001; FERREIRA, [s.d.]).
Portanto, é urgente compreender que as comunidades indígenas vivem no
presente, não em 1500, que constroem sua organização social e cultural baseada nas
condições atuais em que se encontram e nem por isso são menos indígenas. Essas
condições decorrem do longo processo de expropriação territorial e de genocídio físico e
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cultural pelo qual esses povos passaram ao longo da história. Processo que envolveu a
construção de variados preconceitos contra essa população, desclassificada como “nãohumana”, “inferior”, “preguiçosa”, “atrasada”, “selvagem”, um “atrapalho” para o progresso
(BRUM, 2016; TAVARES, 2016). Preconceitos que se mantém, embora se saiba que há
uma quantidade considerável de indígenas que vivem em áreas urbanas – 324 mil ou
36% da população indígena (IBGE, 2010 apud BRANDT, 2014) por necessidade de
sobrevivência, por insuficiência das terras indígenas ou porque as cidades avançaram
sobre seus territórios. Preconceitos que se mantém, embora se possa afirmar que a maior
parte dos coletivos caiçaras, caboclos e camponeses são indígenas que passaram por
uma trajetória de sistemática “destruição cultural, sujeição política e exclusão social”
(CASTRO, 2006). Tratam-se de populações que negavam sua identidade indígena, por
vergonha ou por medo das consequências, mas que, a partir da Constituição de 1988,
começaram a reconstruir sua “indianidade” e resgatar sua cultura e que o fazem, muitas
vezes, utilizando os próprios estereótipos sociais que lhes foram lançados, como forma de
se fazerem reconhecer (COHN, 2001). Ou, nas palavras de Castro (2006), como forma de
“Converter, reverter, perverter ou subverter o dispositivo de sujeição armado desde a
Conquista de modo a torná-lo dispositivo de subjetivação; deixar de sofrer a própria
indianidade e passar a gozá-la”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, ser indígena significa ter sobrevivido ao contato com o não-índio,
buscando o fortalecimento da identidade, a retomada das práticas tradicionais e a
valorização de símbolos e rituais de seus antepassados. Não são poucos, no entanto, os
obstáculos enfrentados pelos indígenas na retomada de sua autonomia e na reconstrução
de suas culturas. Uma vez que a maioria das terras indígenas são pequenas demais e
não disponibilizam dos recursos naturais necessários para a manutenção de seus hábitos
de caça e coleta, artesanato e medicina tradicional, tornam-se empecilhos para sua
preservação. Sem outros meios de geração de renda garantidos, os indígenas se veem
obrigados a inserirem-se no mercado de trabalho dos centros urbanos próximos, sendo
explorados e marginalizados. Sem levar em consideração essas questões, a sociedade
não-indígena, de uma forma geral, tende a criar e reproduzir estereótipos, idealizando
padrões de como devem ser e se portar esses povos e afirmando que os que vivem na
cidade “não são mais índios”. No entanto, compreende-se que ser indígena vai muito
além de aparências, está na percepção de mundo, nas relações com a natureza e na
busca, apesar das dificuldades, da manutenção e fortalecimento de suas identidades,
línguas e hábitos culturais. É indígena toda pessoa pertencente a uma comunidade que
se reconheça como tal. Por “comunidade indígena” refere-se a todo grupo formado por
relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros e que possui vínculos
histórico-culturais com seus antepassados pré-colombianos. Neste contexto, é de suma
importância constatar-se que as lutas indígenas, percebidas atualmente, se referem a
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muito mais que a recuperação de suas terras, configurando-se como uma batalha
também pela preservação de sua integridade e cultura.
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O presente trabalho tem como finalidade apresentar resultados parciais obtidos no desenvolvimento do
projeto de pesquisa intitulado “As relações entre a herança do capital cultural familiar e o êxito escolar do
aluno” tendo como referência, as contribuições da Teoria da Reprodução, formulada pelo sociólogo Pierre
Bourdieu. O trabalho busca a compreensão do fenômeno educacional, especialmente a partir da noção de
capital cultural e a sua influência no aproveitamento escolar dos estudantes, oriundos de diferentes
realidades sociais. Será analisado o papel da instituição escolar como uma instância de reprodução das
diferenças sociais e outras possíveis determinações no desempenho cognitivo do aluno, que reflitam no seu
rendimento escolar.
Palavras-Chave: Escola, Capital Cultural, Reprodução, Exclusão Social

1 INTRODUÇÃO

O pretende trabalho é fruto de um estudo sobre a reprodução da desigualdade
social em uma instituição de ensino, tendo como referência, inicialmente, as contribuições
da Teoria da Reprodução, formulada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Assim,
buscamos a compreensão do fenômeno educacional, especialmente a partir da noção de
capital cultural e sua influência no desempenho escolar dos estudantes, oriundos de
diferentes realidades sociais, nas primeiras séries dos Cursos Técnico em Informática e
Técnico em Hospitalidade, integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense –
Campus Avançado de Sombrio.
Essa pesquisa teve início no primeiro semestre do corrente ano, como
atividade didática, complementar ao processo de ensino-aprendizagem, vinculado às
disciplinas de Sociologia da Educação e Filosofia da Educação, da 7ª fase, do Curso em
Licenciatura em Matemática e se estende ao longo do segundo semestre de 2016.
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Em um primeiro momento, examinamos a relação entre o desempenho escolar
e desigualdades sociais por meio de variáveis socioeconômicas, como renda familiar,
escolaridade e profissão dos progenitores, local de moradia, acesso à informação e à
bens culturais. Posteriormente, analisaremos o papel da escola como uma instância de
reprodução das diferenças sociais e outras possíveis determinações no desempenho
cognitivo do aluno, que favorecem a exclusão escolar.
Iniciamos as nossas reflexões e investigações tendo como base teórica as
formulações do sociólogo francês Pierre Bourdieu, onde, a escola é reprodutora do
sistema social dominante e as desigualdades sociais são reproduzidas no interior da
mesma (BOURDIEU, 2012). Este autor teve o mérito de formular, a partir dos anos 60,
uma resposta original, abrangente e bem fundamentada teórica e empiricamente para o
problema das desigualdades escolares. Essa resposta tornou-se um marco na história,
não apenas da Sociologia da Educação, mas do pensamento e da prática educacional em
todo o mundo.

2 METODOLOGIA

Primeiramente realizamos um levantamento bibliográfico, relacionando as
principais obras da escola reprodutora das desigualdades sociais em especial as de
Pierre Bourdieu que pudessem instrumentalizar o estudo de caso. Em seguida, a equipe
formou um grupo de estudo para leitura, reflexão e discussão da fundamentação teórica
usada como referencial nesse projeto de pesquisa.
Em outro momento, elaboramos um questionário sócioeconômico e cultural
para ser aplicado com os alunos matriculados nas primeiras séries do Curso Técnico em
Informática e Técnico em Hospitalidades, integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal
Catarinense- Campus Avançado Sombrio, atividade prevista para segunda quinzena do
mês de agosto do corrente ano.
As respostas deste questionário, uma vez tabuladas, nos proporcionarão
valiosas informações que nos permitirão conhecer e analisar o perfil sócio econômico e
cultural dos educandos das primeiras séries, do IFC – Campus Avançado de Sombrio.
Essas informações serão relacionadas com os resultados do Conselho de
Classe, referente ao final do primeiro e segundo trimestres, onde se verificará se a
relação existente entre o meio socioeconômico e cultural familiar e o desempenho
2
ISSN 2526-4044

424 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

escolar, bem como a existência de outros fatores subjetivos que influenciam no
aproveitamento dos mesmos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O paradigma dominante na segunda metade do século XX apontava que a
escola pública e gratuita teria resolvido o problema do acesso à educação e, assim
garantido, em princípio, a igualdade de oportunidades entre todos. Acreditava-se que a
escola era uma instituição neutra, onde os educandos eram selecionados e todos teriam
oportunidades de alcançar uma mobilidade social ascendente. Assim, predominava nas
Ciências Sociais, uma visão extremamente otimista, onde a educação teria um papel
importantíssimo no processo de superação do atraso econômico, do autoritarismo e dos
privilégios, indicando a possibilidade de construção de uma nova sociedade diferente
daquela existente. Dessa maneira, a escola pública resolveria o problema do acesso à
educação e assim ficava garantida a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos.
No entanto, segundo Nogueira e Nogueira (2002), Pierre Bourdieu passou a
criticar esse paradigma e demonstrou que essa concepção era uma ilusão. Ou seja, a
escola passou a ser entendida como um mecanismo de conservação do “status quo” e
como mecanismo de reprodução das estruturas sociais.
Para Bourdieu e Passeron (1992, p.11) a escola e o trabalho pedagógico
deveriam ser analisados sob a perspectiva de um sistema de relações entre classes. A
escola não é uma instância neutra que transmitiria uma forma de conhecimento
intrinsecamente superior e que avaliaria os alunos a partir de critérios universalistas, mas,
ao contrário, seria uma instituição a serviço da reprodução e legitimação da dominação
exercida pelas classes dominantes.
Assim, a escola perde o papel que lhe fora atribuído de instância
transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das
principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais e
a reprodução das diferenças sociais.
Para Bourdieu e Passeron
[...] a escola e o trabalho pedagógico deveria ser analisado sob a perspectiva de
um sistema de relações entre classes. A escola não é uma instância neutra que
transmitiria uma forma de conhecimento intrinsecamente superior e que avaliaria
os alunos a partir de critérios universalistas, mas, ao contrário, seria uma
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instituição a serviço da reprodução e legitimação da dominação exercida pelas
classes dominantes. (idem, 1992, p.11)

Isso ocorre porque, entre outros fatores, o sistema de ensino e a instituição
escola não levam em conta o capital cultural de seus alunos, oriundos de diferentes meios
sociais. Isso ajuda a manter as diferenças e a reproduzir a estratificação existente na
sociedade.
Capital cultural é uma metáfora, um conceito criado para explicar as
desigualdades escolares pela via da herança cultural da criança, diminuindo o peso do
fator econômico.
Esse conceito, criado por Bourdieu, parte do princípio que “cada pessoa
desenvolve na vida familiar, no seu cotidiano, nas relações sociais, um conjunto de
valores, gostos, conhecimentos que são interiorizados de maneira sutil” (BOURDIEU,
2012, p. 67). Expressa o entendimento de um conjunto de bens simbólicos, práticas,
valores, habilidades, conhecimentos informais, gostos, adquiridos e interiorizados na
família e na criança ao longo de seu processo de socialização.
Desta forma, as famílias com maior nível de renda, com pais com elevada
formação acadêmica e cultural, fazem com que seus filhos desenvolvam hábitos,
costumes, conhecimentos mais próximos de uma cultura mais elaborada, tendo maior
familiaridade com os códigos de linguagem. Assim, quando as pessoas entram na escola,
já levam consigo toda essa herança cultural incorporada que acaba influenciando no
desempenho escolar, na medida em que facilita o aprendizado, o domínio dos códigos
escolares e da linguagem culta.
Portanto, o ensino escolar, no caso das crianças oriundas de meios
culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação da educação familiar,
enquanto para as outras crianças significaria algo estranho, distante ou mesmo
ameaçador.
Nesse sentido, as diferenças de experiências e de vivência social que cada
aluno traz, demarcam de certa forma, o espaço no seu aprendizado escolar, permitindo
muitas vezes a conservação das desigualdades entre as classes sociais, e por
consequência as desigualdades escolares. Essa vivência é interiorizada e partilhada no
campo simbólico, sendo que mesma reforça as diferenças sociais existentes.
Assim a diferenciação se deve ao fato de o aluno ter em maior ou menor grau,
um determinado tipo de capital cultural. A escola que pretende ser "neutra" e não leva em
4
ISSN 2526-4044

426 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

conta as diferenças de capital cultural entre seus alunos, ao tratá-los em pé de igualdade.
Isso contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo em que a reproduz e
legitima, pois coloca a relação do aluno com o saber no patamar e na lógica da "ideologia
do dom". Dessa maneira, as crianças com maior capital cultural, devido sua origem social
mais elevada, tendem a ter um rendimento escolar melhor. Isso acaba sendo atribuído a
um "dom inato". Ao passo que outras crianças com menor capital social e baixo
rendimento escolar são consideradas "inaptas". A chamada 'ideologia do dom" mistifica
diferenças entre os mais e os menos favorecidos, acentuando a perspectiva do "destino
escolar" e a classificação de "inaptidão de alguns".
Como aponta Saes (2007) a prática docente encontra-se na tensão entre a
ideologia da competência e a ideologia do dom. Na primeira, que impregna todo os
sistemas de ensino, o pilar é o discurso do mérito pessoal, segundo o qual todo aquele
que empreende um grande esforço pessoal e se aplica nos estudos adquire competência
necessária para ser bem sucedido na vida profissional. Contudo, como os resultados não
decorrem do esforço pessoal, mas estão diretamente relacionados ao capital cultural,
como descrito por Bordieu & Passeron (op. cit., 1992), entra a segunda ideologia, a do
"dom", como forma de explicar as diferenças de aprendizado, onde a capacidade
intelectual é concebida como um atributo concedido desde o nascimento, de modo
irreversível e intransferível, a certos indivíduos.
Assim, na concepção de Bourdieu e Passeron (1992) o modo como a escola
está estruturada, ela promove a reprodução das relações entre classes e grupos sociais.
Suas práticas, determinariam a reprodução das estruturas sociais vigentes, perpetuando
assim as relações na sociedade entre dominantes e dominados.
Nesse sentido, os alunos que ingressam no sistema de ensino são colocados
em mesmo nível, independentes das classes as quais pertencem. A relação dos sujeitos
com a cultura escolar (cultura legítima1) passa a ser determinada pela herança cultural
transmitida pela família aos seus descendentes.

Isso ocorre de acordo com o nível

socioeconômico e sociocultural dos indivíduos, já que cada família, de acordo com sua
classe social e habitus2, transmite ou não, uma herança cultural a seus herdeiros.

1

Cultura legítima – é a cultura que é transmitida pela escola, reúne os elementos que são considerados mais
importantes e valiosos da cultura de uma sociedade. Essa cultura se equipara a uma cultura erudita, que é
considerada mais “elaborada”, “sofisticada”, “valorizada”, sendo produzida e usufruída pela classe dominante e
estendida como válida ao conjunto da sociedade.
2
Segundo Setton (2002, p.63-4), Habitus é concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente
constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências
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Onde temos que, o sucesso escolar do aluno relaciona-se à bagagem da
herança cultural familiar, que acompanha o mesmo no momento de seu ingresso na
escola. Além destes aspectos, o acúmulo de capitais econômicos, sociais e simbólicos é
decisivo para determinar a trajetória dos agentes no sistema de ensino (BOURDIEU,
2012).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual estágio da pesquisa não permite apreciação conclusiva sobre a
adequação da teoria bourdiniana na realidade escolar do Campus Avançado Sombrio.
Contudo, a observação não sistemática do cotidiano em sala de aula e dos atendimentos
dos setores de orientação e assistência estudantil dão indicativos de que há
possibilidades de consonância entre o melhor desempenho escolar e a bagagem maior ou
menor de um capital cultural.
Até a primeira semana de agosto, realizamos uma revisão bibliográfica e um
glossário com os principais termos e conceitos
A finalização da pesquisa, contudo, indicará a possibilidade ou não de
correlação entre os pressupostos teóricos e a situação vivenciada no Campus.
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Campus Avançado Sombrio, SC, e-mail: sinvaljunioor@gmail.com.

Resumo:Este artigo tem como finalidade apresentar o resultado de um projeto intitulado “Escolinha da
Matemática”,que tem como objetivo reforçar osconteúdos de matemática para alunos de escolas da rede
pública de ensino do município de Sombrio (SC),sendo o projeto monitorado por dois alunos, um do Curso
de Licenciatura em Matemática e outro do Curso Técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino Médio.Este
projeto está sendo desenvolvido com diferentes metodologias que atraiam o interesse dos alunos, sempre
inovando os métodos e planejamentos das aulas.Sendo assim, foram utilizados alguns temas diferenciados,
como por exemplo, listas de exercícios, jogos, gincana em grupo, pesquisas bibliográficas e de campo
desenvolvidas no comércio próximo ao Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio, uso de
materiais concretos, dinâmicas e atividades ligadas à cultura. Observou-se que o uso de materiais
manipulativos e concretos teve melhor desempenho, despertando assim, um bom nível de conhecimento
nos alunos, que aperfeiçoaram seus resultados no âmbito escolar. Desta forma, mostrou-se aos alunos que
a matemática é importante e está ligada a tudo que envolve o nosso cotidiano e assim reforçando a sua
utilidade e aplicação. Durante as aulas os alunos demonstraram interesse, participando regularmente,
tentando melhorar gradativamente o seu desempenho em cada conteúdo trabalhado.
Palavras-Chave:Matemática. Metodologia. Planejamento. Conteúdo.

1 INTRODUÇÃO

O Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio disponibiliza
projetos de extensão com bolsas para os alunos do ensino superior e médio, afim de
terem uma prévia relação em sala de aula e aprender a trabalhar com diferentes tipos de
pessoas, respeitando a cultura individual de cada um.
No projeto intitulado “Escolinha da Matemática” foram selecionados a participar
dois alunos, um do Curso de Licenciatura em Matemática e outro do Curso Técnico em
Hospedagem Integrado ao Ensino Médio, afim de contribuir com os alunos da rede
pública de ensino do munícipio de Sombrio (SC), para melhoraria dos seus desempenhos
na disciplina de matemática.
Os conteúdos lecionados pelos bolsistas são propostos pela coordenadora do
projeto. Com o passar do tempo,os temas avançavam, tudo dependia do desenvolvimento
dos alunos nas atividades.
Um dos métodos de ensino utilizados no projeto é o tradicional, de forma que
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os alunos repitam as atividades quantas vezes forem necessárias até o momento de total
aprendizagem em determinado conteúdo. Mesmo com o avanço de novas técnicas de
ensino que foram aprimoradas através da pedagogia utilizada em anos passados, ainda é
necessário prevalecer algumas metodologias tradicionais nos anos atuais.Segundo
Saviani:
Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a
revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino,
configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado,
no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora
da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de
consolidação da ordem democrática. (1991. p.54)

Nestas aulas foram aplicados diferentes métodos para levar aos alunos uma
forma diferenciada de compreender a matemática, mostrando dois lados de aprender,
sendo um na teoria e outro na prática. Mostrou-se, ainda, que para todo cálculo existem
duas maneiras de resolvê-lo e cada aluno interpreta e capta do seu jeito.

2 METODOLOGIA

Observando as dificuldades dos alunos no ensino de aprendizagem relacionado à matemática, tanto no âmbito escolar como no cotidiano, foram utilizadas algumas
metodologias diferenciadas, como por exemplo, listas de exercícios, jogos, gincana em
grupo, pesquisas bibliográficas e de campo no comércio próximo ao Campus Avançado
Sombrio, uso de materiais concretos, dinâmicas e atividades ligadas à cultura. Segundo
Libâneo (1994, p.191):
A programação de aulas correspondentes a cada passo didático ou a utilização de
todos os passos numa só aula depende dos objetivos e conteúdos da matéria, das
habilidades e capacidades mentais exigidas nas tarefas, do número de aulas semanais e da própria duração da aula.

Com base na citação de Libâneo, asatividades deste projeto foram realizadas
da seguinte forma:



DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO: Como forma de apresentação entre a turma, os
bolsistas resolveram propor aos alunos que fizessem um desenho da sua família, e
logo após o termino do mesmo realizassem uma apresentação sobre sua vida, para
que assim todos pudessem se conhecer melhor.
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LISTAS DE EXERCÍCIOS: Após a explicação do conteúdo,uma lista de exercícios
era entregue aos alunos conforme o planejamento que os bolsistas haviam elaborado, como é possível observar na figura 01:
Figura 01- Alunos do projeto resolvendo as listas de exercícios:

Fonte: Os autores, 2016.

Na maioria dos casos, as listas eram respondidas com bastante dificuldade,
sendo assim, logo após responderem todos os exercícios,os bolsistas corrigiam, analisavam, comentavam e explicavam de forma diferente os erros apresentados pelos alunos.Em algumas ocasiões os erros persistiam, então era necessário repetir a
correçãodos exercícios propostos.


JOGOS: “Trilha da Adição e Subtração” foi um jogo adaptado pelos bolsistaspara
trabalhar a regra de sinais, como é possível analisar na figura 02:
Figura 02- Trilha da Adição e Subtração:

Fonte: Os autores, 2016.

O jogo é composto por um tabuleiro, quarenta e duas fichas com operações,
frases motivacionais e o número de casas para avançar na assertividade do cálculo
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e quatro botões de cores diferentes. O jogo começa da seguinte maneira: três ou
quatro alunos participantes do projeto em cada tabuleiro, o aluno mais jovem inicia a
largada retirando uma ficha que está sobre a mesa virada para baixo e realiza o cálculo mentalmente ou em um papel de rascunho.Se ele acertar, em seguida avança
as casas de acordo com o número “x” que a ficha pede e lê a frase exposta na
mesma para os colegas. A seguir, outro colega retira outra ficha e responde avançando as casas, assim faz cada participante do jogo até terminar as fichas ou algum
aluno alcançar primeiro a linha de chegada. Este jogo foi adaptado para desenvolver
o raciocínio do aluno de forma divertida, quebrando a rotina do dia a dia.


GINCANA:Dividiu-se os alunos em dois grupos, foram propostas questões individuais e em grupo. Nas individuais os grupos escolhiam um participante para resolver a
questão no quadro, sendo que na próxima questão, individual, não poderia ir o
mesmo que foi anteriormente para que todos pudessem participar e serem avaliados. Já nas atividades em grupo eles respondiamà questão e os bolsistas marcavam
a pontuação no quadro, valendo pontos de um a quatro, conforme o grau de dificuldade da questão feita. As atividades cobradas foram:reta numérica de números positivos e negativos;criação de uma expressão numérica envolvendo parênteses, colchetes e chaves, para que a mesma fossetrocada e solucionada pelo grupo adversário;explicar a regra de sinais com suas palavras;analisar se a resolução da expressão numéricaexposta no quadro estava certa ou erradae, se caso estivesse, era necessário refazê-la;responder um problema com valores em decimais;usar as formas
geométricas para desenhar um fogão e um sofá;e responder questões com frações
e multiplicações.
A gincana foi realizada com sucesso e nela os bolsistas puderam obter o resultado
final de cada conteúdo aplicado até o momento e analisar o grau de dificuldade de
cada aluno, seja individual ou em grupo.



PESQUISA: Para uma pesquisa de composição de produtos, os bolsistas levaram
os alunos a um supermercado, tendo como objetivo principal colocar em prática os
conteúdos aprendidos em sala de aula de maneira descontraída.Após uma coleta de
informações sobre variados produtos, os alunos voltaram para a sala e resolveram
uma lista de exercícios relacionada à saída de campo.

ISSN 2526-4044

433 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul



CULTURA: Devido ao mês de junho, como atividade relacionada à cultura, os bolsistas escolheram o tema “Festa Junina”. Mostrando aos alunos que tudo ao nosso redorenvolve a matemática,inclusive a decoração dessa festa, nesta aula foi ensinado
aos alunos como fazer um balão de festa junina e quantas figuras geométricas diferentes pode-se encontrar na fabricação do mesmo, como mostra a figura 03:
Figura 03- Bandeiras e balões confeccionados pelos alunos:

Fonte: Os autores, 2016.

Os alunos ficaram surpresos, pois, em um balão continha cento e doze triângulos em diversas posições, um quadrado e quatro losangos, nas argolas observaram o
retângulo e nas bandeiras puderam visualizar o formato de retângulos e triângulos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O que foi analisado no projeto até o presente momento foram as atividades
aplicadas aos alunos, quedemonstravam interesse em participar das atividades propostas
em sala de aula para que os mesmos melhorassemos seus desempenhos no âmbito
escolar.
Durante o processo, ocorreu desistência de alguns alunos. No quadro 01 a
seguir está o desempenho individual de alguns alunos que participam do projeto. Pode-se
observar que o uso de materiais manipulativos e concretos teve melhor desempenho, com
exceção do aluno 05 que demonstrou ter mais facilidade de entender as atividades que
envolvem os conteúdos propostos na disciplina de matemática.
Todas as atividades representadas no quadro 01 foram elaboradas pelos
bolsistas do projeto, com o objetivo de demonstrar seu domínio e aprendizagem,
estimulando o intelecto matemático e mental dos alunos.
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Quadro 01- Desempenho individual dos alunos participantes do projeto:
ALUNOS
01
02
03
04
Regra de sinais adição e subtração

05

06

07

F

F

F

F

100%

30%

70%

Resolução de exercícios e jogo
Jogo com operações adição, subtração, parênteses, colchetes e chaves

60%

70%

F

F

100%

40%

F

70%

80%

F

80%

100%

60%

80%

Gincana

90%

90%

70%

90%

90%

70%

80%

80%

70%

F

90%

100%

F

80%

F

80%

70%

100%

100%

70%

F

100%

90%

80%

90%

100%

F

90%

F

80%

50%

F

100%

60%

80%

100%

80%

80%

80%

100%

F

90%

F

80%

80%

90%

90%

F

F

Pesquisa de mercado e exercícios relacionados
Exposição de objetos trabalhando frações e formas geométricas
Diálogo e envolvimento da cultura com
a matemática
Resolução de divisão e multiplicação
Filme: Mãos Talentosas (motivacional)
Resolução de frações
Fonte: Os autores, 2016.

Observando o quadro acima, pôde-se ver que o desenvolvimento maior dos
alunos foi em relação às atividades lúdicas, pois com os jogos e outras atividades
diferentes os mesmos constroem seu próprio pensamento, aumentando sua capacidade
mental e alcançando um bom desempenho na matemática.
Para Mattos (2009), o jogo está presente desde cedo na vida das crianças
como uma forma de desenvolvimento de suas atividades cognitivas e manipulativas.Os
alunos participantes do projetotêm preferência por atividades mais dinâmicas, como
podemos observar no gráfico 01:
Gráfico 01- Atividades preferenciais dos alunos:
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

37,50%

25,00%

25,00%

12,50%

Dinâmica
(Gincana)

Lúdico (Jogos)

Pesquisa
(Mercado)

Listas

.
Fonte: Os autores, 2016.
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O professor ao utilizar objetos concretos e brincadeiras, estimula o aluno no
processo de ensino e aprendizagem, pois favorece a interação entre os colegas, que
aprendem a cooperar uns com os outros e, assim, melhorar seu desempenho na escrita,
como foi notado pelos bolsistas na hora das atividades. Segundo Vygotsky (1994, p.54):
A brincadeira tem um papel muito fundamental no desenvolvimento do próprio
pensamento da criança. É por meio dela que a criança aprende operar com o
significado das coisas e dá um passo importante em direção ao pensamento
conceitual que se baseia nos significados das coisas e não dos objetos. A criança
não realiza a transformação de significados de uma hora para outra.

Os jogos e brincadeiras de matemática despertam no aluno um bom nível de
conhecimento, favorecendo uma educação de qualidade. A análise nesta forma de
aprender a matemática é considerada um avanço das discussões a respeito da educação
e os fatores que contribuem para uma melhor aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do projeto“ Escolinha da Matemática” é aplicar uma didática
diferente paraque os alunos possamaprender a compreendera matemática e, assim, fazer
com que as atividades sejam mais atrativas do que eles estão acostumados a ver no
cotidiano.
Pode-se observar que as dinâmicas têm um papel fundamental que estimula o
aluno a obter um melhor desempenho, por isso é necessário que os bolsistas tenham um
novo planejamento a cada aula, sempre mostrando aos alunos que a matemática é
importante e está ligada a tudo que envolve o nosso dia a dia, reforçando a sua utilidade e
aplicação.
Os bolsistas tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência docente e
perceber o papel importante da metodologia atrativa utilizada pelo educador. Tendo em
vista a importância deste método, deve-se dar continuidade ao projeto que terá uma
segunda parte, a ser realizada no segundo semestre de 2016.
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Resumo:O presente artigo tem por objetivo, discutir as TICs na escola e na formação dos professores.
Desmistificando certos conceitos como: a visão negativa de que a tecnologia digital não contribui para se
alcançar o conhecimento, ou como a salvação de todos os problemas sociais, atribuídos aos usos das
tecnologias na escola. Sendo assim, a través de uma apresentação teórica procurou-se alguns autores, que
discorrem sobre o assunto para embasar os questionamentos levantados neste artigo, tendo por base
autores como: Álvaro Pinto, Castells, Pierre Lévy, David Buckingham e Pedro Demo. Com o objetivo de nos
questionarmos a respeito dos usos da tecnologia na escola, e o modo de ensinar do professor, assim
também, questionar os desafios implicados nos processos de aprendizagem, auxiliados pelas tecnologias
nas escolas, assim também como a formação do professor. Como Educadores, devemos trabalhar com a
desconstrução dos conceitos, principalmente aqueles que se referem às competências, que por sua vez nos
remetem ao mercado de trabalho, enquanto nossos alunos dominam mais o uso das tecnologias digitais do
que nós educadores. Precisamos sim ter a humildade de trocar os nossos conhecimentos, e também muitas
vezes na sala de aula ser alunos, e aprender com nossos alunos.
Palavras-chave: Tecnologia; Escola; Formação de professor.

1 INTRODUÇÃO

É importante que se tenha em conta não só a inserção das tecnologias nas
escolas, mas para que isso aconteça, se faz necessário uma revolução na formação
docente, pois para a maioria dos professores a tecnologia ainda é algo a ser
desmistificado.
No dia a dia percebemos a insatisfação dos alunos em relação ao modo
tradicional dos professores de ministrar as aulas, na sua grande maioria são aulas
expositivas nas quais são utilizados apenas o quadro-negro e o giz. Sendo que todos os
alunos já sabem utilizar a tecnologia digital, usando principalmente às redes sociais para
tal.
Com a inserção das tecnologias, a internet e o computador nas instituições de
ensino, chegam também muitos desafios e problemas relacionados com os espaços e
tempos de uso delas, e também a falta de conhecimento dos professores no uso destas
tecnologias em sala de aula.
1

Mestrando do curso de Educação da UNESC, trabalho apresentado a disciplina de Educação e Formação Cultural em
Pesquisa.
2
Carlos Renato Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC).
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Com o objetivo de nos questionarmos a respeito dos usos da tecnologia na
escola, e o modo de ensinar do professor, assim também, questionar os desafios
implicados nos processos de aprendizagem, auxiliados pelas tecnologias nas escolas, e a
formação do professor, é que este artigo faz referência.
Indicando leituras de especialistas no assunto, de uma forma mais filosófica e
dialógica. Os textos aqui foram todos apresentados em seminários, e discutidos entre os
alunos. Desta discussão procurou-se fazer um contra ponto entre os autores
referenciados, através de uma pesquisa bibliográfica qualitativa.

2 OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E DIALÓGICOS
O surgimento da tecnologia se da para o homem, como necessidade de
sobrevivência.
Nesse viez, somos levados a conceituar as descobertas do homem de
revolução, mas o que revolucionou na verdade, não sabemos precisar, permanece ainda
um grave problema social e econômico. Então qual o significado da palavra revolução? A
vida de quem modificou? E porque até o momento, não conseguiu provocar grandes
transformações na sociedade humana, ou uma ruptura social com o modo de produção
capitalista ainda existe? Os avanços tecnológicos aconteceram muito mais para suprir a
necessidade de acelerar e expandir o capitalismo e a globalização, do que melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
Esses avanços tecnológicos são apenas novos modos de pensar, produzir e de
viver, e o termo revolução cabe neste contexto como uma alteração das configurações
sócio espaciais do globo. Com a evolução e a função da tecnologia é possível perceber
que há uma “[...] vontade de poder inerente ao ser humano e que, de certa forma, está
associada à situação de inferioridade física que o homem possui se comparado aos
outros animais do globo.” (PINTO, 2005, p.220)
Assim, entende Pinto (2005) que a tecnologia deve sempre ser analisada sob
um ponto de vista crítico. Não devemos Diabolizar à tecnologia ressaltando só os pontos
negativos, mas também não podemos divinizar a tecnologia como sendo a solução de
todos os problemas dos homens, devemos sim analisá-la sob o ponto de vista dialógico,
no uso de uma ferramenta que permite ao homem fazer-se mais forte na condição de ser
humano mesmo, e não o de escravizar e oprimir outros homens.
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Álvaro Pinto (2005) a partir do método dialético aplica suas reflexões e seu
posicionamento enquanto filósofo, sob um olhar teórico por meio das questões técnicas e
os seus significados. Para este autor o homem está inserido no desenvolvimento técnico
de um determinado contexto. Sendo que, a técnica, a criatividade, inventividade são
elementos que envolvem o ser humano, e que as condições que o envolve determinam
um contínuo processo nas relações sociais que vão se constituindo na sua totalidade.
Desse modo o filósofo aponta os perigos que a estagnação, ou mesmo o
controle das técnicas pode causar, há uma localidade, região ou país. Ressalta que as
contradições exigem dos homens superar obstáculos, e que a sociedade é o lugar onde o
homem deve exercitar essas relações. “A sociedade é que dá forma à tecnologia de
acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as
tecnologias.” (CASTELLS apud CARDOSO, 2005, p.17)
Vivemos em uma sociedade que é moldada pela produtividade, as pessoas
estão atrelando as suas vidas em função da competitividade, voltados a produção. Onde
o ser humano é visto pelo que produz, assim também como os bens que possui.
Causando com isso, a exploração constante da natureza, intensificação das
desigualdades sociais, exploração do trabalho e concentração da riqueza nas mãos
apenas de alguns.
Apesar de existir uma grande parcela da população mundial que não possui
acesso à internet, encontramos especialistas como, Pierre Lévy (1999), que faz uso de
termo específicos da área, denominado por ele como Emergência do Cyberspace 3 e as
Mutações Culturais.
Para Lévy (1999), “O espaço cibernético é o terreno onde está funcionando a
humanidade hoje”, mas que humanidade é essa? Se o número de pessoas que não tem
acesso à internet continua sendo bem expressivo. Segundo um estudo realizado pela
Mckinsey & Company com base em dados do ano de 2013, 4,4 bilhões de indivíduos
estão como diria os internautas completamente off-line, ou, seja, mais da metade da
população mundial não possui acesso à internet.
Mas isso não impede que, a internet seja um instrumento de poder muito
grande dentro da sociedade moderna, porém se for usada com um olhar crítico, possibilita
um vasto conhecimento e interação entre os povos do mundo e suas culturas. Já, para
educação é uma ferramenta que possibilita ao professor, ensinar com mais precisão e
3

O termo (ciberespaço) especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informação que ele abriga, assim como os seres humanos navegam e alimentam esse universo.
Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.
(LÉVY, 1999,p.13
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detalhes os conteúdos de suas disciplinas, desenvolvendo o senso da autocrítica em seus
alunos, sem se preocupar em dar conta de uma quantidade X de conteúdos, pois esses
conteúdos, eles já tem acesso pela internet.

3 O que se entende por “virtual”?
Mesmo que o termo virtual, não esteja fixo em algum lugar, não quer dizer que
não seja real, porém está desterritorializado, ou seja, ele ocupa um espaço físico, porém
menor, o que chamamos de computador, que tornou se uma ferramenta de produção de
sons, textos e imagens, é o que se chama de operador da virtualização segundo Lévy
(1999). Levando os docentes a uma reflexão, sobre a forma de ensinar na escola. Diante
dessa reflexão nos perguntamos, é possível modificar a maneira de ensinar na escola
através das Tecnologias?
Para responder a essa pergunta, precisamos ter uma compreensão da
dimensão e dos usos das tecnologias na escola, levantando algumas considerações no
que diz respeito ao campo específico da internet, e a sua relação com o ciberespaço.
Segundo Lévy (1999), o ciberespaço apresenta três princípios que o norteiam:
a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. “As
comunidades virtuais são construídas sobre afinidades de interesses, de conhecimentos,
sobre projetos, em um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 1999, p.127).
Quando o autor refere-se às trocas entre as comunidades virtuais, ele se refere a
dinâmica dialógica criada por essa interação, como sendo uma de suas características.
Lévy (1999) apresenta-nos, uma forma de organização do sistema educacional
totalmente diferente, da forma como nós educadores estamos acostumados, ele orienta o
professor, para que desconstrua aqueles conhecimentos e atitudes acumulados
historicamente, em que o professor era o único detentor do conhecimento, para se tornar
um incentivador da inteligência coletiva.
Entretanto, a teoria e a realidade ainda estão muito longe uma da outra, pois
temos muitas escolas que ainda não possuem acesso à internet, e quando estas escolas
têm acesso, os computadores não funcionam, não tem recursos para a manutenção das
máquinas. Sendo que, a maioria dos alunos hoje possui celulares muito mais sofisticados
do que os computadores das suas escolas, ou seja, dominam muito mais as novas
tecnologias digitais, do que os seus professores, e os professores por insegurança ou por
medo de perder o lugar de destaque que ocupam, perdem a grande oportunidade, que é
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de utilizar esse conhecimento que seus educandos possuem, como ferramentas para
auxiliar o professor em suas tarefas diárias.
Para David Buckingham (2010), a grande revolução tecnológica ainda não
aconteceu, nem fora e muito menos dentro da escola, em sua concepção a forma de
ensinar da escola continua sendo a forma tradicional, e mais, alerta que esse não é um
problema apenas do nosso país, mas de vários outros países. A escola continua
mantendo-se firme no modo de ensinar tradicional aponto de se tornar resistente aos usos
da tecnologia. Refere-se também a utopia da tecnologia, e sobre o mito de que a escola
será uma instituição ultrapassada e que a tecnologia e as mídias digitais serão a solução
para que se tenha uma educação libertadora ou em ponderada pelos jovens.
Questiona a formação do professor, que faz uso de softwares educacionais,
sem nunca ter sido consultado ou participado da construção desse software. Faz uma
crítica sobre a forma como as crianças estão usando as tecnologias digitais, recebendo
enxurradas de informações muitas vezes errôneas ou que não condiz com a sua
maturidade, sem adquirir o essencial, que é o conhecimento, e ressalta a importância de
se criar conexões, para que os alunos não tenham a falsa ilusão de que estão no controle,
quando na verdade são usados e manipulados por estas tecnologias, por não serem
estimulados a criticidade e a seleção de conhecimentos que serão necessários ao seu
desenvolvimento como cidadão. Alerta para que haja um olhar mais profundo e crítico
sobre a internet. Usa a expressão de que a escola ao longo da história tem o papel de
funcionar como “agência cuidadora de crianças”, eximindo os pais de suas
responsabilidades, no provocando para uma reflexão, sobre o lugar da escola na
sociedade em que vivemos hoje.
As afirmações e os questionamentos de Buckingham (2010), faz com que nos
indaguemos, será que é possível mudar a situação de transmissão do conhecimento na
escola para uma construção do conhecimento que possibilite a emancipação dos
educandos?
Sim é possível, de acordo com Pedro Demo (2010). E o caminho apontado por
esse autor é, as “novas epistemologias”, que ele caracteriza como sendo o debate aberto,
da desconstrução e reconstrução de textos sempre em formação, usando a prerrogativa
frontal da autoridade do argumento, e não o argumento de autoridade. Utilizando-se da
ideia de Habermas da “força do melhor argumento”, mostrando que a “força” do
argumento não a autoridade, que é importante desenvolver as habilidades da
argumentação, que possibilite mostrar um tipo de cidadania que sabe pensar. E para isso
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não há necessidade, de vociferar, ou agredir. Defendendo a ideia de que se precisa é
argumentar.
Para Demo (2010), a culpa não está só na escola, mas na formação dos
professores. Nossos professores não foram preparados para trabalhar com as novas
tecnologias, como poderão utilizá-las na formação dos seus alunos? “A emancipação
exige a habilidade de se confrontar, no sentido de saber questionar a condição dada,
tomar o destino nas próprias mãos e virar a história: a energia vital desta virada é saber
pensar”.(DEMO, 2010, p.100)
Portanto, nos cabe uma tarefa árdua, da qual não fomos preparados que é
ensinar pela pesquisa, o desafio de educar pela pesquisa na educação básica, Demo
(2009), apoia os questionamentos e pressupostos que tem na individualidade do espaço
escolar a base na “pesquisa-no fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa”.
4 Considerações Finais
Não há como não se envolver com as novas tecnologias isso é fato, mas será
que é possível entrar no jogo como sujeitos, e não como objetos? Precisamos nos
reinventar e reconstruir nossos conhecimentos, e não deixar que o uso das tecnologias se
propague de forma alienante, mas como uma ferramenta de facilitação no campo do
ensino e da aprendizagem.
Como Educadores, devemos trabalhar com a desconstrução dos conceitos,
principalmente aqueles que se referem às competências, que por sua vez nos remete ao
mercado de trabalho, enquanto nossos alunos dominam mais o uso das tecnologias
digitais do que nós educadores. Precisamos sim ter a humildade de trocar os nossos
conhecimentos, e também muitas vezes na sala de aula, ser alunos e aprender com
nossos alunos.
Os autores citados no artigo apontam para o desenvolvimento do senso crítico,
a uma formação que possibilite aos indivíduos uma realização pessoal e social,
vinculados aos projetos que se desenvolva de forma que a coletividade e a democracia
sejam priorizadas na educação.
O uso das novas tecnologias digitais são importantes para o desenvolvimento
da sociedade como um todo, porém conhecer estas tecnologias como ferramentas, não
basta,

precisamos entender a sua origem e qual o objetivo que está implícito, para

formação da sociedade.
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Resumo: As tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes na educação. Vem
se tornando cada vez mais comum a utilização de recursos audiovisuais, seja como complemento de aulas
presenciais ou mesmo como principal recurso educativo, como no caso de diversos cursos à distância.
Também cresce a oferta de conteúdo educativo audiovisual oferecido de forma livre, sistematizada ou não,
na internet, notadamente no YouTube. Neste projeto investiga-se de que forma a comunidade acadêmica
têm utilizado os recursos audiovisuais nos cursos de nível técnico do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio e quais os seus objetivos ao se utilizarem deste recurso. Neste trabalho serão
apresentado dados parciais, obtidos por meio de questionário, relativos ao interesse dos estudantes por
esse recurso, suas ideias a respeito do alcance e das limitações desta tecnologia, bem como o impacto da
utilização do audiovisual na aprendizagem e no seu desempenho estudantil. Para encaminhar a análise
destes dados, privilegiou-se quatro eixos de atenção: 1) o quanto os alunos procuram vídeos que possam
apoiá-los nos momentos de estudo; 2) a opinião dos alunos sobre a contribuição dos vídeos produzidos por
eles para um aprendizado significativo; 3) a frequência de produção de vídeos por alunos e por professores; 4)
as disciplinas cuja produção audiovisual é de maior interesse dos alunos. Pelos dados obtidos pode-se
concluir que os estudantes se beneficiam da utilização de audiovisual, seja estudando por vídeos didáticos,
preferencialmente produzidos por seus professores, seja produzindo seus próprios vídeos. Os estudantes
consideram que a frequência para suas produções deva ser menor, enquanto a produção dos docentes
deveria ser mais frequente e em todas as disciplinas.
Palavras-Chave: Audiovisual, material didático, tecnologias da informação e comunicação.

1 INTRODUÇÃO
Observamos,

nos

últimos

anos,

um

crescente

desenvolvimento

dos

equipamentos eletrônicos, incluídos aí aqueles aparelhos de captação audiovisual. O
aprimoramento destes aparelhos e sua miniaturização possibilitam que hoje sejam
carregados no bolso, ao se incorporarem ao telefone celular. Com isso, o acesso aos
equipamentos de captação audiovisual hoje está democratizado e virtualmente qualquer
pessoa pode ser produtor de conteúdo. “Nos últimos anos, na esfera do consumo, dos usos
práticos e cotidianos dos objetos, quem antes era, sobretudo, retratado nas imagens,
passam a ser também seu produtor, realizador e distribuidor” (BERINO, 2013 p.12). As
novas tecnologias da informação e comunicação potencializaram sobremaneira as
possibilidades de compartilhamento, consequentemente o alcance das produções. Pode-se
dizer mesmo que, hoje, vivemos em uma cultura eminentemente audiovisual, o que provoca
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e faz emergir outras formas de significação, “novas maneiras de perceber, de representar,
de apresentar e de reconhecer, além de engendrar inéditas formas de experiência,
pensamento e imaginação” (SOARES e CAETANO, 2013 p. 19).
A escola não ficou alheia a esse processo. De forma mais ou menos intencional,
a utilização de recursos audiovisuais se dá de diferentes formas no espaço escolar. A
despeito da sua inclusão ou não nos programas de ensino e projetos pedagógicos, de uma
forma geral os estudantes vivem (quase sempre com mais naturalidade que os professores)
os papéis de produtores/distribuidores de conteúdo audiovisual, contemporâneos que são
destes tempos de predominância da cultura audiovisual.
No Campus Sombrio, de uma forma geral, professores e estudantes agregam ao
cotidiano do fazer escolar a fruição e produção de material audiovisual. Entretanto, mais
especificamente no que se refere à produção, na maioria das vezes esta ação acontece de
forma pontual, como culminância de uma série de outras atividades ou como realização de
tarefas dos estudantes. Tampouco observa-se integração direta desta produção com outras
disciplinas. Aquilo que é produzido muitas vezes fica circunscrito à esfera da disciplina e da
turma em que foi proposta a atividade.
Sendo assim, neste projeto nos propomos a investigar quais as motivações e
objetivos de estudantes e professores ao utilizarem o recurso da linguagem audiovisual no
cotidiano escolar.
2 METODOLOGIA
O estudo se desenvolve por meio de uma pesquisa do tipo exploratória, de
abordagem quantitativa, com dados coletados por meio de questionário com perguntas
fechadas, dirigido a alunos. Além disso, está sendo realizada uma busca ativa (Facebook e
hashtag) junto aos docentes e estudantes para coleta de cópias das produções, mediante a
autorização dos autores, para composição de um acervo que possa ser disponibilizado à
comunidade, após verificação dos conteúdos.
A aplicação do questionário foi proposta a todos aos alunos matriculados nos
cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos no IFC Campus Avançado Sombrio.
Para obtenção das respostas, os estudantes foram convidados a acessar o link de um
formulário eletrônico e responder às perguntas, em sala de aula, o que permitiu atingir
57,6% dos estudantes, com 152 respondentes no total. As análises das respostas foram
feitas a partir dos resultados apresentados pelo recurso Google Formulários.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa obteve dados relativos à percepção dos estudantes acerca da
utilização de vídeos como recurso didático-pedagógico. Para encaminhar a análise destes
dados, as respostas foram agrupadas em quatro eixos de atenção: 1) o quanto os alunos
procuram vídeos que possam apoiá-los nos momentos de estudo; 2) a opinião dos alunos
sobre a contribuição dos vídeos produzidos por eles para um aprendizado significativo; 3) a
frequência de produção de vídeos por alunos e por professores; 4) as disciplinas cuja
produção audiovisual é de maior interesse dos alunos.
3.1 O vídeo como apoio nos momentos de estudo
A maioria dos alunos procura por vídeos como uma segunda opção, para auxiliálos com algum conteúdo que não entendeu na sala de aula. No entanto, boa parte deles
escolhe essa como a primeira opção na hora do estudo, afirmando ser mais compreensível
do que outras formas de aprendizado. Alguns optaram por raramente, que seria somente
quando não entenderam por outros métodos, outros responderam que já procuraram e não
procuram mais, por não ter sido compreensível. Há ainda uma pequena parte deles que
dizem nunca ter buscado esse meio de estudo.
Gráfico 01 – Contribuição com o aprendizado

Fonte: Dados da pesquisa

3.2 Contribuição dos vídeos para o aprendizado
Outro aspecto que a pesquisa buscou evidenciar foi referente à opinião dos
alunos sobre a contribuição dos vídeos para a obtenção de um aprendizado significativo.
Neste quesito, mais da metade dos alunos (65,8%) relatam que os vídeos colaboram,
especialmente quando assistem vídeos de conteúdos, pois alcançam mais sucesso nas
atividades escolares. Outro grupo de alunos (19,7%) considera que há uma contribuição aos
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estudos, especialmente quando eles próprios produzem o vídeo. Entre todo o grupo
pesquisado, há um percentual de 13,2% de alunos que considera não haver interferência
dos vídeos nos resultados do aprendizado.
Gráfico 02 – Contribuição com o aprendizado

Fonte: Dados da pesquisa

Considerando o percentual que declara obter melhor aprendizado quando assiste
vídeos (65,8%) somado ao percentual que diz aprender quando produz vídeos (19,7%),
observa-se que aproximadamente 85% dos alunos admitem influência positiva na utilização
dos vídeos para o bom desempenho nos estudos.
3.3 Frequência de produção de vídeos
As respostas, expressas no gráfico 03, mostram que as opiniões são diversas. Ao
falar de uma frequência ideal para produção de vídeos feita pelos discentes, 35% dos
estudantes consideraram ser ideal a produção de um vídeo por trimestre. Chama a atenção,
no entanto, os percentuais que afirmaram ser um vídeo por semestre (13,2%) ou até um por
mês (13,2%) as frequências ideais. Há um destaque também para o número de alunos que
optou por “nenhum” (11,8%) ao responder essa questão.
Gráfico 03 – Frequência da produção de vídeos pelos estudantes
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Fonte: Dados da pesquisa

Os alunos também foram indagados sobre qual a frequência que consideravam
ideal para a produção de vídeo por professores. Neste caso, a maior parte estabeleceu que
um, dois ou mais vídeos por mês seria o ideal, enquanto que um número não significativo de
alunos afirmou ser nenhum ou apenas um por ano.
Gráfico 04 – Frequência da produção de vídeos pelos estudantes

Fonte: Dados da pesquisa

3.4 Necessidade de audiovisual por disciplina
Perguntados sobre as disciplinas que julgavam mais importantes para produção
de material didático audiovisual, os estudantes mencionaram, em maior ou menor grau,
todas as disciplinas, conforme observa-se no Gráfico 05:
Gráfico 05 – Necessidade de audiovisual por disciplina
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Fonte: Dados da pesquisa

As disciplinas mais citadas concentram-se nas áreas de ciências exatas e da
natureza. Em seguida, as ciências humanas e as disciplinas técnicas. Por fim, percebe-se
também grande interesse em videoaulas da área de linguagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que, quando fruição e produção de audiovisual acontecem na
escola, principalmente quando incorporadas às práticas cotidianas, tem-se a oportunidade
de reflexão sobre o próprio fazer pedagógico, já que a linguagem cinematográfica confere, a
estudantes e professores, novas possibilidades de ver e interpretar situações de ensinoaprendizagem. Portanto, como bem definiram Silva e Cardoso:
Um conceito ampliado de educação que desconsidere as imagens e a leitura
estética não se faz nesta época, pois as imagens são presença maciça no mundo.
Com o desenvolvimento da tecnologia e consequentemente dos meios de
comunicação, o fluxo de imagens ganhou maior velocidade, de modo que a escola
não pode mais ser indiferente às questões relacionadas às visualidades. (2013 p. 45,
46)

Após a análise dos dados obtidos com a pesquisa, pôde-se fazer relações
acerca do assunto. Os alunos, em sua maioria, mostraram-se utilizadores de materiais
audiovisuais na hora do estudo, considerando aqueles que declararam utilizar sempre, às
vezes ou raramente, demonstrando que a utilização desse recurso produz uma influência
maior no aprendizado quando os vídeos são produzidos pelos professores e assistidos
por seus alunos.
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Como preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,
quando trata de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, por meio de práticas sensíveis de
produção e apreciação artística, o trabalho com produção audiovisual oferece a oportunidade de
desenvolvimento de projetos educacionais interligados, “articulando-se a conhecimentos
culturais aprendidos pelos alunos em Informática (Cibercultura), Educação Física (Cultura e
Movimento Corporal), Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Cultura Verbal, trabalhando
inclusive as artes literárias) (PCN, 2000 p. 48 a 49)”
Evidenciou-se ainda que todas as disciplinas foram citadas para que tivessem
vídeos como material. Conclui-se, portanto, que há uma adesão positiva a esse recurso
didático, sobremaneira na área das ciências exatas. Percebe-se uma oportunidade adequada
para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e aprendizagem por projetos.
Com base no que se verificou durante a busca dos materiais produzidos no Campus
Avançado Sombrio, pode-se perceber que existem melhorias a serem feitas no que diz respeito
às produções. Dentre as dificuldades apontadas pelos estudantes estão a falta de material e a
falta de orientação para o cumprimento de trabalhos que envolvam audiovisual. Estas são
dificuldades para as quais a escola deve oferecer melhorias, podendo resultar em um maior
interesse para a utilização do material audiovisual.
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Resumo: Este artigo apresenta a análise dos resultados bem como o desenvolvimento de uma proposta
metodológica executada numa microaula da disciplina de Estágio Supervisionado em Matemática III, do
Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio, com a
turma da sétima fase, no primeiro semestre de 2014. A proposta resultou na criação e construção de uma
maquete denominada Triangonópolis: a cidade da Lei dos Senos e Cossenos para a abordagem da Lei dos
Senos e Cossenos em sala de aula. A mesma está em acordo com pesquisas recentes sobre a utilização
de materiais manipulativos nas aulas de matemática como estratégias que permitam a construção
significativa dos conceitos matemáticos. Esta proposta teve como objetivo: identificar um triângulo qualquer;
demonstrar a Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos; resolver problemas aplicando a Lei dos Senos e Lei dos
Cossenos; relacionar a Lei dos Senos e Lei dos Cossenos com situações do contexto.
Palavras-Chave: Triângulos; Materiais Manipulativos; Triangonópolis.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado da aplicação de uma microaula planejada para a
disciplina de Estágio Supervisionado III, do curso de Licenciatura em Matemática do
Instituto Federal Catarinense-Campus Avançado Sombrio. No início do semestre letivo
2014/1 entre as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos, em sala de aula, estava à
elaboração e apresentação de microaulas, cujos temas são escolhidos mediante sorteio
realizado no 1º dia de aula do estágio. Ao realizar o sorteio também é elaborado o
cronograma de apresentações das microaulas com os acadêmicos.
Como se trata do estágio supervisionado III, o conjunto de temas foi constituído
de conteúdos matemáticos que compõem o currículo do Ensino Médio, assim
identificados: Conjuntos numéricos; Intervalos numéricos; Função primeiro grau e
segundo grau; Função logarítmica; Função exponencial; Lei dos senos e cossenos;
Funções trigonométricas; Equações trigonométricas em R e em intervalos definidos;
Principio fundamental de contagem, Permutação, arranjo, combinação; Geometria plana;
Geometria espacial; Matrizes e Determinantes; Sistemas lineares resolução e discussão;
Geometria Analítica; Polinômios e equações polinomiais; Sequências PA e PG. Cada
tema foi enumerado de 01 à 19 sendo que o número que eu escolhi foi o 18, que na lista
correspondia ao conteúdo referente a Lei dos Senos e Cossenos. Finalizada esta etapa,
inicia-se a fase de planejamento e elaboração do plano de aula para apresentação.
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A elaboração das microaulas, conforme orientações do professor, deveriam se
constituir de atividades diferenciadas com possibilidades de utilização no período de
regência nas escolas e futuramente na sua prática docente.
Após estudos realizados sobre o tema, notou-se que a Lei dos Senos e
Cossenos é aplicada a qualquer triângulo para determinar as medidas de lados ou
ângulos conforme o caso. Então surge o questionamento: Como criar uma atividade
dinâmica para ser aplicada em sala de aula envolvendo a lei dos senos e cossenos? Para
responder a problemática proposta destacam-se os seguintes objetivos: Identificar um
triângulo quaisquer; demonstrar a lei dos senos e a lei dos cossenos; resolver problemas
aplicando a lei dos senos e lei dos cossenos; relacionar a lei dos senos e lei dos cossenos
com situações do contexto.
A partir da problemática e dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa
a fim de envolver medidas de lados de um terreno, onde não foi obtido êxito. Então se
pensou em criar a maquete Triangonópolis: a cidade dos triângulos, em que cada terreno
que compõe esta cidade imaginária é apresentado em forma triangular e identificado com
o nome de cada estudante da turma conforme ilustra a figura 01.

Figura 01: Triangonópolis no campo de estágio.

Fonte: elaborado pela autora

Mas para isso, inicialmente foi necessário estudar e explorar a lei dos senos e
cossenos, por meio de decomposição de triângulos e a construção das equações
correspondente à fórmula da lei dos senos e cossenos.
Em seguida a professora estagiária solicitou que cada aluno se dirigisse a
maquete para localizar seu terreno a partir do seu nome, figura 01. Neste momento houve
a exploração da maquete, com vizinhos, medidas, ângulos, lotes e todos observaram que
se tratava de formas triangulares. Finalizado a fase de exploração das formas triangulares
da maquete e seus vizinhos, foi solicitado que cada estudante calculasse a medida do
lado desconhecido do seu terreno triangular a partir dos dados apresentados na maquete
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aplicando a Lei dos senos e cossenos. Conforme as informações presentes em seu
terreno cada estudante deveria reconhecer qual lei aplicar para determinar a medida
desconhecida. Finalizados os cálculos tiveram a oportunidade de conferir o resultado da
medida obtida utilizando a régua.
Concluída a apresentação da microaula, foi realizada a avaliação da atividade
envolvendo a Triangonópolis: a cidade de triângulos, sendo considerada pelos estudantes
envolvidos como muito proveitosa, pois possibilitou aos mesmos calcular, visualizar e
comparar os resultados da atividade por meio da utilização de régua.

2 METODOLOGIA

A microaula foi realizada na disciplina de Estágio Supervisionado III, do curso
de Licenciatura em Matemática do IFC-Campus Avançado Sombrio, para a turma da
sétima fase. A utilização da maquete Triangonópolis envolvendo a Lei do Seno e Cosseno
é aplicada a qualquer triângulo para determinar as medidas de lados ou ângulos conforme
o caso. A maquete da cidade fictícia chamada Triangonópolis, a cidade dos triângulos, foi
elaborada e cada terreno é apresentado em forma triangular e identificado com o nome de
cada aluno da turma. Após a exploração da lei dos senos e cossenos, por meio de
decomposição de triângulos e a construção das equações correspondente à fórmula da lei
dos senos e cossenos. Iniciou-se a exploração da maquete a partir da solicitação para
que os alunos se dirigissem a maquete para localizar seu terreno na maquete para aplicar
o tema na resolução do problema proposto o de calcular a medida do lado desconhecido
o de seu terreno conforme ilustra a figura 02.

Figura 02: Utilização da Triangonópolis em sala de aula.

Fonte: Copilado pela autora

ISSN 2526-4044

454 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a finalização da apresentação da microaula envolvendo a utilização
Triangonópolis: a cidade dos triângulos, feito a avaliação da apresentação junto aos
alunos, os resultados apontam que a utilização da maquete para o estudo da lei dos
senos e lei dos cossenos é um recurso metodológico importante que proporcionou a
visualização e a interação dos alunos com o conteúdo de uma forma diferenciada.
O processo de avaliação da maquete Triangonópolis a cidade da lei dos senos
e cossenos aconteceu a partir do questionamento: Qual a sua opinião em relação à
utilização da cidade Triangonópolis como recurso didático para atividade de lei dos senos
e cossenos? Ao analisar as respostas dos quinze alunos que responderam a pergunta,
consideraram o uso de materiais manipulativos como a maquete, uma importante
proposta de ensino para as aulas de matemática.
A maquete Triangonópolis, como recurso metodológico na abordagem dos
objetos matemáticos, ampliou-se para além das microaulas e para abordagem da lei dos
senos e cossenos e no segundo semestre do ano de 2014, a maquete foi utilizada na
Escola de Educação Básica Professora Maria Solange Lopes de Borba. Ao se avaliar as
possibilidades de utilização da maquete Triangonópolis, a mesma pode ser aplicada para
abordagem do estudo dos determinantes, geometria analítica para cálculo da distância
entre dois pontos a partir da planificação da maquete no plano cartesiano. Assim, a
Triangonópolis pode ter inúmeras aplicações em sala de aula, depende da criatividade de
quem vai utilizar a mesma como recurso metodológico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o uso da maquete como material manipulativo para o estudo
da lei dos senos e lei dos cossenos proporcionou aos alunos envolvidos uma
oportunidade diferente de abordagem do tema, além de tornar as aulas mais dinâmicas,
significativas proporcionando a troca de opiniões e a construção de conceitos por parte
dos alunos.
A visualização e manipulação da maquete ajudaram os alunos a relacionarem
a lei dos senos e cossenos com os terrenos triangulares presentes na mesma. Mas, só o
material não promove a aprendizagem há a necessidade da exploração adequada pelo
professor e o planejamento destas atividades como recurso para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem em sala de aula. A utilização de materiais, quando devidamente
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inseridos no planejamento, são facilitadores da aprendizagem que podem motivar a
construção de novos conceitos.
Fica o desafio para quem desejar explorar a Triangonópolis como recurso
metodológico para o ensino da matemática. Também esta alternativa metodológica pode
se tornar em uma possibilidade de motivar os alunos a se interessar pelo estudo da
matemática.
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Resumo: Este trabalho apresenta a elaboração, e execução do projeto de extensão “Escolinha da

Matemática” que foi motivado a estudar o que levam os alunos a não compreenderem a matemática teórica
ensinada na escola. No desígnio de responder a esse questionamento e proporcionar aos alunos melhor
compreensão este projeto foi elaborado. O objetivo principal desta pesquisa foi contribuir por meio do
ensino da Matemática na melhoria do IDEB das escolas municipais de Sombrio-SC onde IFC- Campus
Avançado de Sombrio está localizado, além disso ajudar os alunos no que tange à suprir as dificuldades
referentes à aprendizagem da Matemática. Da mesma forma, buscou-se mostrar que a Matemática é uma
ciência presente no cotidiano do aluno e de extrema importância para a compreensão do mundo atual.
Almeja-se também apresentar os resultados, frutos de um planejamento diferenciado, cujo intuito foi
trabalhar as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. O procedimento tem por
finalidade possibilitar aos alunos o entendimento do assunto: algoritmo, por meio da repetição e da
contextualização apresentada em forma de problemas reais e jogos. Também durante a execução do
projeto foram abordados temas transversais, com o intuito de instigar nos alunos a leitura, compreensão e
interpretação de textos e vídeos. O projeto foi desenvolvido com 30 alunos do CEAC - Centro de
Atendimento a Criança e ao Adolescente de Sombrio, provenientes do ensino fundamental de escolas
públicas deste município. Pode-se concluir que para ser professor vai além de ensinar. Há momentos que
um diálogo, uma brincadeira propicia um momento de felicidade a crianças com problemas sociais,
entendendo assim às dificuldades de aprendizagem na escola destes alunos.
Palavras-chave: Quatro operações. Problemas. Jogos. Repetição.

1 INTRODUÇÃO

As dificuldades na aprendizagem da matemática têm sido objeto de estudo de
diversos pesquisadores. Na maioria das vezes, os estudos, nesta área, estão voltados à
análise de metodologias aplicadas pelos professores no intuito de fomentar o ensino e a
aprendizagem da disciplina. A metodologia tradicional de ensino da matemática mostrouse ineficaz, ao longo do tempo, apesar de ainda ser muito presente no cotidiano escolar.
Por essa razão, surgiram novas linhas de pensamento para a Educação Matemática,
sendo as mais conhecidas: Etnomatemática, Modelagem Matemática, História da
Matemática, Resolução de Problemas, Uso de Computadores e Jogos Matemáticos.
Essas linhas de pensamento demonstram que não existe uma forma correta e imutável
para se ensinar matemática, e que o professor deve conhecê-las para formar a sua
prática docente, conforme afirmam os PCN’s:
É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado
como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática.
No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental
para que o professor construa a sua prática (PCN’s pg. 42, 1998).
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O IFC - Sombrio, em seu Curso de Licenciatura em Matemática oferece aos
acadêmicos uma formação baseada na busca por novas metodologias de ensino, sem
desprezar as existentes. Com base nisso, este projeto almeja levar os conhecimentos
adquiridos no Curso de Licenciatura em Matemática aos alunos das escolas públicas
municipais de Sombrio – SC, por meio de aulas de reforço, ministradas nas dependências
do IFC pelos acadêmicos do Curso, orientados pelos professores integrantes do projeto.
Tem-se conhecimento de que muitos alunos lidam adequadamente com os números, fora
dos muros da escola. Conforme descreve o livro “Na Vida Dez, na Escola Zero”
CARRAHER (1988) em diversas situações, o aluno compreende os fatos que ocorrem em
seu cotidiano e trabalham bem com a Matemática cotidiana, que aprenderam com seus
pais ou por necessitarem trabalhar com números. Segundo o livro, essas crianças sequer
sabem que estão trabalhando com as aplicações do que é ensinado em sala de aula
pelos professores. A questão que move este projeto é o objeto de estudo, são os motivos
que levam os alunos a não compreenderem a matemática teórica ensinada na escola. No
desígnio de responder a esse questionamento e proporcionar aos alunos melhor
compreensão da Matemática ensinada nas escolas, viu-se uma possibilidade nas aulas
de reforço, ministradas nas dependências do IFC- Campus Avançado Sombrio. Assim,
este projeto tem como base oferecer aulas de reforço, a fim de verificar a eficácia das
mesmas em relação ao ensino e aprendizagem da disciplina. Desta forma, foram
ministradas aulas de reforço para alunos de escolas da rede pública municipal de
Sombrio, que frequentam o Centro Educacional de Atendimento a Crianças e Adolescente
(CEAC). Para que as metas a que se propôs este projeto fossem alcançadas, foram
desenvolvidas metodologias para o ensino da Matemática, o que proporcionou
experiências em sala de aula para os acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Matemática. O objetivo principal deste projeto é contribuir, por meio do ensino da
Matemática, para a melhoria do IDEB das escolas municipais de Sombrio, além de ajudar
os alunos no que tange às dificuldades referentes à aprendizagem da Matemática. Da
mesma forma, buscou-se mostrar que a Matemática é uma ciência presente no cotidiano
do aluno e de extrema importância para a compreensão do mundo a sua volta.

2 METODOLOGIA

Este projeto foi desenvolvido com 30 alunos do Centro de Atendimento a
Criança e ao Adolescente (CEAC). Contendo duas turmas, divididas em A e B, no que diz
respeito à aplicação do projeto, reservou-se às quintas-feiras, no período vespertino; com
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a turma A, das 13h15min às 14h45min, e com a turma B, das 14h45min às 16h. Os
alunos são oriundos de escolas públicas, com idade entre doze e quinze anos, sendo que
grande maioria enfrenta dificuldades sociais. O planejamento das aulas foi constituído de
materiais como: o material dourado e o ábaco para a construção dos conceitos de adição
e subtração, respectivamente, e também exercícios envolvendo problemas de expressão
numérica. Também faz parte deste projeto, a discussão de temas transversais: o respeito
aos idosos, as pessoas portadoras de necessidades especiais, a importância da família e
o respeito ao meio ambiente, por meio de vídeos educativos. As atividades com vídeos
ocorreram em dois momentos: primeiro foi discutido o tema abordado e no segundo
momento, os alunos descreveram e desenharam os temas propostos. A sequência do
projeto incidiu em atividades envolvendo as quatro operações. Nas atividades que
implicam o estudo da adição e subtração, foram trabalhadas com cálculos, expressões
numéricas, problemas e os jogos disponíveis no laboratório. Nas atividades envolvendo
multiplicação, foram trabalhados cálculos, expressões numéricas, problemas e jogos. Os
jogos aplicados nas atividades envolvendo multiplicação foram confeccionados pelas
bolsistas, entre eles: a trilha da Matemática e o mosaico da multiplicação e os jogos de
dominó, disponíveis no laboratório de Matemática. Com a finalidade de trabalhar jogos
envolvendo as quatro operações, como hexágono mágico (EDUMATEC, 2013), será
utilizado o laboratório de informática. A divisão compreende a parte final do projeto,
assim, o desenvolvimento das atividades exigiu que as mesmas acontecessem de forma
mais pausada, pois os alunos refizeram as atividades, e mesmo assim os mesmos
apresentavam dificuldades, por este motivo a resolução de problemas e expressões
numéricas com divisão, foram abordadas gradativamente. As atividades foram
enumeradas de 01 a 13, sendo entregue folhas impressas para os alunos resolverem as
atividades propostas. Ao final da cada atividade, foram calculadas as porcentagens de
acertos da primeira resolução e depois uma nova porcentagem para a segunda resolução,
no intuito de verificar se os alunos ao refazerem a mesma atividade verificassem os erros
cometidos e corrigissem a questão. Todos os dados obtidos foram apresentados em duas
tabelas, turma A e turma B, respectivamente. Ao final do projeto, foi realizada uma
avaliação, envolvendo as quatro operações. Nesta atividade, foi avaliado o desempenho
dos alunos, comparando com as atividades desenvolvidas no decorrer do projeto. O
desempenho foi apresentado em forma de gráfico de colunas. No último dia do projeto,
fez-se uma confraternização entre os alunos e as bolsistas.

ISSN 2526-4044

459 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto foi iniciado com a apresentação das bolsistas e dos alunos.
Posteriormente foi realizada uma brincadeira com os alunos no intuído de familiarizar os
alunos com as bolsistas. Seguindo com o planejamento do projeto iniciou-se a atividade
01 de adição, onde foi utilizado o material dourado, com o objetivo de os alunos
manipularem e conhecerem as peças de unidade, dezena, centenas e milhar. Em
seguida, os alunos resolveram os exercícios de adição utilizando o material dourado. A
atividade 02 também envolveu adição, e foi possível observar que tanto na atividade 01
como na atividade 02 foram resolvidas pelos alunos com facilidade. As atividades 03 e 04
envolveram subtração. Na atividade 03, para resolução dos cálculos foi utilizando o
ábaco: os alunos resolviam os exercícios com o auxílio do instrumento e colocavam os
resultados na folha de atividade. Problemas envolvendo adição e subtrações foram
trabalhadas na atividade 04, nos problemas de subtração os alunos apresentaram
dificuldade de interpretação. A atividade 05 envolveu expressões numéricas com duas
operações adição e subtração, nesta, observou-se que alguns alunos tiveram dificuldades
em resolver, necessitando de um tempo maior. Nas atividades 06 e 07, os trabalhos foram
iniciados com a operação de multiplicação. Nestas atividades, foram utilizados panfletos
de lojas e supermercados, para que os alunos, utilizando as operações de adição,
subtração e multiplicação, simulassem uma compra, verificando a diferença entre o valor
a prazo e à vista. Todavia, nestas atividades percebeu-se que os alunos apresentaram
dificuldades em resolver os cálculos de multiplicação, principalmente àqueles que
envolviam números decimais, então foram disponibilizadas aos alunos as calculadoras
disponíveis no laboratório matemática. Com o uso da calculadora notou-se a animação
dos alunos em resolver os cálculos, bem como a facilidade em manipular o instrumento.
Na atividade 08, foi iniciado o estudo da divisão. Nesta atividade, os cálculos continham
um número no denominador, a maioria dos alunos apresentou facilidade em resolver. Na
atividade 09, os cálculos de divisão continham dois e três números no denominador, nesta
atividade observou-se que todos os alunos tiveram dificuldades em resolver. A atividade
10 foi elaborada com expressões numéricas envolvendo as quatro operações. No início
desta atividade a maioria dos alunos apresentaram dificuldade em resolver, mas, após as
explicações de como proceder, os alunos compreenderam e sanaram as dúvidas.
Posteriormente as calculadoras foram disponibilizadas aos alunos, para que os mesmos
verificaram se os resultados apresentados estavam corretos. A atividade 11 foi realizada
no laboratório informática, onde foram trabalhados com os alunos jogos envolvendo as
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quatro operações, como o hexágono mágico (EDUMATEC, 2013). Está atividade foi
prazerosa, pois os alunos demonstraram interesse e aparentavam contentamento com a
atividade. Nas atividades 12 e 13 abordaram-se problemas envolvendo divisão. Verificouse que os alunos tiveram dificuldades para interpretar os problemas e para proceder aos
cálculos de divisão.
O projeto foi finalizado com a aplicação da avaliação final envolvendo as quatro
operações, e os problemas e as expressões numéricas trabalhadas no decorrer do
projeto. A seguir, segue o gráfico com o desempenho dos alunos na avaliação final .
Gráfico 01 - Desempenho dos alunos na avaliação final

Fonte: Autora, 2013.

Após a aplicação e correção da avaliação final, foi observado que os alunos
têm dificuldade em interpretar e resolver os problemas. Ainda analisado a avaliação final,
alguns alunos apresentaram dificuldades em resolver questões de divisão e expressões
numéricas mais complexas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos que participaram do projeto frequentam o ensino fundamental das
escolas do município de Sombrio - SC. Muitos dos alunos aprenderam a calcular
operações de adição e subtração durante a execução do projeto. Com relação às
operações de multiplicação e divisão, na multiplicação os alunos apresentam dificuldades
em multiplicar números decimais, já na divisão a dificuldade consiste em dividir números
com mais de um número no denominador.
No decorrer das atividades, foi possível identificar que os alunos apresentaram
um avanço no que se refere à resolução das atividades, porém seria necessário mais
tempo para trabalhar com as operações de multiplicação e divisão abordadas em forma
de problemas. O projeto foi planejado com atividades envolvendo cálculos, expressões
numéricas, probleminhas e jogos envolvendo as quatro operações. Assim, o aluno
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observou a resolução dos cálculos e a aplicação em problemas reais e em jogos. Com
essa didática as atividades não se tornaram monótonas e os alunos, na medida do
possível, interessavam-se e resolviam as atividades propostas. As atividades que
envolveram vídeos, cujo propósito era trabalhar os aspectos sociais, foram proveitosas.
Os alunos, após assistiram os vídeos, comentavam, contavam fatos que presenciaram ou
vivenciaram referentes ao tema abordado. Desenhar e escrever redações com base nos
temas abordados foi uma atividade que movimentou o grupo que compõe este estudo. O
projeto foi uma ótima experiência para compreender que ser professor vai além de
ensinar. Há momentos que um diálogo, uma brincadeira propicia um momento de
felicidade a crianças que vivenciam dificuldade que se entendem às dificuldades de
aprendizagem na escola.
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Resumo: Devido às disciplinas das áreas das exatas serem consideradas difíceis, os cursos superiores que
as utilizam com maior regularidade vivenciam um défice de estudantes que é agravado pela grande evasão
dos acadêmicos, em maior parte pela não compreensão dos assuntos abordados. Este trabalho busca
contribuir para solucionar para a atual carência de alunos dentro dos cursos superiores de engenharia por
meio de novos métodos de ensino que apresentem os conteúdos de forma divertida e assim os motivem a
estudar. A proposta apresentada é da utilização de um objeto lúdico que exemplifique de forma diferenciada
as matérias de eletromagnetismo e programação, abordadas dentro das grades da faculdade de engenharia
Mecatrônica. O objeto escolhido é inspirado no martelo místico do personagem Thor, um deus da mitologia
nórdica que está presente nas histórias em quadrinho da Marvel apreciadas, também, por grande parte do
público jovem. Este método de ensino está ligado a educação não-formal, diferentemente das ações
educacionais tradicionais é definida por ser uma tentativa educacional sistemática e organizada que
frequentemente é realizada fora dos quadros do sistema formal de ensino. Com isso, acredita-se obter uma
contribuir para maior compreensão, por parte dos alunos, de matérias e minimizar o desinteresse dos
alunos pela área das ciências exatas.
Palavras-Chave: Mecatrônica, Ensino, Eletromagnetismo, objeto lúdico.

1 INTRODUÇÃO

O universo fictício é extremamente diversificado, sendo inspirado em crenças,
lendas e previsões futurísticas que cativam um amplo número de leitores, destacam-se
nesse os jovens. Estas histórias empregadas ao entretenimento principalmente do público
jovem contribuem por incentivar o habito da leitura, e consequentemente, os educadores
utilizam-nas como ferramentas de aprendizado em disciplinas através da contextualização
de problemáticas (LANGER, 2009) com base nas invenções existentes nestas ficções.
Enfrenta-se em nível mundial um crescente défice de alunos com interesse nas
áreas de engenharia, devido a matemática ser considerada matéria “difícil e
desinteressante” (ARAÚJO, 2000). Visando reverter este quadro as técnicas tradicionais
de ensino nas salas de aulas precisam ser renovadas com o intuito de despertar um maior
interesse desta geração de “pessoas plugadas” (MARCELINO, 2010).
Este artigo apresenta uma réplica do martelo do personagem da cultura
nórdica, presente nos quadrinhos da Marvel, Thor, sua possível utilização em disciplina de
física, com intuito de auxiliar os estudantes na compreensão de conteúdos relacionados
ao eletromagnetismo lecionados nos cursos de engenharia. Com o intuito de colaborar
com propostas de ferramentas lúdicas de ensino. Visto que a abordagem lúdica é uma
necessidade humana independentemente da idade (SANTOS, 2015).
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2 METODOLOGIA

Conforme os quadrinhos, o martelo possui uma regra que somente quem for
merecedor poderá empunha-lo (EKENTESTEDT, 2012). Para seguir este fundamento a
réplica utiliza os princípios do eletromagnetismo para fixar-se em uma superfície
ferromagnética, como resultado, não será possível retira-lo da superfície. Contudo, com o
auxílio de um scanner biométrico para identificar o usuário cadastrado no banco de dados
do Arduino. Baseado nesta informação o eletroímã será desligado se o reconhecimento
for positivo, permitindo ergue-lo, caso contrário o martelo permanecerá magnetizado,
como exemplifica a figura 01.

Figura 01 – Fluxograma de funcionamento do martelo

Fonte: Autor

2.1 Métodos

A fim que o martelo fixe em uma superfície metálica, foi confeccionado um
eletroímã a partir de um transformador de micro-ondas, visando um maior campo
eletromagnético que impossibilite a deslocamento do mesmo. Neste caso utilizou-se

as

espiras que compõem o primário com 900w de potência e alimentado em 220V, para
direcionar o fluxo magnético para chapa ferromagnético o núcleo em “E”
Elaborou-se o desenho de sua estrutura externa no software AutoCad, com
intuito de proporcionalidade ao original existente nas histórias em quadrinho. Foi então
executado o corte das peças em mdf, o qual proporcionaria a resistência necessária, e a
montagem das mesmas. O resultado da carcaça é mostrado pela figura 02.
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Figura 02 – Estrutura externa do martelo

Fonte: Autores

Para reproduzir o funcionamento do martelo realizou-se neste projeto
programação do software Arduino Nano, visando a identificação de pessoas cadastradas
por meio de um leitor biométrico, com o intuito do hardware funcione segundo é indicado
na figura 03.

Figura 03 – Fluxograma de funcionamento do hardware

Fonte: Autor

Após a finalização da programação, seus dados serão transferidos para o
software Arduino Nano, o qual possui um tamanho reduzido, fator que auxiliará o
armazenamento de seus componentes na estrutura interna. O seu interior está
organizado para que, em sua conclusão, a composição fique similar à demonstrada na
figura 04.
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Figura 04 – Organização dos componentes do martelo

Fonte: (PAN, Allen)

3 RESULTADOS ESPERADOS

Acredita-se que, em relação à aceitação ao fim do projeto, poderá ser observada
uma curiosidade por parte dos expectadores, tendo em conta o entusiasmo gerado pela
apresentação da proposta de demonstrar a utilização de objetos presentes nas histórias
apreciadas pelos jovens como forma de ensino.
Vislumbra-se que facilitará a compreensão dos fenômenos expostos nas salas de
aula, em forma de teoria, e motivará os interessados a ingressar e/ou permanecer nos
cursos superiores que englobem os conhecimentos necessários para a confecção do
“martelo”: o eletromagnetismo, uma das áreas da física pontuada pela dificuldade de
assimilação (MOTA et. al., 2015) e a programação. Outro resultado esperado é a
motivação dos alunos para imaginar as possíveis aplicações dos conteúdos para
elaboração de outras ferramentas lúdicas de ensino.
Uma demonstração de uma abordagem semelhante foi a utilizada no trabalho
intitulado de Projeto Lúdico de Ensino de Ciências e Engenharias (PLECE), onde foram
confeccionados, pelos estudantes do ensino médio, equipamentos tecnológicos de baixo
custo ligados ao tripé Ciência, Tecnologia e Sociedade com a finalidade de evitar o
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“trauma” pela disciplina de física e despertar o interesse na carreira Acadêmica (SANTOS,
2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visando aproveitar o interesse dos jovens para com as histórias em quadrinhos
é apresentada a proposta de utilização de objetos existentes nesses universos fictícios no
ensino de matérias ensinadas nas graduações de engenharia. Devido ao crescente
desinteresse em formações nas áreas de exatas somado a evasão de alunos deste setor
possuir a média anual mais alta dentre os cursos superiores segundo Roberto at. al.
(2007) é clara a importância da renovação dos métodos de ensino utilizados pelas
instituições de ensino médio e superior. Como indica Araujo (2013), o uso de métodos
diferenciais de ensino tem influência positiva no aprendizado dos alunos, possibilitando
um melhor rendimento. Através dessa proposta lúdica de ensino visa-se um maior
interesse nos assuntos abordados e maior compreensão dos mesmos pelo o uso
distinguido de objetos atrativos e interativos.
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O CINEMA COMO INSTRUMENTO PARA O PENSAR: PROJETO CINECLUBE IFCSOMBRIO
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de extensão “Cinema,
humanidades e educação”, realizado no IFC – Campus Avançado Sombrio, com a criação de um cineclube.
O projeto tinha como principal objetivo a implementação de um espaço de reflexão e debate interdisciplinar
a partir da exibição de obras cinematográficas, a fim de possibilitar o desenvolvimento do senso crítico e da
capacidade de articulação conceitual com relação a temas relativos a compreensão do ser humano e de
sua condição no mundo contemporâneo. Com a criação do Cineclube Cultura IFC Sombrio e o
envolvimento da comunidade acadêmica foi instaurado o contato contínuo com a sétima arte, ampliando o
espaço de discussão e manifestação artística no Campus.
Palavras-Chave: Cinema, Educação, Cineclube, interdisciplinaridade, reflexão crítica.

1 INTRODUÇÃO

O cinema, além de ser uma obra de valor artístico e cumprir um papel no
entretenimento das pessoas, pode ser uma ferramenta de problematização e discussão
sobre questões que dizem respeito ao ser humano - a compreensão de si mesmo e dos
outros – e ao mundo em que vivemos e compartilhamos com os outros. O projeto de
extensão “Cinema, Humanidades e Educação”, através da criação do Cineclube Cultura
IFC Sombrio, busca oferecer aos alunos do IFC - Campus Avançado Sombrio e à
comunidade em geral, um espaço de reflexão e debate a partir da exibição de obras
cinematográficas, de modo a possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico e a
capacidade de articulação conceitual com relação a temas diversos.
Uma obra cinematográfica mostra-se capaz de provocar a dúvida, o
questionamento, de modo a abalar certezas arraigadas no senso comum, conduzindo o
espectador à avaliação crítica de seu modo de pensar e de agir. Por meio de um filme o
espectador entra em contato com personagens distintos e complexos, situações-problema
vividas e não vividas, culturas e valores diversos dos seus. A experiência vivenciada pelo
espectador pode levá-lo ao exercício da alteridade, de modo a pensar, repensar e até
reconsiderar seu posicionamento diante de determinadas questões. Ao colocar em
imagens realidades possíveis, o cinema possibilita ao espectador vivê-la, experienciá-la,
de modo a apropriar-se dessa realidade como se sua fosse e problematizá-la, o que o
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conduz a atividade de pensar/refletir. O cinema conduz o espectador a uma experiência
de pensamento diferenciada, na medida em que não há nada fixo, determinado, mas tudo
se encontra aberto às mais diversas interpretações. Desse modo, o cinema torna-se um
recurso fecundo no processo de ensino-aprendizagem por reunir de modo significativo
imagem, movimento e linguagem.
Em seu livro O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes,
Julio Cabrera propõe que a imagem em si apresenta um argumento filosófico, porém esse
argumento não chega ao espectador somente na forma lógica argumentativa, mas
também na forma de uma experiência logopática (CABRERA, 2006). Esta seria a
afetação do sujeito (impacto emocional) pela imagem e que o desperta para a reflexão
sobre determinada questão. A imagem traz consigo um argumento que nos permite
buscar e dar sentido, compreender algo apresentado por ela.
O que colabora para que um filme seja um instrumento eficaz para a
construção de conhecimento é o fato de que o cinema problematiza questões que se
mostram interessantes aos olhos do espectador. Assistir um filme, por si só, é uma
atividade prazerosa. Quando ele nos leva a pensar sobre questões significativas, pode
torna-se marcante na construção do nosso modo de pensar e agir. Nesse sentido, mostrase a importância da implementação de um espaço para a exposição de uma análise
competente das questões e conceitos apresentados no filme para o posterior debate.
Salienta-se também a importância do olhar interdisciplinar sobre as situações e
questões apresentadas em uma obra cinematográfica. A mesma realidade pode ser
percebida a partir de diferentes perspectivas, fomentando o olhar crítico e a análise mais
cuidadosa e menos parcial. Essa proposta está contida nas diretrizes curriculares da
Educação Básica, em especial do Ensino Médio, que aponta para a necessidade do
planejamento e desenvolvimento do currículo de forma orgânica, superando a
organização por disciplinas estanques e revigorando a integração e articulação dos
conhecimentos, num processo permanente de interdisciplinaridade. Esta deve ir além da
mera justaposição de disciplinas, mas propor projetos de estudo, pesquisa e ação que
relacionem os conhecimentos e permitam uma análise sob diferentes pontos de vista
(BRASIL, 2006). Essa relação dos conhecimentos pode se dar por meio do “trabalho com
diferentes fontes expressas em diferentes linguagens, que comportem diferentes
interpretações sobre os temas/assuntos [...]” (BRASIL, 2002, p. 29) Nesse sentido, o
cinema se apresenta como uma linguagem diferenciada e que possibilita interpretações
diversas.
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O projeto do Cineclube Cultura IFC Sombrio abrange as disciplinas da área das
Ciências Humanas: Filosofia, Sociologia, Geografia e História. Considerando sua proposta
interdisciplinar, a partir da exibição mensal de diferentes obras cinematográficas,
realizam-se debates abordando questões éticas, políticas, culturais e de direito, a fim de
despertar a reflexão e o senso crítico a respeito de problemas sociais, culturais e
econômicos que se apresentam a nós cotidianamente. Nesse espaço aberto à análise e a
crítica é possível lançar diferentes olhares sobre questões fundamentais relacionadas ao
ser humano e ao mundo em que vive e que não podem ser esgotadas pela abordagem de
uma única disciplina.

2 METODOLOGIA

A implementação do cineclube iniciou-se a partir da aprovação do Projeto de
Extensão “Cinema, Humanidades e Educação”. São realizados encontros periódicos
(semanais) entre os integrantes do projeto: professores, servidores e alunos (bolsista e
voluntários). Nesses encontros são discutidas e definidas todas as ações do Projeto,
desde a data das exibições dos filmes, os filmes que serão exibidos, quem conduzirá o
debate, como realizar-se-á a divulgação do encontro, entre outras. A seleção das obras
cinematográficas a serem exibidas tem como critério primordial as questões temáticas e o
debate possível a partir delas. Busca-se ainda, oferecer diversidade tanto na
nacionalidade das produções, quanto nos gêneros e perfil dos diretores. As questões
temáticas presentes nos filmes devem abranger a área das Ciências Humanas, sem
contudo, limitar-se a elas.
As exibições do cineclube são mensais, realizadas no Auditório do Campus e
abertas à comunidade interna e externa. A cada encontro, dois integrantes do projeto são
responsáveis pela análise de questões presentes no filme, a fim de construir uma
discussão que garanta a problematização pertinente ao final da exibição. No entanto,
preza-se muito pela liberdade de expressão dos espectadores, de modo que as
intervenções se dão no sentido de colaborar com o debate e não de impor um modo de
pensar. A divulgação dos encontros do cineclube é realizada por meio do site do IFC
Campus Avançado Sombrio, um Blog do projeto, redes sociais (Twitter e Facebook) e
cartazes.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Projeto de Extensão estrutura-se a partir de um conjunto de atividades e
ações que, no âmbito desse artigo, podem ser definidas como:

A-) Ações de organização;
C-) Ações de divulgação;
D-) Exibição e debate;
E-) Ações correlatas.
As ações de organização ocorrem todas as quartas-feiras, das 13 horas e 30
minutos às 15 horas e 30 minutos, em que se discutem todas as ações do Projeto,
especialmente a seleção das obras a serem exibidas, considerando-se os princípios de
diversidade de origem, temática e linguagem. Adicionalmente, são prioritárias as obras
que abordem temáticas éticas, políticas, culturais e de direito, propiciando uma reflexão
humanística. Ainda, definem-se as datas das exibições mensais, considerando as
atividades previstas no calendário escolar e a disponibilidade do espaço físico.
As ações de divulgação envolvem a reprodução dos cartazes originais das
obras, para confecção de material de divulgação nos murais da Instituição, a produção de
matérias para alimentar as páginas das mídias sociais do cineclube (Twitter, blog e
Facebook), bem como releases para o site oficial do Campus. O bolsista do projeto
desenvolve um desenho a lápis que ilustra elementos da obra a ser exibida, compondo o
acervo artístico do cineclube, exibido nos murais da galeria cultural.
Por ocasião da exibição, organiza-se o espaço para reproduzir o clima das
sessões de cinema convencionais, com fornecimento de pipoca e refrigerante gratuitos,
antes das exibições. A sessão é iniciada com a exposição da ficha técnica da obra e de
breve comentário sobre o conteúdo da mesma e é finalizada com a abertura do debate
sobre os temas enfocados.
Até o momento, o balanço das sessões realizadas é expresso abaixo:

Quadro 01 - Exibições do Cineclube Cultura - IFC- Sombrio
DATA DA

TÍTULO DA

NÚMERO DE

EXIBIÇÃO

OBRA/DIREÇÃO

PARTICIPANTES

05/05/2016

As vantagens de ser

35

invisível/Stephen

TEMÁTICAS DISCUTIDAS

Bullying,

relações

afetivas,

traumas psicológicos, busca

Chbosky

da identidade adolescente.
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15/06/2016

Ele está de

55

volta/David Wnendt

Xenofobia,

manipulação

ideológica, preconceito racial e
étnico, atuação da mídia na
formação de ídolos, relações
com

o

contexto

político

brasileiro atual.
13/07/2016

Psicose/Alfred

40

Hitchcock

Dilema

moral,

transtornos

psicológicos, mecanismos do
inconsciente.
Fonte: os autores

Nas ações correlatas, realizou-se um concurso para a escolha do nome e do
logotipo do cineclube envolvendo toda a comunidade escolar. Para tal, foi definido o
regulamento e uma premiação que foram divulgados na sessão inaugural, nos murais do
Campus e nas mídias sociais. A proposta vencedora foi de autoria de um aluno do Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, com o nome “Cineclube Cultura IFC”
e o respectivo logotipo (figura 01).
Paralelamente, organizou-se um espaço destinado ao cineclube, nos
corredores laterais do auditório, onde são expostas as reproduções dos cartazes oficiais
dos filmes exibidos e a produção artística em desenho do bolsista do projeto (figura 02).
Figura 01 - Logotipo do Cineclube

Figura 02 - Murais do Cineclube

Fonte: acervo do Cineclube

Como ação correlata, encontra-se em andamento a elaboração do projeto
arquitetônico de ampliação dos murais do Cineclube em um espaço destinado às
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manifestações artísticas da comunidade escolar, através da criação da "Galeria Cineclube
IFC". O projeto está angariando fundos junto à comunidade, visando a adequação do
espaço (instalação dos murais e iluminação adequada) para exposições periódicas de
fotografia, poesia, desenho e pintura, ampliando os ambientes de expressão artística do
Campus.
Como fatores limitantes do projeto, destaca-se a inexistência de um espaço
adequado à experiência cinematográfica. No anfiteatro existente, os assentos são
carteiras de material plástico, com braços, que não possibilitam conforto para a plateia.
Além disso, as imagens reproduzidas em tela com o uso de um aparelho de data show
limitam a dimensão e a qualidade das imagens. No entanto, essas dificuldades apenas
limitam, mas não comprometem a execução do projeto.
Desde o início das ações ocorreu um envolvimento dos alunos, pois é uma
modalidade de arte que desperta o interesse e está presente, de alguma forma, entre
suas atividades de lazer. Esse envolvimento interessado dos alunos demonstra que o
cinema é um recurso fecundo no processo de ensino-aprendizagem, pois, além de
possibilitar a problematização de temas relevantes a partir de uma atividade prazerosa,
pode auxiliar na mediação entre teoria e prática com o uso de imagens significativas, se
distanciando das formas tradicionais de abordagem utilizadas no âmbito da sala de aula.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em poucos meses de funcionamento, o projeto Cineclube Cultura IFC
conseguiu realizar diversas ações para atingir os objetivos propostos. Ao inserir a sétima
arte no cotidiano da comunidade escolar, observa-se a ampliação do debate de questões
humanísticas e a introdução de novas formas de apreciação artística e estética. No
âmbito do processo educacional, têm contribuído no tratamento de temáticas de forma
holística, incentivando a participação, o debate e o respeito ao contraditório As ações
correlatas, por sua vez, têm buscado ampliar a manifestação artística dos alunos, não só
através dos murais, como no desenvolvimento do nome/logotipo, do projeto arquitetônico
da galeria, no desenvolvimento e manutenção das páginas da rede social, na pesquisa
sobre a arte do cinema, na redação de material de divulgação, entre outros. Como
próximo objetivo, o projeto pretende desenvolver estratégias para incluir a comunidade
em geral em suas ações, abrindo os espaços culturais e artísticos do Campus para a
convivência comunitária.
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Resumo: É de notável importância a aproximação e o contato do homem com as espécies que se
encontram ao seu redor, tanto para o aprendizado quanto para o conhecimento do habitat. Com base neste
princípio, foi desenvolvida uma pesquisa para a compreensão da importância do uso da coleção didática
pedagógica nas aulas de Biologia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Criciúma. De acordo com
este estudo, foi possível observar percepção dos estudantes sobre o uso da coleção didática em aulas de
zoologia e como este tipo de contato possui influência no conhecimento das espécies biológicas.
Palavras-Chave: ensino de zoologia, coleção didática, aulas práticas de zoologia,

1 INTRODUÇÃO
Os animais representam um pouco mais de 77% das espécies descritas desde
que o biólogo sueco Carl Linnaeus desenvolveu um sistema de classificação para os
seres vivos, em 1758. Isto equivale a pouco mais de 950 mil das cerca de 1,2 milhões de
espécies catalogadas. No entanto, pesquisas indicam que o número de espécies é bem
maior, podendo chegar a 8,7 milhões, e que em alguns grupos, como os animais, há
muito ainda a ser descrito e catalogado (BLACK, 2011). Entre os animais, os grupos de
invertebrados possuem grande diversidade no planeta e constituem aproximadamente
96% da biodiversidade animal (BRUSCA; BRUSCA, 2007). Por outro lado, os vertebrados
são os mais ameaçados pela destruição dos ecossistemas.
As coleções biológicas têm papel importante para a sociedade, pois são a base
primária de dados sobre a diversidade biológica existente nos ecossistemas. Nos museus
de história natural estão armazenados, preservados e ordenados espécimes que
representam a diversidade biológica de organismos (fósseis e atuais) que povoaram o
planeta até os dias atuais (ZAHER; YOUNG, 2003), compondo um acervo fundamental
para o conhecimento da vida na Terra. A importância das coleções científicas, mantidas
especialmente nos museus de história natural, é inegável e seu valor científico e social é
inestimável. Elas representam aquilo que os pesquisadores já conseguiram coletar e
catalogar da biodiversidade terrestre. As coleções zoológicas brasileiras constituem
grande acervo de informação que deverá, no futuro, propiciar descobertas importantes,
ainda fora do alcance tecnológico desta geração (ZAHER; YOUNG, 2003). Entretanto, a
geração que passou recentemente ou que está nas instituições de ensino não tem contato
com estes acervos e poucos serão aqueles que no futuro poderão apreciar e/ou estudar
uma coleção zoológica de caráter científico. Nestes casos, o contato desta população
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com a biodiversidade local, regional e nacional se restringirá ao que está nos livros
didáticos ou nas imagens e vídeos que atualmente estão disponíveis na Internet, muitas
sem informações ou com estas elaboradas de forma imprecisa ou incorreta.
O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta e aproximar a
população do conhecimento da mesma é essencial para que ela possa ser valorizada e
protegida. Neste sentido, Lewinshon (2006) alerta para a necessidade urgente de
familiarização do homem com a biodiversidade, em especial devido às crescentes
ameaças provenientes do crescimento populacional desordenado que leva a degradação
ambiental e a perda e fragmentação dos habitats. Assim, as coleções didáticas têm como
função primordial servirem de material didático para as aulas de ciências e biologia
(AZEVEDO et al., 2012). Para Santos e Gondin (2013), as coleções didáticas
desempenham importante papel educativo, pois se destinam ao ensino por meio de
exposições e demonstrações em sala da aula. Elas representam, portanto, um importante
acervo para a conservação e compreensão da biodiversidade e são fundamentais para
proporcionar mais dinamicidade ao ensino por meio de aulas práticas. Para Resende et
al. (2002), “o aprendizado se mostra mais efetivo quando o discente se vê diante do
material objeto de estudo”, o que reforça a utilização destas coleções nas práticas
docentes. As coleções didáticas possibilitam modificar o modo de ensinar zoologia, pois
podem tornar o conhecimento dos animais mais interessante e mais eficiente por meio de
sua observação e investigação.
Na Mata Atlântica, a diversidade animal ainda está longe de ser totalmente
conhecida, justificando a importância de estimular e promover seu estudo e conhecimento
implantando estratégias que visem a conservação e a valorização destes animais. Com
este

objetivo

e

com

o

apoio

financeiro

obtido

por

meio

do

Edital

n.

05/PROPPI/IFSC/Câmpus Criciúma/2014, iniciou-se o desenvolvimento de uma Coleção
Didática de Animais focada na biodiversidade animal regional. Atualmente a coleção conta
com 60 espécimes, sendo 37 artrópodes, 19 moluscos, dois equinodermos e dois
anelídeos. Os espécimes conservados em meio líquido foram acondicionados em
recipientes de vidro ou plástico contento álcool etílico 70%, enquanto que os espécimes
em que a conservação pode ser em meio seco, os mesmos foram alfinetados, secos em
estufa e armazenados em caixas entomológicas. A utilização da coleção acontece em
atividades de ensino de biologia com estudantes dos cursos de Ensino Médio Integrado e
em atividades de extensão, em que estudantes de instituições de ensino da região
participam de atividades e oficinas sobre a biodiversidade regional. Assim, o presente
estudo teve como objetivo analisar a importância e utilização da Coleção Didática de

ISSN 2526-4044

477 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Animais do Laboratório de Biologia do Laboratório de Biologia do Câmpus Criciúma
(LaBio) visando seu aperfeiçoamento contínuo.
2 METODOLOGIA
O levantamento das informações sobre a importância e utilização da Coleção
Didática de Animais do Laboratório de Biologia do Campus Criciúma foi realizado por
meio da aplicação de um questionário semiestruturado com 49 estudantes que utilizaram
a coleção em suas atividades de ensino ou extensão. O questionário continha seis
questões que abrangiam temas sobre a percepção dos alunos acerca do uso da coleção
didática nas aulas de zoologia. Os dados obtidos por meio dos questionários e entrevistas
foram tratados estatisticamente e organizados em gráficos com auxílio do software
Excel®.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleção didática de zoologia do Laboratório de Biologia (LaBio) do IFSC
Campus Criciúma vem sendo utilizada como ferramenta para o ensino de zoologia e
atividades de extensão desde o ano de 2014 (Figura 1). Ao longo deste período, diversos
estudantes tiveram contato com esta metodologia de ensino e aprendizagem vinculado ao
conhecimento empírico, dentre eles estudantes dos cursos técnicos integrados do
campus Criciúma e de instituições de ensino da região (Figura 2). Com a finalidade de
fazer a avaliação da utilização desta ferramenta e visando expor ao público a importância
de uma coleção didática foi aplicado um questionário a 49 estudantes do terceiro ano do
Ensino Médio Integrado que tem o estudo da zoologia em seu conteúdo programático.
Figura 1: Alguns exemplares da coleção didática

Figura 2: Estudantes das escolas da região participando de atividades de extensão.
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A seguir são apresentados os resultados. O

primeiro

questionamento

aos

estudantes foi com relação aos diferentes métodos para estudar e aprender sobre
zoologia. Dentre os participantes, 78% responderam que preferem ver ou tocar os animais
de verdade em uma aula prática em vez de apenas ver imagens ou vídeos destes animais
na Internet ou de utilizar apenas o livro didático (Figura 3)
Figura 3: Preferência dos alunos ao estudar zoologia.

10,20% 6,12% 2,04%
4,08%

Usar um bom livro
didático
Utilizar a Internet
Ver ou tocar os animais
em aulas práticas
outra forma:
não sei responder

77,55%

O resultado obtido reafirma que os alunos enxergam a coleção didática como
uma estratégia interessante para o ensino/aprendizagem de ciências e biologia, apesar de
outros métodos estarem disponíveis, sejam eles tradicionais (como o livro didático), sejam
relacionados à tecnologia da informação (Internet) e vem ao encontro do que afirma
Resende et al. (2002) sobre a maior efetividade do aprendizado quando o estudante pode
interagir com material objeto de estudo. Para Santos e Gondim (2013), até mesmo nos
casos em que as aulas práticas são raras ou inexistentes, é possível identificar a grande
vontade dos alunos em participar deste tipo de atividade. Em pesquisa realizada pelos
autores numa escola pública de Uberlândia-MG, 60% dos estudantes entrevistados
gostaria muito que aulas práticas com coleções didáticas fizessem parte do estudo sobre
os animais. Semelhante ao verificado na presente pesquisa, aproximadamente 15% dos
entrevistados na escola de Uberlândia afirma preferir realizar trabalhos de pesquisa em
livros e internet.
Figura 4: Percepção dos alunos se o professor já havia utilizado a coleção zoológica durante as aulas
práticas quando eles estavam estudando os animais.

40,82%
59,18%

ISSN 2526-4044

479 / 1129

Sim, muitas
vezes
Sim, apenas
algumas vezes

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Na segunda questão, os estudantes informaram se o professor já havia
utilizado a coleção zoológica durante as aulas práticas quando eles estavam estudando
os animais e em que frequência (Figura 5; 6). Dentre os entrevistados, 59% consideraram
que a coleção foi utilizada muitas vezes e 41% que foram apenas algumas vezes. Em
relação à distribuição das aulas destinadas ao estudo dos animais entre aulas práticas e
teóricas, 55% afirmaram que o número de aulas práticas foi adequado.

Figura 5: Opinião dos alunos sobre a quantidade de aulas praticas, em
relação às teóricas, nas quais foi utilizadas a coleção zoológica durante o
estudo dos animais.

Foi uma quantidade
adequada de vezes,
ou seja, nem muitas,
nem poucas.
Foram poucas aulas
práticas com animais,
deveria ter muito
mais.
Foram muitas vezes,
deveria ter menos aulas práticas com
animais.

2,04%
42,86%
55,10%

Estes dados indicam que a coleção didática do Laboratório de Biologia do IFSC
campus Criciúma vem sendo utilizada sistematicamente nas aulas práticas e evidência a
importância de se ter uma coleção didática para uso em aulas de zoologia, bem como de
se fazer a manutenção adequada dos espécimes e sua ampliação contínua para que
novas turmas tenham acesso a este material. Infelizmente a situação vivenciada no IFSC
Câmpus Criciúma não é a realidade das aulas de ciências em muitas escolas do país, em
que, com frequência, sequer contam com o espaço físico (laboratório de ciências) para a
realização das práticas. Todavia, mesmo que o laboratório exista em diversos níveis de
ensino, muitas vezes seu uso é raro pelo professor, pois “apesar de terem acesso
facilmente a essa literatura e terem consciência da importância em se utilizar o Ensino de
Laboratório em suas aulas, tais docentes (principalmente nas universidades) ainda
priorizam a teoria” (GRANDINI & GRANDINI, 2008).
Outra questão levantada junto aos alunos foi sobre a familiaridade dos
mesmos com os espécimes disponíveis na coleção (Figura 06). Do total, 49% dos alunos
afirmaram que viram muitos animais que nunca tinham visto antes enquanto 39%
afirmaram que conheciam apenas alguns dos animais da coleção e que a atividade os
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possibilitou conhecer espécimes que nunca tinha visto. Apenas 12% afirmaram que já
conheciam a maioria dos animais mostrados e viu poucas novidades.
Figura 6: Relato dos alunos referente ao conhecimento da diversidade biológica presente
na coleção

Já conhecia a maioria
dos animais mostrados
e viu poucas novidades
Conhecia apenas alguns e viu outro
animais que nunca
tinha visto antes
Viu muito animais diferentes e viu muitos
animais que nunca tinha visto antes

12,24%
48,98%
38,78%

O número expressivo de alunos que responderam que "viram animais que
nunca tinham visto antes" ressalta a importância de uma coleção zoológica para
aproximação entre as pessoas e o conhecimento sobre a diversidade animal. Segundo
Azevedo et al. (2012), com o aumento populacional no planeta, o crescimento
desordenado e a fragmentação de habitats, se torna cada vez mais urgente a
familiarização do ser humano com o imenso patrimônio biológico existente e que precisa
ser preservado. Os autores ainda ressaltam que as coleções didáticas, tanto de zoologia
quanto de botânica, têm a função primordial de servirem como material didático para o
ensino formal das ciências biológicas e que as mesmas são um importante acervo para a
conservação e entendimento da biodiversidade" (AZEVEDO et al., 2012).
Os estudantes foram ainda (Figura 7; 8) questionados sobre a influência que
o contato com a coleção didática teve na aprendizagem dos nomes científicos dos
animais e se as aulas práticas em que tiveram contato com os exemplares ajudaram para
melhor compreensão da explicação feita pelo professor em aula. No primeiro caso 73%
afirmaram que ajudou, enquanto apenas 18% afirmaram que não. No segundo item, 94%
afirmaram que o contato com os exemplares animais melhorou a comprieensão das
explanações feitas pelo professor nas aulas teóricas.
Os resultados obtidos nas duas últimas questões mostram que a coleção didática
está exercendo tem facilitado, segundo os alunos, a compreensão do conteúdo de
zoologia abordado nas aulas teóricas. Para Marandino, Rodrigues e Souza (2014), as
coleções e objetos podem ser motivadores e promotores do conhecimento científico.
Ressaltam, ainda, que "no ensino de ciências os objetos possuem funções variadas pois
ilustram, demonstram, apoiam, provocam, explicam, transformam, expressando práticas
pedagógicas e pensamentos sobre o ensino que se desenvolvem”. Assim, não é incomum
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Figura 7: Influência que o contato com a coleção didática teve na aprendizagem dos
8,16%
18,37%

Sim
Não
Não sei responder

73,47%

nomes científicos dos animais.
Figura 8: Melhoria na compreensão da explicação feita pelo professor em aula
4,08% 2,04%

Sim, com certeza
Não, não fez diferença
Não sei responder

93,88%

teórica
que os alunos relatem que o contato direto com os animais da coleção facilite o
aprendizado sobre zoologia.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A coleção didático-pedagógica tem-se mostrado muito importante, pois o
contato dos estudantes com o material torna as aulas mais dinâmicas e acaba, inclusive,
por estimular e despertar o interesse dos alunos pela biodiversidade da região Sul.
Consideramos então, que quando possível deve ocorrer o uso da coleção no campus,
para melhorar a compreensão do conteúdo estudado e o conhecimento da fauna.
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Resumo: O trabalho com a interdisciplinaridade na educação básica vem sendo recomendado por
Diretrizes Nacionais como a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, a qual determina que, pelo menos 20%
da carga didática anual, nos ensinos fundamental e médio, sejam destinados a programas e projetos
interdisciplinares criados pela escola. Nosso objetivo, nesse trabalho, é a socialização de uma experiência
interdisciplinar, desenvolvida com os alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental, há 17 anos no Colégio
de Aplicação/CED/UFSC, envolvendo atualmente professores das disciplinas de Ciências, Educação
Especial, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia. A atividade permanente
denominada Pés na Estrada do Conhecimento e Iniciação Científica na Escola é desenvolvida em duas
etapas, organizadas em torno de dois eixos temáticos e duas saídas de estudos: 1ª Etapa – A questão da
posse da terra no estado de Santa Catarina, desenvolvida no primeiro semestre, envolvendo uma saída a
campo para as cidades de Aratiba e Erechim/RS e Itá/SC; 2ª Etapa – O Brasil colonial no século XVIII,
envolvendo uma viagem de estudos às seguintes cidades históricas de Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana,
Tiradentes e São João Del Rei. Em cada etapa, é construído um projeto de pesquisa que orienta a ida a
campo: são realizadas entrevistas, registros verbais e imagéticos; são produzidos ensaios escolares,
reportagens, folders e audiovisuais. Utiliza-se da metodologia de estudo do meio e na educação pela
pesquisa, onde aponta para um trabalho sistemático de pesquisa de campo. Nesse projeto, os professores
assumem a posição de orientadores e os alunos de pesquisadores, o que demanda uma organização
diferenciada dos tempos e espaços escolares. Tal experiência tem demonstrado que os estudantes,
apropriam-se de conhecimentos de modo bastante significativo a partir dessa proposta de trabalho
interdisciplinar.
Palavras-Chave: Iniciação científica, Escola, Pés na estrada do Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
O Projeto Pés na Estrada do Conhecimento – Iniciação Científica na Escola1,
tem seu embrião no ano de 1999, a partir de uma proposta de ação pedagógica
caracterizada pelo desenvolvimento sistemático de pesquisas de campo, inicialmente,
planejada pelos professores José Carlos da Silveira (Geografia) e Marise da Silveira
(História). Ao final de 2005, o projeto foi transformado em atividade permanente e, em
2010, conquistou um espaço na grade curricular do Colégio de Aplicação/CA da
1

Este artigo tem como referência os relatórios anuais do projeto Pés na Estrada do Conhecimento (SILVA
et al, 2014; VANDRESEN et al, 2015).
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com duas horas semanais nos 9º anos
do Ensino Fundamental. O projeto tem como objetivo propor um olhar diferenciado sobre
o trabalho de sala de aula, relacionando a pesquisa e o processo de construção do
conhecimento com as múltiplas questões da realidade que cercam os estudantes, na
perspectiva da formação de uma consciência crítica e cidadã. A proposta da atividade de
caráter permanente pressupõe de imediato uma relação diferenciada com o espaço da
sala de aula e o seu fazer pedagógico. O olhar para a escola, especificamente para o
saber fazer de estudantes e professores, dentro desta proposta de trabalho, foge do
rotineiro esquema: conteúdo-discussão-avaliação. As atividades visam incentivar a
atividade científica e desenvolver o processo investigativo a partir da elaboração de
projetos de pesquisa, entendendo o(a) professor(a) enquanto orientador(a) e o(a) aluno(a)
como pesquisador(a). É, portanto, uma metodologia diferenciada, que pretende
desenvolver a educação pela pesquisa, instigando o(a) educando(a) a estabelecer uma
maior autonomia no processo de formação do conhecimento. O educando entra em
contato com o espaço a ser estudado e reflete sobre sua dinâmica (relações sociais,
desigualdades, injustiças) de modo a apresentar propostas para a transformação da
sociedade. A organização da Iniciação Científica foi desenvolvida a partir da escolha das
seguintes temáticas norteadoras: a ocupação da terra no Brasil e a geração de energia
elétrica, no primeiro semestre; e faces de um Brasil plural, no segundo semestre, com
enfoque nas cidades históricas de Minas Gerais, do período colonial aos dias atuais.

2 METODOLOGIA
Alicerçado na metodologia do estudo do meio2 e na educação pela pesquisa,
na perspectiva da iniciação científica, o Pés na Estrada do Conhecimento tem como
propósito possibilitar aos educandos o contato com o meio para que possam refletir sobre
sua dinâmica.
Atualmente, entende-se que o estudo do meio permite estabelecer uma relação
mais direta entre o conteúdo escolar e a realidade: o aluno se percebe como
sujeito da sociedade em que está inserido e como tal passa a interrogar, investigar
e problematizar o meio (COZZA e SANTOS, 2004, p. 2).

Nesta perspectiva, apontamos para o trabalho sistemático de “pesquisas de

2

A metodologia do estudo do meio tem como base a pedagogia do espanhol Francisco Ferrer Guardia.
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campo”. Esta prática é compreendida, em geral, como uma atividade que “representa uma
possibilidade concreta de contato direto entre pesquisador e realidade estudada, o que
permite a apreensão de aspectos dificilmente vislumbrados através somente do trabalho
em gabinete3” (CRUZ, 1997, p. 93).
Tal caminho teórico-metodológico, quando utilizado no Ensino Fundamental,
também deve ser entendido com este significado, marcado por especificidades inerentes
ao nível de escolaridade, já que possui objetivos de formação específicos e trabalha com
um grupo discente com características particulares.
Assim, as etapas para o projeto de Iniciação Científica (IC) acontecem da
seguinte maneira: reuniões de planejamento da equipe docente e da comunidade escolar,
apresentação e histórico do projeto, aplicação de um questionário diagnóstico, uso do
diário de Iniciação Científica (DIC), discussões sobre o tema, pesquisa em jornais, filmes,
oficinas temáticas sobre os eixos, elaboração do projeto de pesquisa (com encontros de
orientação), viagem de estudo, elaboração de ensaio escolar ou reportagem e produção
de audiovisual e de folder. A socialização do conhecimento produzido é feita por meio da
participação em eventos científicos dentro e fora da escola e realização de cursos e
oficinas.
A primeira viagem anual objetiva a construção de um conhecimento que ajude
na definição das questões de pesquisa. A segunda saída de estudos, que geralmente
acontece no segundo semestre, procura dar subsídios para a constituição de dados que
possam responder aos objetivos que cada equipe buscava através de seu projeto de
pesquisa.
Apesar de respeitar a dinâmica trimestral da escola, a disciplina de IC está
organizada em duas fases, uma em cada semestre. No primeiro semestre, os alunos
constroem e reconstroem seus projetos de pesquisa, registram suas percepções no Diário
de Iniciação Cientifica – DIC e participam de oficinas sobre os principais conceitos ligados
a cada um dos eixos temáticos, a fim de produzirem um projeto de pesquisa que orienta a
saída de campo para as cidades de Erechim e Aratiba/RS e Itá/SC. Nessa ida a campo,
os estudantes pesquisadores, acompanhados de seus professores/orientadores, realizam
visitas a uma cooperativa de eletrificação rural, ao Movimento dos Atingidos por
Barragens e à Usina Hidrelétrica de Itá, localizada entre os dois estados.
Tendo em mente os objetivos propostos no projeto de pesquisa, são realizadas
entrevistas com representantes dos órgãos visitados e com moradores das cidades
visitadas e atingidas pela construção da UHE Itá. No retorno da viagem, produzem
3

De acordo com a autora, seriam as atividades de reflexão, leitura e redação.
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ensaios escolares4 ou reportagens como forma de sistematização dos conhecimentos. No
segundo semestre, o foco das pesquisas volta-se para o Brasil colonial, começando no
Século XVIII e chegando aos dias atuais. Novamente, são realizadas leituras sobre a
temática, os estudantes elaboram novo projeto de pesquisa e vão a campo, visitando as
cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rei, no estado de Minas
Gerais. A sistematização das pesquisas dessa etapa é feita com a produção de
audiovisuais, no formato de documentários, elaborados e apresentados pelos próprios
alunos.
A socialização das pesquisas é feita em eventos como o SIC – Seminário de
Iniciação Científica do CA, no qual os estudantes-pesquisadores apresentam as
pesquisas da primeira etapa para membros da comunidade escolar, e na Semana de
Ensino Pesquisa e Extensão – SEPEX, na UFSC. Para participar desse evento, a equipe
inscreve um estande, no qual as pesquisas são apresentadas pelos estudantes à
comunidade universitária e aos visitantes de escolas do município e de outras cidades do
estado. Além das reportagens ou ensaios e dos audiovisuais, que são expostos no
estande, os pesquisadores também produzem folders a fim de divulgar suas pesquisas.
Durante o ano, os professores/orientadores envolvidos com as atividades
realizam encontros semanais, com o propósito de planejar, avaliar e discutir questões
inerentes ao trabalho em questão. Além dos encontros entre os docentes e discentes,
também realizam reuniões com pais no início de cada etapa com o propósito de
esclarecer dúvidas, explicar roteiros de trabalhos e objetivos.
Procurando construir um instrumento de acompanhamento do processo de
reflexões e produção de sentidos que as aulas de Iniciação Científica produzem para os
estudantes foi proposta a elaboração do Diário de Iniciação Científica – DIC. Trata-se de
um espaço onde cada estudante/pesquisador deve fazer registros diários/semanais,
independente de ter ou não atividade solicitada pelo orientador, que reflitam o seu
processo de aprendizagem. O DIC deve ser o lugar onde se explicite dúvidas, que registre
aquilo que foi mais significativo, o que surpreendeu, o que pesquisou e quer registrar para
socializar com seu grupo de trabalho e seu orientador, etc. O quadro 1 apresenta os
objetivos desse instrumento.
4

O ensaio escolar é um gênero textual no qual você pode expressar, de maneira consciente e crítica, seus
posicionamentos em relação aos mais variados assuntos. O ensaio é um texto que expõe ideias, se dedica
à reflexão crítica, mas ao mesmo tempo compartilha com a arte da possibilidade autonomia estética. Ele
assume a forma livre sem um estilo definido. Sua natureza supõe diálogo, sua escritura supõe leitura.
Ensaios são simples opiniões, são tentativas de escritas. A cordialidade, a abertura, a polêmica são marcas
da escritura ensaística. Consiste na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema
(humanístico, filosófico, político, social, cultural, moral, comportamental, literário, etc.), com um objetivo de
apresentar e defender uma ideia (TROTT, 2008).
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Quadro 1 – Objetivos do Diário de Iniciação Científica
5

Objetivos – Diário de Iniciação Científica

1 - a possibilidade de detecção das dificuldades individuais de cada estudante-pesquisador, que pode ser
ajudado de forma mais consistente;
2 - promoção de aprendizado autônomo, o que encoraja o estudante-pesquisador a assumir responsabilidade
diante de seu próprio aprendizado e a desenvolver suas próprias ideias, o que acaba por promover uma
avaliação crítica do ensino;
3 - o aumento da confiança dos estudantes em sua habilidade para aprender, para trabalhar com material
considerado como difícil e para ter ideias originais;
4 - a possibilidade de encorajar os estudantes a estabelecer conexões entre o conteúdo das disciplinas do nono
ano e a sua própria ação;
5 - a possibilidade de os estudos orientarem-se mais pelo processo, com isso o professor/orientador consegue
saber qual é o real estado do conhecimento do estudante/pesquisador, podendo reestruturar/mediar os
próximos passos da pesquisa de acordo com as reais necessidades;
6 - a possibilidade o professor/orientador ter acesso a um contexto mais amplo, dentro do qual ele poderia
avaliar de forma mais adequada o desempenho de cada estudante-pesquisador;
7 - a possibilidade de uma discussão mais produtiva na sala de aula, derivada da própria responsabilidade que
cada um tomaria em relação à sua própria aprendizagem;
8 - a criação de interação mais forte e mais eficiente, tanto dentro da sala de aula como fora dela.
Fonte: SILVA et al, 2014; VANDRESEN et al, 2015.

Outro aspecto relevante diz respeito aos subeixos previamente construídos
pelos professores/orientadores: identidade(s) e memória(s); as obras e a intervenção na
natureza; lutas pela terra e as vidas atravessadas pela ideia de progresso; a escravidão e
o projeto colonial português; o patrimônio histórico, memória e o contexto histórico-cultural;
exploração do ouro: relações entre economia e as constituições do espaço; religião:
histórias de fé e de poder; e personagens e seus contextos. Todos esses subeixos têm
por objetivo nortear os projetos de pesquisa procurando levantar alguns aspectos ligados
às temáticas centrais: dimensões da luta pela posse da terra no Brasil e faces de um
Brasil plural. No entanto, os estudantes não precisam seguir exatamente o que foi
proposto, pois há a possibilidade de se criarem novos eixos ou novas configurações às
propostas apresentadas, como de fato vem acontecendo nos temas escolhidos por cada
um dos grupos de trabalho ao longo dos anos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado destas diferentes fases, procurando ampliar a ideia de “autoria”,

5

Baseado/adaptado dos estudos de Machado (1998).
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foram elencadas diferentes produções que podem ser escolhidas e projetadas por cada
uma das equipes de trabalho. Após as viagens de estudo e durante a construção dos
projetos de pesquisa, uma série de linguagens foi selecionada como possíveis produções
finais. Foram sugeridos: fanzine digital; fanzine tradicional; ensaio escolar; animação em
audiovisual; documentário em audiovisual; jogo educativo (game); e história em
quadrinhos (HQ). As definições do produto final que cada grupo pode escolher são
decididas após a realização de oficinas com ministrantes convidados para que os
estudantes conheçam um pouco de cada uma das linguagens propostas. Como o projeto
Pés na Estrada do Conhecimento é uma atividade curricular, com edições anuais, os
resultados são parciais e podem ser diferentes a cada edição do projeto.
Com relação à elaboração de projetos de pesquisa, no 9º Ano do Ensino
Fundamental, ao discutir a iniciação científica na escola como possibilidade de
constituição da autoria, Rodrigues problematiza o processo de produção desse gênero
pelos estudantes:
A elaboração dos projetos de pesquisa se configura como uma das etapas mais
difíceis de todo o trabalho com IC na escola, tendo em vista a pouca familiaridade
dos alunos com a leitura e a escrita acadêmicas. O agenciamento das várias
vozes presentes nos textos lidos, garantindo a autoria, é o principal desafio. A
citação da voz do outro em um texto que se pretende que seja próprio de quem
está escrevendo apresenta um grau de complexidade que só vai se dirimindo ao
longo do ano, quando os alunos vão se apropriando do conhecimento específico
sobre o tema e dos gêneros da esfera escolar/científica. Além disso, os jovens
pesquisadores precisam delimitar um foco de pesquisa dentro de um tema maior,
definir objetivos, sujeitos de pesquisa, elaborar questões para as entrevistas, sem
conhecer o campo no qual vão se inserir (RODRIGUES, 2013, p. 207).

A avaliação ocorre ao longo de todo o processo, por meio da participação das
atividades de IC, dos registros feitos no diário de iniciação científica e das produções
textuais em linguagem verbal e visual. As notas atribuídas pelos professores-orientadores
são lançadas como avaliação em todas as disciplinas cujos professores atuam no 9º Ano
e estão envolvidos no projeto.
Observa-se, assim, que estudantes e professores, através da Iniciação
Científica, passam a encarar o desafio da produção de conhecimento, ideia essa que vai
muito além da mera transmissão de conteúdos escolares e que traz a possibilidade de
formação de um olhar mais crítico e autônomo para a Educação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na atualidade, o projeto procura manter os ideais e objetivos traçados no passado, porém
as discussões avançaram e o pensar/fazer pedagógico se tornou mais dinâmico e
sintonizado com a realidade dos estudantes e da escola. A busca pela formação do
estudante pela pesquisa, numa perspectiva de iniciação científica, é nosso principal
propósito. Mesmo com as dificuldades apresentadas, como a manutenção do projeto em
meio a mudanças dos professores envolvidos e a pouca experiência dos estudantes com
a escrita acadêmica, muita coisa já se conquistou nesses anos de projeto, como, por
exemplo, um espaço na grade curricular da disciplina de Iniciação Científica, entendendo
que isso possibilitou uma melhoria na qualidade das atividades de orientação para a
pesquisa. O projeto vem se destacando e dando sua contribuição na construção de uma
prática pedagógica que incentiva a autoria do educando e contribui para desenvolver a
sensibilidade no que tange as diferenças socioculturais do mundo atual.
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Resumo: O artigo aponta práticas sobre o impacto da tecnologia na alfabetização de estudantes do Ensino
Fundamental I da Escola Estadual Coronel Antonio Trindade, município de Aquidauana-MS e a construção
do conhecimento por meio de projeto que priorizem a sistemática da leitura e escrita contextualizada.
Palavras-Chave: Tecnologia digital, Alfabetização, Aprendizagem

1 INTRODUÇÃO
O artigo documenta práticas que tiveram como objetivo inserir tecnologias
digitais (computador, lousa digital e tablet) na prática pedagógica para dinamizar o
processo de aprendizagem na alfabetização.
Sabe-se que os problemas enfrentados na alfabetização são decorrentes de
vários fatores, entre eles, a implantação de metodologias de ensino mais eficazes e
formação de professores. Entretanto, os profissionais que atuam na alfabetização não
conseguem chegar a um consenso do que realmente funciona, pois cada um possui sua
linha de trabalho e a defendem da melhor forma possível acreditando nos resultados e na
facilidade de transmitir os conteúdos de ensino.
Somam-se a isto inúmeros estudos sobre alfabetização e grandes avanços
metodológicos com o uso das tecnologias educacionais na alfabetização e isto têm
ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e contras.
A propósito para Ferreiro (1996) a leitura e escrita são sistemas construídos
paulatinamente. As primeiras escritas feitas pelos educandos no início da aprendizagem
devem ser consideradas como produções de grande valor, porque de alguma forma os
seus esforços foram colocados nos papéis para representar algo.
Durante muito tempo a alfabetização foi entendida como mera sistematização
através de métodos sintéticos que parte-se da parte para o todo, como a aquisição de um
código fundado na relação entre fonemas e grafemas. Em uma sociedade constituída em
grande parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, a
simples consciência fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para
produzir/ interpretar palavras ou até mesmo frases curtas parecia ser suficiente para
diferenciar o alfabetizado do analfabeto.
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Para que além de alfabetizada um sujeito torna-se também letrado, faz-se
necessário descristalizar concepções cristalizadas nas instituições de ensino, que
permeiam no processo de alfabetização baseada em função da relação método utilizado
X maturidade da criança.
Salienta-se que uma das autoras deste artigo é professora gerenciadora de
tecnologias educacionais, responsável por disseminar e fomentar as tecnologias
educacionais na escola de maneira a estimular abordagens didáticas pela via da
tecnologia, nessa função a autora percebeu que se faz necessário também orientar como
integrar estes recursos no fazer pedagógico de maneira contextualizada.
Assim, para coleta de dados foi proposto aos professores que lecionam nas
turmas

de

alfabetização

da

Escola

Estadual

Coronel

Antonio

Trindade,

que

desenvolvessem o trabalho de maneira interdisciplinar através de projetos com base na
fundamentação teórica fomentada nos grupos de estudos realizados quinzenalmente.
Além disso, aplicou-se um questionário para aos professores das turmas de
alfabetização objetivando colher informações a respeito dos impactos que as tecnologias
digitais acarretaram na aprendizagem e na dinâmica das aulas, como também
observação de campo, para confrontar as respostas dadas, com a prática de sala de aula.
Para tanto, realizou a construção de um relatório analisando o que foi dito com o que foi
observado.
Nesta perspectiva foi desenvolvido na Escola Estadual Coronel Antonio
Trindade, o projeto interdisciplinar “Alfabetizando na Era Digital”, que aponta práticas de
professores alfabetizadores sobre o impacto da tecnologia digital na alfabetização de
estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental I.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Coronel Antonio Trindade, no
município de Aquidauana, MS. A escolha dessa escola se deu porque: a) a escola atende
o publico alvo do ensino fundamental I e possui várias turmas de alfabetização. b) os
professores que trabalham ali participam de todas as formações continuadas ofertadas
pelo Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana; c) muitos estudantes são
oriundos de família de baixa renda e sem acesso aos recursos tecnológicos; d) a escola
possui os recursos tecnológicos para efetivação do projeto.

A pesquisa de caráter

qualitativo propõe a constituição dos dados em três etapas:
A primeira englobou pesquisa sobre os métodos utilizados pelos professores
alfabetizadores. A abordagem ocorreu a partir de reuniões com direção escolar,
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coordenação pedagógica, professores alfabetizadores e professora multiplicadora do
Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana.
A segunda foi realizada somente com coordenação pedagógica e professores
dos anos inicias do ensino fundamental I, por meio de formação continuada através de
grupos de estudos para a reflexão de métodos utilizados na alfabetização dos estudantes
da escola (método sintético) e proposta de alfabetização contextualizada através de
projetos, elaborado a partir de tema gerador e construção de sequência didática
interdisciplinar e ampla com o intuito de reconfigurar as práticas pedagógicas cristalizados
na instituição escolar.

Figura 1 – Grupo de Estudos
Acervo EE Cel. Antonio Trindade

A terceira foi realizada pelos professores e estudantes, na mudança de
metodologias e na inserção das tecnologias na prática pedagógica a partir da execução
da sequência didática interdisciplinar. Nessa etapa os professores, atuaram em seus
ambientes de trabalho e nas atividades de campo incentivando os estudantes a
produzirem, textos, imagens e vídeos em diferentes estilos registrando as suas
percepções de leitura e escrita atuando no ambiente em que vivem.

Figura 2 - Agregando conhecimentos
Acervo EE Cel. Antonio Trindade

A constituição de dados se deu na forma de elaboração de portfólios pelos
professores e estudantes. O material produzido foi disponibilizado nas redes sociais
(Facebook e Blog) da escola e divulgado no site da Secretaria de Estado de Educação –
SED/MS.

ISSN 2526-4044

494 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No mês de início do ano letivo fevereiro foi realizado a avaliação diagnóstica
em todas as turmas de alfabetização para o professor descobrir o que os alunos já sabem
e como resolvem as situações-problema, bem como identificar quais hipóteses sobre a
língua escrita as crianças têm e com isso adequar o planejamento das aulas de acordo
com as necessidades de aprendizagem.
A partir do mês de abril os professores planejaram suas aulas a partir de
sugestões elaboradas pela professora multiplicadora do Núcleo de Tecnologia
Educacional de Aquidauana e professora gerenciadora de tecnologias educacionais e
recursos midiáticos da escola projeto e diante das produções dos estudantes ficaram
perceptíveis que a o uso das tecnologias nas turmas de alfabetização foi muito bem
utilizada, motivando os alunos no processo de aprendizagem.

Figura 3 – Produção de Histórias em Quadrinhos
Acervo EE Cel. Antonio Trindade

Na verdade o potencial pedagógico se torna evidente quando o professor e o
estudante estabelecem uma aprendizagem colaborativa e as tecnologias digitais
oferecem vários aplicativos educacionais que tornam o ensino mais atrativo facilitando o
processo de aprendizagem.
Sendo assim, conclui-se que as principais mudanças que estão sendo
realizadas no cotidiano escolar são a inclusão tecnológica em sala de aula e a constante
adequação dos professores a esta inclusão digital, dinamizando e mediando o processo
de ensino e aprendizagem.

Figura 4
Acervo EE Cel. Antonio Trindade
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das dificuldades encontradas pelos professores alfabetizadores, estes
vêm buscando através de formações continuadas em grupos de estudos aprimorarem
seus conhecimentos para o uso das tecnologias como aliadas no processo de
alfabetização.
Pode-se perceber que com o uso das tecnologias no processo de
alfabetização, não apenas as aulas tornaram-se mais dinâmicas, mas os resultados na
apropriação da leitura e escrita tem sido notório. Confira nos gráficos abaixo:

Resultados do 1º e 2º Bimestre de Língua Portuguesa

Resultado geral das turmas do 2º ano no 1º e 2º Bimestres

De fato, o sucesso da inserção das tecnologias como recurso inovador na
alfabetização da era digital na aprendizagem depende da metodologia proposta pelo
professor, de sua mediação e participação com os estudantes pela busca do
conhecimento, pela troca de ideias, pela colaboração e pelo feedback do professor.
Portanto, cabe ao professor exercer o papel de mediador, auxiliando os
estudantes e conduzindo-os para letramento que tanto exige a globalização na atualidade.
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Resumo: Objetivo deste trabalho é analisar e discutir a influência do Laboratório Remoto
de Conformação LABCONM na aprendizagem da conformação mecânica através de um
estudo comparativo entre duas turmas da disciplina de Conformação Mecânica da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A turma "A" fez o acesso ao laboratório
realizando as atividades propostas e preencheram questionários de satisfação. Para as
análises foram usados estes questionários e prova escrita. Os resultados do questionário
mostraram boa avaliação do laboratório por parte dos alunos. E além disso, através do
resultado da prova aplicada nas turmas "A" e "B", verificou-se que todos os alunos da
turma "A" conseguiram resolver a questão satisfatoriamente e ficaram em média, melhor
que a turma B.
Palavras-Chave: Laboratório Remoto, Conformação Mecânica, Experimentos Remotos,
Teoria e prática.
1 INTRODUÇÃO
A formação na área da conformação mecânica exige o conhecimento de
símbolos, equações, conceitos, gráficos entre outras capacidades acadêmicas. Portanto,
é uma área da engenharia que exige um grande esforço do estudante para desenvolver a
compreensão deste complexo sistema de informações e abstrações.
Uma forma de potencializar o processo de aprendizagem é através de práticas
experimentais, pois quando as aulas são apenas teóricas e sem interação, os estudantes
ficam passivos e a aprendizagem torna-se mais lenta (FABREGAS, FARIAS, et al., 2011).
O que ocorre é que a experimentação estabelece uma relação entre prática e teoria
(PIMENTEL, 2007). Por esta razão, as experiências são fundamentais no processo de
ensino, principalmente em engenharia e ciências experimentais (IKHLEF, KIHEL, et al.,
2014).
Ocorre que muitas vezes não é possível disponibilizar ao estudante atividades
experimentais devido à questões como custo, materiais de reposição, alto custo de
aquisição, falta de espaço entre outros. Para suprir estas dificuldades, existem os
laboratórios e experimentos remotos. Estas tecnologias, somadas com dispositivos e
conhecimentos da automação e de outras áreas tecnológicas, têm desenvolvido novas

ISSN 2526-4044

498 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

formas de facilitar, tanto a pesquisa quanto o ensino na Engenharia (LOWE, 2013). Com
este novo conceito de Laboratório, é possível compartilhar um mesmo equipamento entre
usuários (IKHLEF, KIHEL, et al., 2014) e Universidades distantes geograficamente. De
fato, o objetivo fundamental de se criar Laboratório Remotos é proporcionar uma
proximidade maior com o processo de produção de conhecimento.
Um projeto do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Araranguá, em
parceria com as Universidades Federais de Santa Catarina (UFSC) e do Rio Grande do
Sul (UFRGS), desenvolveu um Laboratório Remoto de Conformação Mecânica com o
intuito de favorecer a aprendizagem de conceitos básicos da Conformação Mecânica,
chamado de LABCONM. O Laboratório possui um sistema de gerenciamento de
aprendizagem (site) que controla uma Máquina de Ensino de Compressão real à
distância. Este laboratório foi desenvolvido para demonstração de ensaio de compressão,
bem como realizar e disponibilizar um ensaio real para que estudantes possam extrair
dados e construir curvas de escoamento do metal (corpo de prova).
Muitas vezes, durante o decorrer das aulas o professor solicita aos estudantes
a resolução de problemas teóricos que envolvem cálculos e conhecimentos da
conformação mecânica. Entretanto, normalmente os dados e parâmetros de cálculos já
estão prontos para os estudantes. A proposta do LABCONM é potencializar a
aprendizagem da teoria através de questões norteadoras onde o estudante obtêm os
parâmetros e depois realiza os cálculos. Portanto, a partir de um problema de
aprendizagem o estudante busca resolvê-lo utilizando o experimento como meio de coleta
de dados, gerando assim interação e maior realismo na resolução da questão.
Na Figura 1 está uma visão geral de como o LABCONM foi estruturado. Esta
figura demonstra que este Laboratório é uma composição de 3 elementos principais
interligados via internet: Os experimentos (quadro azul e lilás), o Sistema de
Gerenciamento (quadro verde) e os dispositivos de acesso (quadro vermelho). O
Laboratório é caracterizado por uma estrutura flexível e multiespacial de acesso, pois,
para que seja acessível, necessita que o usuário disponibilize um dispositivo móvel ou
computador com internet. Desta maneira, além de ser multiusuário, multinterface, ainda
pode ser acessível de qualquer lugar e a qualquer horário conforme agendamento prévio,
através do navegador padrão Web, sem a necessidade de instalação de aplicativos
especiais.
Até o momento, o LABCONM possui apenas um experimento (quadro azul da
figura 1), porém o sistema permite que sejam adicionados outros ao longo do tempo,
conforme vão sendo desenvolvidos (quadro em lilás).
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Figura 1 - Laboratório Online de Conformação Mecânica

Fonte: autores

De modo a comprovar o potencial pedagógico do laboratório LABCONM, o
objetivo deste artigo é analisar e discutir sua influência na aprendizagem da conformação
mecânica em alunos de Engenharia através de um estudo comparativos entre duas
turmas da disciplina de Conformação Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
2 METODOLOGIA
Para desenvolvimento deste estudo, foram selecionadas as duas turmas de
estudantes da disciplina de Conformação Mecânica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Campus do Vale), do 1º semestre de 2016. À turma "A" (Curso de
Engenharia Metalúrgica), foi solicitado como atividade complementar, realização da
"Atividade de Aprendizagem Experimental 1" do LABCONM. Ao contrário, os alunos da
turma “B” (curso de Engenharia Mecânica) não entraram em contato com o Laboratório.
Este procedimento visou auxiliar na comparação entre as duas turmas e avaliar a
influência do uso do laboratório na aprendizagem dos estudantes que usaram o
Laboratório. Para aplicação com alunos da turma "A", o LABCONM ficou liberado no
período de 25 de maio à 22 de junho de 2016, totalizando 4 semanas.
Ao total, estavam frequentando na turma "A", 25 alunos. Todos foram
convidados, mas somente 22 estudantes se cadastraram no sistema; E destes, somente
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21 participaram de alguma das tarefas da Atividade de Aprendizagem Experimental.
Efetivamente apenas 18 estudantes fizeram todas as atividades. Após realizarem a
Atividade de Aprendizagem Experimental, os estudantes da turma A preencherem
questionários a respeito desta aplicação, cujos resultados foram base de análise e
avaliação do laboratório. Na turma “B”, frequentavam 52 alunos. A Figura 2 ilustra o
experimento realizado com a turma “A”, no qual os alunos realizavam a extrusão de uma
peça remotamente.
Figura 2 - Atividade de Aprendizagem Experimental - Cálculo de força de Extrusão

Fonte: autores
Além disso, como nesta disciplina de Conformação Mecânica o professor
sempre faz 2 provas escritas ao longo do semestre (sendo que uma das questões é de
cálculo), uma segunda forma de análise do laboratório foi a comparação entre os
resultados da questão de cálculo da turma "A" com a turma "B". Nesta análise foram
comparados os resultados obtidos na primeira prova com a os da segunda prova.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo estão os resultados das análises dos dados dos questionários
preenchidos pelo alunos (subcapítulo 3.1) e dos resultados das provas realizados com
alunos da turma A e turma B (Subcapítulo 3.2).
3.1 ANÁLISE POR MEIO DE QUESTIONÁRIOS
Para obter dados de avaliação do LABCONM por parte dos alunos, um
questionário com perguntas objetivas, onde os estudantes deveriam dar respostas com
notas de 0 à 10 (zero à dez) foi criado. Este questionário avaliou as seguintes questões:
a) a satisfação em usar o Laboratório; b) facilidade de uso; c) o processo de realização do
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Ensaio; d) entendimento das atividades; e, o mais importante; e) quanto as atividades
auxiliaram a entender o conteúdo da conformação mecânica. As respostas foram
tabeladas e as médias de cada questão estão apresentadas em formato de gráfico na
Figura 3. A média entre todos os quesitos foi satisfatória, variando entre 8,8 e 9,33.
Figura 3 - Média das notas de avaliação do Laboratório Online de Conformação
Mecânica
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Fonte: autores
O desvio padrão máximo atingido entre as resposta foi no quesito "objetividade e
entendimento das atividades", o qual obteve uma média menor que as demais questões.
Este ponto já era esperado de alguma forma, pois eram muitas informações e um
ambiente completamente novo. A ideia foi que eles fizessem todo o processo de
interpretação sozinhos e tirassem as dúvidas via e-mail, estimulando assim a troca de
informações. Acredita-se que esta dificuldade não foi complicadora para os alunos, visto
que acerca deste assunto, nos questionários para envio de reclamações e sugestões não
entraram neste mérito.
A questão mais importante de se destacar ainda em relação à Figura 3, foi à
nota média de 9,07 alcançada pelo item relacionado ao "auxilio no entendimento da teoria
e conceitos da Conformação Mecânica". Esta nota corrobora mais uma vez com objetivo
de usar o LABCONM como um meio de desenvolver a teoria e conceitos da Conformação
Mecânica através da prática investigativa.
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3.2 ANÁLISE POR MEIO DAS PROVAS
Para realizar a análise e comparação entre as turmas, primeiramente foi
definido que as respostas seriam classificadas em 3 tipos, de acordo com a porcentagem
de acerto da questão, sendo elas: insatisfatória, satisfatória e excelente. Baseado nestas
informações foi construída a Tabela 1. Por meio desta tabela, verifica-se que a turma que
acessou o LABCONM obteve uma média de 7,1 (considerando peso 10) em suas notas,
sendo 7% superior em relação à média dos alunos sem acesso ao LABCONM.
É importante salientar que a turma que não acessou o LABCONM é formada
por um grupo de estudantes com melhor desempenho que a turma que acessou o
LABCONM. Acredita-se que por ser formada por estudantes de Engenharia Mecânica,
cujo curso tem uma quantidade maior de disciplinas de cálculo, este pode ter sido um
fator facilitador.
Pela Tabela 1, conclui-se que no grupo que "fez acesso ao LABCONM", 100%
dos alunos responderam minimamente a questão (Considerando satisfatórios e
excelentes). Por outro lado, no grupo que "não fez acesso ao LABCONM", 83% dos
alunos conseguiram responder de forma satisfatória a questão. Portanto, 17% dos alunos
deste grupo ficaram com dificuldades na resolução deste tipo de problema.
Tabela 1 - Resultado das respostas da questão sobre cálculo de extrusão
Notas

Turmas
Sem acesso
ao
LABCONM
Com acesso
ao
LABCONM

Satisfatório

Excelente

(Entre 50% e 75%)

(Entre 75% e 100%)

9

11

32

17%

21%

62%

Quantidade

0

10

8

Porcentagem

0%

56%

44%

Representação Insatisfatório
(abaixo de 50%)

Quantidade
Porcentagem

Desvio
Total Média padrão
52

6,6

2,43

18

7,1

2,46

Nota-se, ao avaliar a taxa de alunos na faixa "excelente" da tabela 1, que o
grupo sem acesso ao LABCONM possui alunos com mais facilidade de aprendizagem ao
totalizar 62% da turma. Entretanto, o fator mais importante da pesquisa foi verificar que,
apesar do grupo de alunos que fez acesso ao LABCONM ser composto por alunos com
maior "dificuldade de aprendizagem", não houve neste grupo alunos com resultado
insatisfatório nas respostas da questão de cálculo sobre extrusão na prova de cálculo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que o LABCONM é um laboratório remoto que pode
complementar de forma satisfatória a compreensão da teoria da Conformação Mecânica e
pode ser reaplicado para outras turmas desta área, visto que, nesta primeira utilização por
alunos de engenharia, o resultado influenciou positivamente, tanto pela avaliação feita
pelos estudantes, quanto pelos resultados das notas das provas.
AGRADECIMENTOS
Agradecer o apoio institucional do Instituto Federal, da Universidade Federal de
Santa Catarina e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo apoio no
desenvolvimento do Laboratório e na aplicação com alunos da Engenharia Mecânica e
Engenharia Metalúrgica.
REFERÊNCIAS
FABREGAS, E. et al. Development a remote laboratory for engineering education.
Computers & Education, v. 57, 2011.
IKHLEF, A. et al. Online Temperature Control System. International Conference on
Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL). [S.l.]: [s.n.]. 2014.
p. 75-78.
LOWE, D. Integrating Reservations and Queuing in Remote Laboratory Scheduling. IEEE
Transactions On Learning Technologies, v. 6, n. 1, p. 73-84, Janeiro-Março 2013.
PIMENTEL, A. A Teoria da Aprendizagem Experiencial como alicerce de estudos sobre
Desenvolvimento Profissional. Estudos de Pscicologia, p. 159-168, 2007.

ISSN 2526-4044

504 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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Resumo: O presente estudo foi desenvolvido como projeto de extensão denominado ‘A música
como elemento do lazer: o acesso às artes e o fomento ao desenvolvimento intelectual’, realizado
no Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio e visa compreender a experiência
concebida no primeiro semestre de sua efetiva realização. Pretende-se, a partir de um contexto
pautado no materialismo histórico dialético, compreender o processo de formação dos estudantes
a partir da inserção das artes como elemento de experiência acadêmico/social. Compreende-se a
utilização da dialética como elemento que visa compreender as múltiplas determinações num
olhar que se estabelece como fundamental para que se tenha um olhar mais apurado sobre a arte
em geral. Parte-se da compreensão de que a música, integrante da concepção artística na escola,
tem fundamental princípio de facilitador do desenvolvimento cognitivo, estabelecendo não só a
necessária concentração e persistência para sua prática, como também contribuindo no processo
de socialização de estudantes. Nesse contexto, o estudo aqui apresentado tem como objetivo
propor um primeiro olhar à experiência do projeto, compreendendo assim as necessidades, o
público alvo e os anseios dos partícipes do projeto. Percebe-se a forte influência da mídia como
indutora de gêneros musicais e, com isso, novos desafios são lançados numa conduta de
perceber como o papel da consciência crítica pode ser fundamental na formação dos estudantes.
Além disso, percebe-se também que os próprios alunos reconhecem a formação que lhes conduz
a uma melhora na condição de estudos de outras áreas, fomentando assim o reconhecimento da
efetividade do projeto.
Palavras Chave: Música. Artes. Materialismo histórico dialético. IFC Sombrio.

INTRODUÇÃO

O lazer se concebe como ferramenta necessária ao fortalecimento da sociedade,
seja ele no que diz respeito à possibilidade de dar ao cidadão a oportunidade de
reestruturar suas energias para novas dinâmicas de trabalho, seja para a percepção da
vida para além do capital. Assim, consequentemente, estruturas de lazer são formadas
como elementos de transformação das relações sociais, favorecendo a interação, a
construção de ideias e a criatividade de um modo geral.
Nesse contexto, as artes, e nela, especificamente a música, fortalecem o espaço de
desapropriação de conceitos pré formulados e favorecem a construção de um ideário que
surge como elemento incentivador da não reprodução do conhecimento. Assim, a arte, e
nela a música podem contribuir no processo de aprendizagem, na valorização do
1

Este trabalho está vinculado ao Projeto de Extensão denominado: A música como elemento do lazer: o acesso às
artes e o fomento ao desenvolvimento intelectual, do Grupo de Pesquisa: Turismo, Espaço e Planejamento.
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estudante como participante de um contexto em que se fomenta sua formação integral e
plena. As artes concebem, portanto, uma formação crítica, para além da perspectiva
positivista, transformando pensamento em prática e fortalecendo a liberdade de
aprendizagem. De acordo com Sandra Loureiro de Freitas Reis em sua obra Educação
Artística: introdução à história da arte (1993, p. 21), diz que a arte “[...] apura a
sensibilidade humana; desenvolve novas possibilidades de expressão e comunicação;
estimula a criatividade; forma o gosto estético e propicia à juventude oportunidade de
apreciar a evolução da humanidade [...]”.
Com isso, adota-se neste estudo o conceito de arte de Sandra Loureiro de Freitas
Reis (1993, p.13), que afirma: “A arte exprime a vida e assume, por isso, a sua
complexidade. É pura linguagem em que se manifesta o máximo esforço realizado pelo
homem a fim de se expressar do modo mais belo, original e perfeito”. É sob esta ótica que
o presente estudo pretende mostrar o quão importante e significativo pode ser a junção da
arte musical ao processo de ensino/aprendizagem, já que é por meio de atividades
prazerosas e significativas, que os estudantes melhor se desenvolvem.
Assim, neste trabalho, buscou-se apresentar uma breve contextualização da
experiência em torno da música a partir do projeto de extensão denominado “A música
como elemento do lazer: o acesso às artes e o fomento ao desenvolvimento intelectual”
do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio, com o propósito de
compreender de que maneira a junção dos mesmos podem contribuir para um melhor
rendimento escolar dos alunos quando usadas como uma ferramenta metodológica de
ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo (em sua totalidade) utiliza o materialismo histórico dialético
como centralidade de pesquisa, propondo a partir deste, uma análise de múltiplas
variáveis que compõem os reais contextos relacionados ao aprendizado e à formação
crítica como elemento fundamental na transformação que se espera a partir de uma
educação libertadora. Compreende-se a escolha da dialética, especialmente no contexto
materialista, por estar sempre conectado com a realidade, ainda que, em um contexto
dialético, há que se questionar: qual a realidade? Desse modo, partiu-se de uma análise
qualitativa, inspirada em diversos pensadores contemporâneos do tema, especialmente
relacionados a Milton Santos (2001), Istzán Mèszàros (2010) e Eric Hobsbawn (2000;
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2013) e Pierre Bourdieu (2011), além é claro da imensurável contribuição de Paulo Freire
quanto à educação libertadora.
A dialética se caracteriza por não apresentar um pensamento puro, mas
“conectado” com a realidade em que está inserido, neste movimento recíproco de
realidade e pensamento, para uma elucidação mútua. Neste sentido, essência e
aparência são inseridos em um mesmo contexto ontológico, mas, percebidos em sua
separação real. Assim, a dialética apresenta o caráter concreto do objeto, apresenta o
real como totalidade e os movimentos contraditórios deste real. Com isso, como sugerido
por Marx e Engels (1977), o processo de produção do conhecimento seria a conjunção de
uma teoria da reprodução intelectual do real mediante um sujeito ativo, cuja atividade
encontra-se regida pelo objeto. Podemos, portanto, dizer que conhecer é também
reproduzir uma realidade posta, independentemente do sujeito.
Com isso, na análise de Saviani pode-se afirmar que:
Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de
construção do concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta) ao
passo que a lógica formal é o processo de construção da forma de
pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por aí, pode-se
compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por
inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto quer dizer que a
lógica formal já não é tal e sim parte integrante da lógica dialética). Com
efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a mediação do abstrato
(mediação da análise como escrevi em outro lugar ou “detour” de que fala
Kosik). Assim, aquilo que é chamado lógica formal ganha um significado
novo e deixa de ser a lógica para se converter num momento da lógica
dialética. A construção do pensamento se daria pois da seguinte forma:
parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto.
(Saviani, 2007, p.11)

Já o materialismo designa um conjunto de concepções ou teorias que, ao
rejeitar a existência de um princípio espiritual liga toda a realidade à matéria e a suas
modificações. O materialismo surge da luta das ciências com as formas de conhecimento
anteriores, muitas destas, ligadas a composições e ideologias desconectadas da
realidade.
É, segundo Ianni (1982), com esta preocupação que Marx deu o caráter
material (os homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da vida)
e o caráter histórico (como eles vêm se organizando através de sua história). Assim, o
materialismo histórico dialético compreende a educação em seu movimento contraditório
de humanização e alienação, sendo, portanto, que a educação tem sentido contraditório
de produção e reprodução, transformação e alienação.
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E nessa perspectiva o atual projeto tem centralidade como fomentador da
percepção dos fatos para além da reprodução de conhecimento e do senso comum.
Procura, a partir da música, estabelecer relações que busquem a contínua reflexão e o
encaminhamento para uma formação crítica e perceptiva.
Assim, para compreender o perfil dos participantes e planejar possibilidades de
atuação, buscou-se, a partir de uma pesquisa quali-quantitativa (dada as dimensões deste
trabalho) analisar os resultados apontados. A pesquisa foi aplicada durante os meses de
junho e julho e atendeu cerca de 80% dos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Qual é a melhor maneira de despertar o interesse dos alunos em sala de aula?
Quais são as melhores metodologias, ou as que mais surtem efeito no processo de
ensino/aprendizado nos dias atuais? Qual a motivação do estudo das artes numa
sociedade cada vez mais programada para realização de tarefas pragmáticas? Essas são
perguntas que circulam os ambientes escolares, por meio dos entes envolvidos na
educação. Em busca de respostas para tais questionamentos, procurou-se, por meio
deste estudo, apresentar/reconhecer o lazer, e nele a arte e a música e suas respectivas
atividades, como uma ferramenta metodológica de ensino, já que o mesmo, quando
usado como ferramenta educacional, pode promover a aproximação entre os conceitos
aprendidos em sala de aula e a prática cotidiana dos estudantes. É com o lazer que as
interações acontecem, proporcionando o aprendizado do convívio social e estabelecendo
a formação condizente às necessidades do prazer estudantil.
O contexto das aulas de música foi estabelecido a partir de participação voluntária
dos estudantes, e, nesse sentido, o grupo pretendia saber algumas informações que
levaram à procura do curso, bem como, estabelecer propostas que pudessem conhecer o
alcance e a conduta do projeto. Discutiu-se exaustivamente a relação do processo de
aprendizagem que se concebia a partir das aulas de música, seja no que diz respeito ao
aprendizado, seja no que se configura como relações sociais criadas a partir da
descoberta das artes como elemento de aprendizagem.
Com isso, procurou-se entender a faixa etária dos participantes, haja vista que o
projeto é oferecido tanto para alunos do ensino médio quanto para alunos do ensino
superior.
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Gráfico 01: Idade dos Participantes
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Fonte: Os autores, 2016.

Percebe-se que a procura maior se dá pelos estudantes do ensino médio, haja
vista a faixa etária dos alunos que participam. Há que se destacar que os horários dos
cursos são oferecidos nos momentos de aulas regulares vagas ou espaços previamente
destinados à monitoria e projetos de pesquisa e/ou extensão. Assim, parte dos estudante
utiliza seu tempo livre para participar. Outro questionamento feito, foi em torno do gênero
dos estudantes, buscando compreender as razões de maior efetividade em um ou outro
grupo.
Do ponto de vista da participação, há que se considerar que há quase o dobro de
estudantes do gênero feminino. Essa participação superior se dá em função de horários
de prática de esportes que coincidem com atividade da música. Nesse sentido, propõemse uma mudança de horários que facilite a participação. Ainda, foi questionado quanto ao
interesse por um ou outro instrumento musical, buscando reconhecer o interesse dos
alunos para que se possa promover possibilidades de ampliar a oferta.
Gráfico 03: Interesse por instrumento musical
Violão
Teclado
Bateria
Guitarra
Baixo
Acordeon
Violino
Piano
Violoncelo

Fonte: Os autores, 2016.

Salienta-se que, atualmente, o projeto encontra-se com aulas de violão,
proporcionada pelos bolsistas do projeto, bem como, com o apoio de dois profissionais
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voluntários em aulas de bateria e flauta. Pretende-se ainda estender o alcance do projeto
com a inserção de aulas de canto e fanfarra, sendo esta última, objetivando os desfiles de
07 de setembro e outras festividades.
Procurou-se, ainda, compreender o gênero musical estabelecido como preferência
dos alunos, auxiliando o professor na tomada de decisões sobre quais músicas devem ser
escolhidas como referência para as aulas.
Gráfico 04: Gênero Musical Favorito
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Fonte: Os Autores, 2016.

Além disso, a escolha por um ou outro ritmo reflete também a influência da mídia
no contexto social e, busca-se com o projeto, romper as barreiras criadas pela dinâmica
de um ou outro estilo musical. Busca-se propor aos alunos a compreensão da música
como elemento da representação cultural local e transcender a força da indústria
fonográfica na ‘escolha’ ou direcionamento dos ritmos que cada indivíduo deve ouvir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música se consolidou na história da humanidade como um elemento de
socialização, de dedicação daquele que a estuda, de amparo a quem a eleva a um meio
de vida. A música tem como dinâmica a necessária concentração que os estudantes
necessitam ao dedicar-se a um determinado estudo, fazendo-os compreender como
podem ser multiplicadores os efeitos de uma atividade desmerecida por muitos.
Nessa perspectiva, e a partir do interesse dos estudantes dos cursos de ensino
médio e superior, deflagrou-se a necessidade de um estímulo ao desenvolvimento de
espaços que pudessem efetivamente estabelecer relações com a música. Assim, a partir
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consequentemente ampliou a perspectiva de vislumbrar a aproximação a um elemento
das artes como fomentador da relação ensino aprendizagem.
Há que se salientar a ausência de uma relação mais efetiva do constructo artístico
com os espaços de convivência em todo o sul do estado de Santa Catarina, tendo
Sombrio (SC), local onde são realizadas as aulas, a inexistência de cinema, teatro, galeria
de artes e outros meios facilitadores do fomento à formação intelectual por meio da
experiência artística.
Assim, promover a música como meio de desenvolvimento mais efetivo é,
sobretudo, proporcionar um espaço de mudança do status quo, estabelecendo
possibilidades de socialização e aprendizado. Destaca-se ainda que tal projeto tende a
dinamizar a constante participação de moradores locais em apresentações, divulgando
assim a marca ‘IFC’ como elemento indissociável da comunidade local.
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Resumo: O domínio dos registros de representação semiótica de uma entidade matemática passa pela
compreensão desta entidade nos seus muitos tipos de representação, e principalmente a compreensão da
conversão de um domínio ao outro. Neste trabalho são tratados dos registros de representação semiótica
seguindo a linha de Duval. O objeto analisado é a reta. Para isso foi analisado um livro didático do ensino
médio e verificados os registros de representação em que aparecem as retas, seus tratamentos e
conversões.

Palavras-Chave: registros de representação semiótica, livro didático, reta

1 INTRODUÇÃO

O objeto da pesquisa semiótica na matemática é o ensino. Neste sentido este artigo
se refere a possibilidade de utilização da translação de uma função de reta sobre o plano
cartesiano para aprofundar o conhecimento do estudante.
A translação de uma função funciona para aumentar o sentido que uma função e suas
regras e respostas fazem para o aluno. Correlacionar função e gráfico de um mesmo objeto
necessita de articulação entre registros das variáveis visuais, das variáveis relativas e gerais e das
unidades simbólicas. Analisamos um livro verificando a aplicação dos registros de representações
e suas relações intra e inter registros.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na escrita algébrica, há três tipos de representação gráfica: procedimento por ponto,
pela extensão do traço e um procedimento de interpretação global das propriedades figurais.
Na teoria de Duval é dada uma grande importância a representação semiótica do
pensamento matemático. Um problema matemático é que o objeto não existe no meio físico, ele
não está acessível à percepção, nem a experiência cognitiva. Isto dificulta a aprendizagem, pois o
objeto matemático não é mais que sua possibilidade de representação. Assim o aprendizado
necessita de três funções cognitivas fundamentais: 1) formação de uma representação
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identificável, que não apenas se reconheça a representação, mas também suas diferentes formas
de representação; 2) domínio do tratamento intra registro que

se saiba trabalhar com a

representação dentro de um registro de representação; 3) que se domine a conversão inter
registros, que é uma atividade de transposição, de passagem de um objeto de um sistema de
representação a outro e não pode ser confundido com ou reduzido a uma codificação,
interpretação ou tratamento.
O domínio da representação semiótica e da conversão de um objeto em diferentes
sistemas de representação implicam na maturidade do pensamento de um indivíduo. Os registros
são divididos em monofuncional e multifuncional, os monofuncionais, não são algoritimizáveis,
como a língua natural. Enquanto os multifuncionais são principalmente algorítimos como o gráfico
cartesiano.

As representações são classificadas em discursivas e não discursivas, sendo a

discursiva o sistema de escrita algébrica, e não discursiva as figuras geométricas. Um exemplo de
passagem de registro multifuncional para o monofuncional seria a conversão das figuras para o
plano cartesiano.
A conversão sendo a mudança de sistema de representação necessita da
interpretação global das propriedades figurais. O estudante ao adquirir domínio da conversão de
um objeto matemático de um sistema de representação para outro amplia seu conhecimento
sobre o objeto. O objeto fica mais fácil de ser observado e percebido pelo estudante, tem mais
lógica e obriga a pensar de forma diferente.
Para que toda a classe tenha uma apreensão conceitual adequada se faz necessário
que o professor explicite as características dos objetos representadas neste sistema de
representação e as conversões necessárias para sair da representação no espaço para a figura
no plano cartesiano e suas implicações.
A noesis (apreensão conceitual) e a coordenação entre registros implicam em:
- Economia de tratamento – dois registros de representação necessitam de diferentes
custos de tratamento;
- Complementação de registro – os diferentes registros trazem informações diferentes
sobre o objeto, pode existir necessidade de mudança de registro para apreensão desta
informação;
- Maior conceitualização – resulta em melhora da ampliação conceitual, interpretação
global (DUVAL, 2008).
As implicações desta melhora de ampliação conceitual para o ensino da matemática é
o ataque consciente as incongruências e heterogeneidades de sentido que ocorrem em algumas
conversões. Um exemplo de heterogeneidade de sentido é passar da reta no plano cartesiano
para o conjunto de pontos, e então para a função. São atividades que requerem muito esforço do
estudante e consolidam a maturidade do pensamento matemático.
O empenho em identificar a congruência e heterogeneidade do sentido pode levar a
um aumento na eficiência do ensino da matemática, uma vez que certas complicações na
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heterogeneidade e no sentido não são práticas e podem ser apenas mostradas e não
demonstradas, nem exercitadas diminuindo o tempo de ensino, aumentando a eficiência no
aprendizado.
Neste trabalho realizamos uma análise sobre a reta, sua representação no espaço, no
plano, no plano cartesiano e em funções baseada nos registros de representações e suas
relações intra e inter registros.
Neste sentido, este artigo se refere a possibilidade de abordar profundamente a
conversão, como a utilização da translação da reta sobre o plano cartesiano para aprofundar o
conhecimento do estudante sobre este objeto. A agilidade em realizar a correlação depende da
boa articulação entre os dois registros. Os dois registros e muitas das suas variáveis visuais,
variáveis relativas e gerais e unidades simbólicas.
Para realizar uma análise de congruência de uma reta, primeiro e mais simples de
tudo devem ser discriminadas as unidades significativas, como os símbolos de variáveis (x,y,z),
em seguida, e menos evidente devem ser distinguidas as variáveis gerais para isso é preciso
determinar se o objeto faz parte de um traço ou área, se o traçado é uma reta e ainda determinar
as três variáveis particulares correspondente ao traço, traçado e orientação dos eixos
(DUVAL,2011).

A interpretação das representações gráficas de uma reta depende de uma
identificação

precisa de todas as variáveis visuais pertinentes e do reconhecimento

qualitativo das unidades simbólicas correspondentes. A leitura e percepção destes
gráficos depende do sincretismo da percepção da articulação necessária entre as
variáveis visuais e seus símbolos (DUVAL, 2008).
Para demonstrar a relação variável visual da representação e unidade
significativa da escrita algébrica utiliza se a translação que contribui para que o esboço
da reta mantenha-se bastante próximo do procedimento que permite estabelecer
correspondência entre gráfico e expressão algébrica.
Para a maioria dos estudantes é fácil transpor os pares ordenados no plano
cartesiano (congruente), de início é difícil (não-congruente) ver que os pontos formam
uma reta. Normalmente entendem que ao deslocar o gráfico sobre o plano cartesiano
obrigou a função a sofrer uma profunda modificação. Quando se faz entender que na
realidade o deslocamento da sobre o plano cartesiano não provoca modificação profunda
na função.
A compreensão sobre o objeto se faz pela percepção de que o conjunto de
pares de números fazem parte de um objeto maior, a reta. Essa transformação possibilita
que se percebam mudanças na posição da reta e na expressão algébrica correspondente
(DUVAL,2011).
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No caso da reta o gráfico das funções pode ser obtido pelas equações do tipo
y= ax+b com apenas os movimentos de translação horizontal ou vertical seguintes.
Horizontal y= a (x+b/a) ou y-0=a(x- -b/a)
Vertical y-b=ax 0u y-b=a(x-0)
O movimento de translação horizontal mostra com mais clareza a raiz (-b/a) e,
no entanto, ela esconde o papel de b. Contrariamente, é o que se pode observar no
movimento de translação vertical. Por exemplo a equação y=2x+1 é obtida quando por
meio da translação vertical ou horizontal da equação y=2x.,
A translação é uma transformação que pode ser utilizada no esboço da reta e
auxiliar para a consolidação do aprendizado subsequente de outras funções. Visto que, a
compreensão matemática depende do conhecimento de dois registros de representação e
a conversão entre eles.
A maioria dos autores trata o objeto apenas no sistema de representação em
que este está inserido. Fazendo-se apenas o questionamento, por exemplo, se a reta no
plano cartesiano está ou não inclinada.
2 METODOLOGIA

A análise é realizada sobre um livro do ensino médio. No primeiro momento é
verificada a sequência do conteúdo que está sendo ministrado. O segundo momento, como os
autores abordam o objeto reta ao longo do texto, seus tratamentos e conversões. O terceiro
momento como o objeto reta é abordado em que sistemas de representação se apresenta, como
são operados os tratamentos, realizadas as conversões, e se os autores se utilizam de algumas
técnicas sugeridas por Duval como a translação das retas nos planos cartesianos.

3 RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

O livro escrito por Bongiovanni, Vissoto e Laureano para o segundo grau, agora
ensino médio, com o título de “Matemática é vida.” Um livro que se propõe a ensinar
uma matemática que prepare o aluno para a vida. Dando um tratamento significativo para
os conteúdos e selecionando exercícios que priorizam o raciocínio. Propõem que o aluno
deva construir seu conhecimento lógico-matemático, participando ativamente do processo
de aprendizagem .
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O livro faz várias alusões a aplicação do conhecimento matemático no
cotidiano, apresenta vários exercícios para treinamento de tratamentos e em todo capítulo
apresenta exercícios para ampliação da visão espacial e desafios.
No texto a seguir será sumarizada as abordagens do objeto reta e suas
representações, os tratamentos aplicados e conversões explícitas e implícitas.
Os autores fazem várias abordagens da reta em diferentes sistemas de
representação. A reta como formada por todos os números reais. Não chegam a fazer
uma demonstração clara disto, mas abordam a reta dos números reais. Apresentaram
também inequações para determinação do valor de x, e pedem para que o estudante
visualizem segmentos de retas pertencentes (que são arestas de um cubo) a um cubo
para amplificação da visão espacial. Inclusive em muitos capítulos fazem alusão a
geometria para correlação entre retas e suas relações no espaço ou no plano.
No capítulo sobre gráfico cartesiano descrevem como representar uma
equação no plano cartesiano através do artifício da tabela de pontos. Mostram a
geometria dedutiva e proporções entre retas transversais. Com a passagem do livro o
elemento reta passa por abordagem mais complexas, em diversos sistemas de
representação, ampliando as informações que podem ser retiradas dela. No entanto,
quase sempre dentro de um mesmo sistema de representação, as vezes com a utilização
de dois ou três sistemas de representação mas fazendo muito pouca alusão as
conversões entre estes. Por exemplo, no capítulo 11 mostram através da geometria
dedutiva que são guardadas proporções entre retas transversais.
Em secções separadas abordam o plano cartesiano, como capítulo de
introdução a geometria analítica, capítulo 16 do livro, mostram os sinais dos pontos x e y
com a mudança de quadrante no plano cartesiano. Mostram como obter a distância entre
dois pontos utilizando relações entre distintos segmentos de reta no plano cartesiano.
Ensinam uma conversão do plano cartesiano para o sistema de equação quando obtêm a
equação de uma circunferência através do plano cartesiano, utilizando segmentos de reta
e teorema de Pitágoras.
No entanto, fazem algumas tentativas de explicitar as conversões como no
capítulo sobre equações da reta e da parábola. Realizam uma conversão do plano
cartesiano para o sistema de equações ao demonstrarem como determinar a equação da
reta não vertical que passa por dois pontos conhecidos e outro desconhecido.
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Novamente, na sequência realizam apenas a análise de pares de pontos pertencentes a
uma reta.
Um momento interessante se faz presente no capítulo 36 sobre progressões
aritméticas. Numa das explicações mostra uma reta que apenas ´utilizada para visualizar
melhor o gráfico. O gráfico é formado por pontos isolados. Ou seja, uma informação nova
porque não tinha sido mostrada anteriormente pelo texto. Outra informação importante
sobre a reta foi passada através de uma curiosidade do capítulo 39 onde foi realizada
uma demonstração de que retas tem mesmo número de pontos, mesma cardinalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um livro didático convidativo como este com capítulos que separam bem os
conteúdos, trabalhando um por vez. Muito forte nos trabalhos mentais intra registros, que
faz uso algumas vezes das conversões entre registros. Mas, poderia explorar mais as
conversões principalmente as incongruentes para melhorar a compreensão dos
estudantes sobre os registros de representação semiótica trabalhados.
Numa segunda etapa deste trabalho estes registros de representação devem ser
analisados em um livro atual para verificar se as conversões de sistema de representação
semiótica estão sendo trabalhada de forma mais consistente.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, propor a implantação de um equipamento para
reaproveitar a energia térmica da água que é utilizada no processo de pré-resfriamento no processo de
abate de frangos, em uma agroindústria do sul catarinense. O trabalho foi desenvolvido através da
quantificação da energia térmica desperdiçada no processo e a energia elétrica gasta para o resfriamento
da água e produção de gelo, os quais são utilizados na etapa de pré-resfriamento das carcaças, visando à
redução no consumo de energia elétrica e consequentemente nos custos de produção da empresa.
Também foi realizada a análise de retorno do investimento da proposta, através do método payback, VPL e
TIR, utilizando os valores do custo de instalação do equipamento e os valores que seriam economizados
com a instalação do mesmo. Com os resultados obtidos na análise de retorno do investimento verificou-se a
viabilidade da instalação do equipamento para reaproveitar a energia térmica da água, o qual retorna o valor
investido no prazo de um ano e onze meses utilizando o método do payback, e em quatro anos e um mês
pelo método do VPL e TIR. O trabalho deixa a oportunidade para uma futura pesquisa com a utilização da
água pré-resfriada, através do equipamento para recuperar energia térmica ser utilizada nos condensadores
evaporativos do sistema de refrigeração, visando uma redução na pressão de descarga dos compressores
e consequentemente uma redução no consumo de energia dos mesmos.
Palavras-Chave: análise de retorno de investimento, pré-resfriamento, reaproveitamento de energia.

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do Ministério da Agricultura (2014), nas últimas três décadas a
avicultura brasileira apresentou altos índices de crescimento. Desta forma o Brasil se
tornou o terceiro produtor mundial e líder em exportação, ficando atrás somente dos
Estados Unidos e China, respectivamente, em volume de produção.
Atualmente, a carne nacional chega a 142 países e a taxa de crescimento de
produção da carne de frango, deve alcançar 4,22% anualmente. Nas exportações, com
expansão prevista em 5,62% ao ano, o Brasil deverá continuar na liderança mundial.
Segundo os dados coletados pela Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA, 2014), as exportações brasileiras de carne de frango entre janeiro e junho de
2014 apresentaram alta de 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior,
totalizando 1,902 milhão de toneladas.
A exportação de carne de frango no 2° trimestre de 2014 registrou aumento no
volume embarcado e no faturamento na comparação com o trimestre imediatamente
anterior (IBGE, 2014). Tendo no 2° trimestre de 2014 o Paraná como o estado brasileiro
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que liderou as exportações de frangos para o mercado externo, seguindo-se com Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos somaram 71,6% das exportações brasileiras.
Os abatedouros de aves por sua vez são grandes consumidores de água e
energia elétrica entre as indústrias de alimentos, devido às normas estabelecidas pela
portaria n° 210 de 10 de novembro de 1998, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento (MAPA) e da Secretaria de Defesa Agropecuária. Estas normas definem o
regulamento técnico da inspeção tecnológica e higiênico-sanitária de carne de aves, a
qual padroniza os métodos de elaboração de produtos de origem animal no tocante às
instalações, equipamentos, higiene do ambiente, esquema de trabalho do serviço de
inspeção federal para o abate e a industrialização de aves (BRASIL, 1998).
No Brasil comumente é realizado o pré-resfriamento das carcaças por imersão
em água, utilizando resfriadores contínuos, tipo rosca sem fim, popularmente conhecidos
como chillers. A água utilizada no processo não pode ser recirculada, e a temperatura da
mesma no pré-resfriamento não deve ser superior a 4°C. Segundo a portaria n°210/98 do
MAPA a renovação de água dos resfriadores contínuos deverá ser constante e em
sentido contrário à movimentação das carcaças, na proporção mínima de 1,5 litros por
carcaça no primeiro estágio e 1,0 litro no último estágio (BRASIL, 1998). Esta água
utilizada no pré-resfriamento normalmente é descartada e/ou utilizada para carregar as
vísceras e outras partes dos frangos que não são aproveitadas para produção, onde
posteriormente serão utilizadas na fabricação de subprodutos.
Desta forma este trabalho teve como objetivo o estudo de uma proposta de
implantação de um equipamento para diminuir o consumo energético do sistema de
resfriamento da água, conservando e reaproveitando a energia térmica da água que é
descartada nos chillers para pré-resfriar a água potável que será utilizada no processo.
Para atingir o objetivo geral serão avaliados a quantificação da energia térmica
desperdiçada na água utilizada no processo de pré-resfriamento das carcaças de frango,
a quantificação do consumo de energia elétrica gasto com o processo de resfriamento da
água e produção de gelo e a verificação do retorno do investimento da implantação do
equipamento para reaproveitamento da energia térmica da água.

2 METODOLOGIA

Para medir a vazão de água e gelo utilizados nos chillers, são utilizados
hidrômetros da marca LAO. Para verificar a temperatura da água nos chillers durante o
processo, existem sensores de temperatura instalados na entrada e saída dos mesmos
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com

monitoramento

e

registro
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contínuo.

Os

sensores

são

termorresistências do tipo PT100 com faixa de utilização de -200 a +650°C.
Para a coleta dos dados de temperatura da água nos chillers foram realizadas
leituras através de um software de monitoramento contínuo da temperatura (termógrafo).
No cálculo da energia térmica (Q) da água desperdiçada no descarte dos
chillers foi utilizada a Equação Fundamental da Calorimetria (SILVA, 2010).
Os valores de economia de energia elétrica são calculados com base nos
dados técnicos fornecidos pela fornecedora do equipamento, o qual segundo Zanin et. al
(2002) a etapa de resfriamento de água é o principal responsável pelo consumo de
energia elétrica no sistema de refrigeração correspondendo a mais de 84%.
A figura 01 apresenta o modelo inicial do processo de pré-resfriamento no
abate de frangos, onde observa-se que a água é descartada após ter sido utilizada.
Figura 01 – Utilização da água no pré-resfriamento do abate de frangos

Fonte: Autores, 2016

A figura 02 mostra a proposta de alteração do processo para reaproveitar e
realizar o pré-resfriamento da água utilizada no chiller de frango. Nesta proposta a água
descartada (figura 01) é deslocada até um trocador de calor para que a água seja
resfriada com amônia e contribua com a redução dos custos.
O cálculo do payback original (simples) foi desenvolvido conforme orienta
Kassai (2007) em meses. A depreciação do equipamento se daria em dez anos pelo
tempo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para máquinas e equipamentos,
mas como se necessita da avaliação do retorno de investimento em cinco anos, será
realizada uma depreciação acelerada para fins de cálculo do retorno do investimento pelo
método do VPL e TIR, dividindo-se o valor do investimento em cinco anos, visando uma
maior criticidade na avaliação do retorno do investimento no projeto.
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Figura 02 – Reaproveitamento e pré-resfriamento da água no abate de frangos

Fonte: Autores, 2016

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 01 mostrou o sistema instalado na empresa sem alterações. Após a
instalação de um trocador de calor (figura 02) foram realizados os cálculos apresentados
neste trabalho.
O abatedouro de frangos a qual a proposta é direcionada utiliza no processo de
pré-resfriamento, 4,5 litros de água/frango. Atualmente são abatidos 10.000 frangos/hora,
correspondendo a 45.000 litros de água sendo renovado por hora no processo. Sendo
que a temperatura final da carcaça no processo não pode ultrapassar 7ºC no interior do
músculo. Neste caso, a água é renovada a 2°C por meio da adição de aproximadamente
6 toneladas/hora de gelo em escamas com temperatura média de -5°C.
Para recuperar a energia térmica desperdiçada da água que é descartada
durante o processo de renovação nos chillers, alguns fabricantes desenvolveram um
sistema de recuperação de energia, através da troca de calor entre a água descartada e a
água potável utilizada para reposição nos chillers.
A água proveniente do descarte dos chillers com baixa temperatura é
bombeada por uma tubulação que a conduz até uma peneira rotativa, onde as partículas
que possam vir suspensas na água ficam retidas. Logo em seguida a água de descarte
dos chillers entra no trocador de calor a placas onde troca calor com água potável, que
está com temperatura ambiente (em média 28°C), gerando um pré-resfriamento na
mesma antes de ser finalmente resfriada no trocador de calor a placas água-amônia, o
que irá gerar uma redução na quantidade de calor a ser absorvida pelo sistema de
refrigeração, enquanto que a água de descarte dos chillers ao passar pelo regenerador irá
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aumentar sua temperatura ao receber o calor proveniente da água potável que se
encontrava em temperatura ambiente antes de passar pelo regenerador de energia.
Para calcular a quantidade de energia elétrica gasta, inicialmente será
calculada a carga térmica necessária para o processo, ou seja, o quanto de calor é
removido da água para resfriá-la até 2°C e também a quantidade de calor que precisa ser
removido para produzir o gelo (tabela 01).
Tabela 01 – Cálculo da carga térmica da água a ser resfriada e da carga térmica para produção de gelo.
Parâmetros Avaliados
Vazão de água utilizada
Densidade da água
Vazão em massa da água
Variação de temperatura
Quantidade de energia a retirar para o
resfriamento da água

Carga térmica resfriamento da
água
39000 l/h
0,9997 kg/l
38988,3 kg/h
28 °C - 2 °C = 26°C

Carga térmica da produção de
gelo
6.000 l/h
0,9997 kg/l
5.998 kg/h
28°C - 0°C =28°C

1.013.696 kcal/h

-

-

Carga térmica resfriamento da água
Variação de temperatura do gelo

-

Carga térmica congelamento da água(Q2)
Quantidade de energia a retirar
para produção de gelo (Q1+Q2=Qt)

-

167.950 kcal/h
0°C – (-5°C) = 5°C
494.852 kcal/h
662.802 kcal/h

Fonte: Autores, 2016

A diferença no cálculo em relação à carga térmica para o resfriamento da água
é somente devido ao fato de que na produção de gelo existe a mudança de fase da água,
devendo ser levada em consideração à parcela de calor latente no cálculo. A carga
térmica total do processo é de aproximadamente 1.677.000 kcal/h, que devem ser
retirados pelo sistema de refrigeração do frigorífico.
Após calcular a carga térmica necessária para o processo de pré-resfriamento
das carcaças de frango nos chillers, será utilizada a equação da potência consumida pelo
compressor frigorífico para chegar ao consumo de energia elétrica para resfriamento da
água e produção do gelo utilizados no processo de pré-resfriamento das carcaças de
frango. O consumo de energia do processo é de 487.37kW por hora, para retirar a carga
térmica atual.
Para realizar o cálculo da economia de energia utilizada na produção das
escamas de gelo, estima-se uma redução na temperatura inicial da água de resfriamento
em 10ºC (figura 02). Ou seja, com a instalação do trocador de calor foi responsável em
diminuir a temperatura da água antes do processo de produção de escamas de gelo para
inserção no chillers. A tabela 02 apresenta os valores utilizados.
O novo consumo de energia com a carga térmica será menor devido à
temperatura mais baixa da água pré-resfriada. Verificasse que a nova potência consumida
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no eixo do compressor é 356,59 kWh. Pode-se observar uma redução no consumo de
energia na ordem de 26,83%, em relação ao cenário anterior.
Tabela 02 – Carga térmica a ser retirada da água para produção de gelo após pré-resfriamento

Vazão de água utilizada (v)

Carga térmica a ser retirada da
água após pré-resfriamento
39000l/h

Carga térmica da
produção de gelo
6.000l/h

Densidade da água (d)

0,9997kg/l

0,9997kg/l

Vazão em massa da água (m)

38988,3kg/h

5.998kg/h

Variação de temperatura (∆T)

2°C - 18°C = -16°C

0°C - 18°C = -18°C

Quantidade de energia a retirar para o resfriamento
da água (Q)

623.813kcal/h

-

Carga térmica resfriamento da água (Q1)

-

107.968kcal/h

Variação de temperatura do gelo (∆Tg)

-

-5°C - 0°C = -5°C

Carga térmica congelamento da água(Q2)

-

494.852kcal/h

Parâmetros Avaliados

Quantidade de energia a retirar para produção de
gelo (Q1+Q2=Qt)
Fonte: Autores, 2016

602.820kcal/h

O custo para instalação do equipamento para regenerar a energia da água que
é descartada dos chillers é de R$ 400.000. Em uma comparação da situação do processo
atual, com a alternativa proposta de instalação do regenerador, tem-se uma economia de
energia de 130,88 kWh, devido à redução das parcelas de carga térmica dos trocadores
de calor e dos geradores de gelo ao serem alimentados utilizando a água com a
temperatura de 10°C mais baixa do que na condição atual, tendo uma parcela adicional
de 5,88 kWh devido à instalação de uma peneira rotativa junto ao regenerador e uma
bomba para compensar a perda de carga da água ao passar pelo mesmo, totalizando
uma economia de 124,9 kWh no processo e R$ 209.496,27 anualmente.
O retorno do investimento através do método payback, acontece em um ano e
onze meses, o que na visão da empresa é um tempo aceitável para os projetos serem
realizados, visto que os projetos para serem aprovados necessitam retornar o
investimento no período máximo de cinco anos. A empresa utiliza como taxa mínima de
atratividade (TMA) o valor de 12% ao ano, considerando viável o investimento em projetos
que tenham o retorno do valor investido no prazo máximo de cinco anos.
Ao analisar o resultado do cálculo do VPL e TIR, nota-se um aumento no
tempo de retorno do investimento, devido à maior complexidade do cálculo por
contemplarem uma maior quantidade de variáveis em comparação ao payback, ainda
assim o projeto mostrou-se viável, devido ao retorno do investimento acontecer antes de
cinco anos, obtendo um VPL maior que zero e o resultado da TIR maior que o valor da
TMA.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode-se verificar, a etapa de pré-resfriamento das carcaças de frango
mostra-se uma grande consumidora de recursos ambientais e financeiros. Percebe-se
que com a implantação de um equipamento para reaproveitar a energia térmica da água
utilizada no processo de pré-resfriamento no abate de frangos é possível reduzir o
consumo de energia em aproximadamente 26,83%.
O retorno do investimento da implantação do equipamento para o
reaproveitamento da energia térmica da água utilizada no processo de pré-resfriamento
das carcaças de frangos, realizado através dos cálculos de retorno do investimento no
regenerador de energia pelo método do payback simples, payback descontado, VPL e
TIR, viabilizou uma economia anual de R$ 209.496,27.
Ao verificar os resultados, a proposta se mostrou viável através da análise de
retorno do investimento, onde através do cálculo do VPL e da TIR pode-se verificar que o
retorno do valor investido no projeto acontece em quatro anos e um mês, e após este
período a instalação do equipamento contribuirá para reduzir os custos de produção.
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ANÁLISE DE SOFTWARES DE MODELAGEM DE ANTENAS PARA CURSOS
TÉCNICOS E DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Ramon Mayor Martins1
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Resumo: A proposta deste artigo é realizar uma análise entre softwares de modelagem de antenas para
utilização nos cursos Técnicos e de Engenharia de Telecomunicações no Instituto Federal de Santa
Catarina. Os softwares analisados são: 4NEC2, MMANA-GAL e EZNEC, baseados na engine NEC e muito
difundidos na comunidade científica. Eles possuem várias ferramentas para projetar antenas que permitem
ao aluno calcular, simular, analisar e observar diagramas gerados. Neste artigo é apresentado algumas
características e funcionamento desses softwares e relatado suas capacidades afim de auxiliar nas
disciplinas que envolvem projeto de antenas. Todos os softwares se mostram eficientes e intuitivos,
possibilitando a escolha entre eles sem prejuízo de cálculos e processamento diferentes entre si.
Palavras-Chave: Antenas, softwares, simulação, Telecomunicações.

1 INTRODUÇÃO
Os cursos técnicos e de engenharia de telecomunicações no Instituto Federal
campus São José abordam os conceitos de Radio Frequência (RF) em várias disciplinas
tais como: Radiotransmissão, Antenas e Propagação, Sistemas de Telecomunicações,
entre outras. Nestes conceitos uma questão para o correto funcionamento dos sistemas
RF estudados é o projeto de antenas. Balanis (2005, p.1) explica que na norma IEEE
Definições Padronizadas de Termos para Antenas, uma antena é definida como “um
dispositivo para radiação ou a recepção de ondas de rádio”, outra definição apresentada
por Frenzel (2013, p. 44) é que uma antena atua como interface entre um transmissor ou
um receptor e o espaço livre. Desse modo a antena irradia ou sente um campo
eletromagnético. De acordo com Balanis (2005, p.1), para sistemas de comunicação sem
fio, a antena é um dos componentes mais críticos.
Um bom projeto de antenas leva em consideração o diagrama de irradiação e
diversos parâmetros, tais como: ganho, diretividade, abertura, polarização, relação frentecostas, entre outros aspectos. Todos esses parâmetros são bem conhecidos pela
literatura, no entanto, para realizar alguns testes e experimentos se torna interessante
modelar a antena através de softwares de simulação, pois possibilita a variação de
parâmetros para tomadas de decisões.
Os softwares de simulação explorados nas disciplina são os utilizados por
radioamadores e entusiastas, que contem extensa documentação na web e que também
contribuem com pesquisas publicadas no IEEE. Nesse artigo são realizadas breves
análises sobre esses softwares e discutidas algumas capacidades e funcionamentos.
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2 METODOLOGIA
Os softwares de modelagem de antenas utilizados foram o 4NEC2 (VOORS,
2016), o EZNEC/EZNEC+ (LEWALLEN, 2016) e MMANA-GAL (MORI et al, 2016). Esses
softwares são baseados nas engines NEC2 e NEC4. A sigla dessas engines significa
Numerical Eletromagnetics Code, desenvolvido nos anos 70 em Fortran por Gerald Burke
e Andrew Poggio. Essas engines são utilizadas para modelagem de antena, muito popular
por radioamadores, no entanto não são códigos aberto. O funcionamento das engines
NEC é descrita pelos próprios programadores (BURKE e POGGIO, 1981). Esse código é
baseado no método da solução de momentos da integral do campo elétrico (EFIE) por
condutores finos e a equação integral do campo magnético (MFIE) para superfícies
fechadas condutoras. Ele usa um método interativo para calcular as correntes em um
conjunto de fios e os campos que resultam.
Para os receptores, o processo começa pelo cálculo do campo elétrico no
espaço por um sinal de rádio de uma dada frequência ao longo do eixo X no espaço
tridimensional. Este campo é uniforme em Y e Z, mas varia ao longo do eixo X; a
magnitude do sinal em qualquer ponto ao longo de X é definida pela fase naquele
instante. Os elementos da antena possuem diferentes tensões em cada ponto. O que o
NEC faz é quebrar esses elementos em pequenos pontos amostrados chamados de
“segmentos”. O sistema usa cálculos simples com base no diâmetro do condutor e no
comprimento de onda do sinal para determinar a tensão e as correntes induzidas em cada
um destes segmentos, desse modo possibilitando o modelamento de antenas.
A antena utilizada para comparar os softwares foi o dipolo de meia onda. Essa
antena consiste de dois elementos onde cada um mede metade do comprimento de onda.
Essas antenas são alimentadas no centro, onde a tensão é mínima e a corrente é
máxima. O dipolo é um dos tipos de antenas mais simples e são populares para muitas
aplicações (POISEL, 2012, p. 191). Muito utilizada nas faixas de HF, VHF e UHF por sua
simplicidade. Para as análises, foi projetada a antena dipolo de meia onda para a faixa de
2 metros (VHF), na frequência de 145 MHz.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Software 4NEC2
Para a construção da dipolo, o primeiro software utilizado foi o 4NEC2. Esta
ferramenta é baseada na engine NEC2. É um ambiente completamente livre para criar,
visualizar e otimizar modelos de antenas. A versão utilizada foi a 5.8.16 de Novembro de
2015. Esta ferramenta foi desenvolvida por Arie Voors para rodar na plataforma Windows.
No IFSC utilizamos a aplicação Wyne para rodar o 4NEC2 através do Linux.
O 4NEC2 permite algumas formas de edição como: a partir de um bloco de
notas, a partir de um editor de bloco de notas do próprio 4NEC2, a partir de um editor
personalizado para o 4NEC2 e a partir da geometria em 3D. Nas análises foram utilizados
os dois últimos. Dentro do editor personalizado a antena é construída através de um plano
cartesiano X, Y, Z, nesse editor também é possível entrar com o tipo de material utilizado,
o diâmetro desse material, a tensão aplicada ao dipolo ativo, a frequência de operação, o
tipo de solo onde estará elevada a antena, as características do solo, entre outros
aspectos.
Para o cálculo, é possível escolher uma frequência específica ou uma faixa de
frequências para ser apresentado o comportamento da antena. Também é possível
escolher se o comportamento será o campo próximo ou o campo distante da antena. Após
os cálculos, os dados obtidos aparecem na janela principal como: tensão, impedância,
relação de onda estacionária (ROE), componentes em série e paralelo, potência irradiada,
eficiência, perda de estrutura, corrente, entre várias outras informações. Também é
gerado em uma outra janela os padrões de irradiação. Nessa janela é possível obter
informações como: perfis de irradiação horizontal, vertical, além da possibilidade de obter
o diagrama em 3D.
Realizando os cálculos para uma faixa de valores escolhida, é possível obter o
gráfico da ROE, do coeficiente de reflexão em dB (decibel), do ganho em dB e da relação
frente costas. O 4NEC2 também é capaz de gerar a Carta de Smith (gráfico que permite
soluções visuais para os cálculos de linha de transmissão). A tela principal do software
pode ser visualizada na Figura 1.
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Figura 01 – Tela principal do 4NEC2.

Fonte: elaboração própria (2016).

3.2 Software Mmana-Gal
Para a construção da dipolo, o segundo software utilizado foi o Mmana-Gal.
Esta ferramenta possui uma versão básica (que foi utilizada) e uma versão profissional. A
versão utilizada é a básica 3.0.0.31, desenvolvida por Makoto Mori, Alexander Schewelew
e Igor Gontcharenko. O copyright da versão é de 1999 – 2011. Este software é baseado
em uma engine NEC chamada MININEC-3, escrita em C++.
Toda inserção de dados é realizada em uma janela somente, separada por
guias chamadas de: geometria, visualização, cálculo e gráfico do campo distante. Na guia
geometria, a antena é construída do mesmo modo que no 4NEC2, ou seja, através de
coordenadas tridimensionais X, Y, Z. Nessa tela também é possível informar onde será o
dipolo ativo, qual a tensão inserida e a frequência (permitindo a entrada como
comprimento de onda). Uma vez inserido os dados, na tela de visualização é possível ver
e rotacionar espacialmente a antena, bem como selecionar os elementos dela. Na tela de
cálculo é possível alterar as características do solo, alterar a frequência de operação,
selecionar o diâmetro do material, o tipo de material (cobre, alumínio, ferro, etc).
Realizado os ajustes o botão “Start” dá início a computação dos dados. As informações
são apresentadas na própria tela onde é possível observar a resistência ôhmica, a
impedância, a ROE, o ganho em dBi, a relação frente-costas e a elevação da antena.
Nessa tela há a opção de plotar os gráficos e coletar maiores detalhes da antena
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projetada, como por exemplo: a impedância, a ROE, o campo distante e o ganho para
uma faixa de valores, o que o software chama de “especulação”. Ainda nessa tela é
possível realizar uma otimização inserindo alguns objetivos como: atingir uma
determinada ROE, relação frente-costas, impedância, ganho, etc. Na última guia, nos
gráficos de campo distante, são apresentadas os perfis de irradiação horizontal, vertical,
com várias características da antena, também é possível obter o gráfico em 3D do perfil
de irradiação. A tela principal do software pode ser visualizada na Figura 2.
Figura 02 – Tela principal do Mmana-Gal.

Fonte: elaboração própria (2016).

3.3 Software EZNEC
O terceiro software é o EZNEC, criado por Roy Lewallen, a versão utilizada foi
a 5.0. Esta ferramenta é uma das mais populares entre a comunidade de radioamadores.
A tela do EZNEC é bastante compacta e as guias são separadas com um identificador “>”.
Nas guias é possível a edição da frequência, comprimento de onda, a inserção dos
elementos, fonte, linhas de transmissão, transformadores, tipo de solo, perda dos
elementos, seleção do tipo de gráfico, impedância da antena. Ao clicar no identificador da
guia, será aberta uma nova janela com os campos para a inserção dos valores. A edição
da antena é feita da mesma forma que os outros dois programas, ou seja, através de
coordenadas tridimensionais X, Y, Z em um editor. Assim que os dados são inseridos, é
possível observar a antena em 3D, clicando em um botão chamado “View Ant”. Nessa
janela é apresentado controles de rotação, zoom e ajustes da antena. O cálculo é
realizando clicando no botão “FF Plot”, onde são apresentados o diagrama de irradiação
no perfil vertical e horizontal, bem como as informações como ganho em dBi, relação
frente-costas, abertura do feixe, ganho no lóbulo principal. Nesse gráfico também é
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possível mover o cursor e verificar o ganho em cada ponto do diagrama. Assim como os
outros programas é possível observar a ROE para uma faixa de frequências. Essa
observação é feita através de um gráfico com os respectivos valores de ROE para as
frequências inseridas. Nesse gráfico é apresentado detalhes da menor ROE alcançada.
Por fim, no EZNEC é possível fazer uma análise detalhada do campo próximo da antena.
A tela principal do software pode ser visualizada na Figura 3.
Figura 03 – Tela principal do EZNEC.

Fonte: elaboração própria (2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O campo de estudo e desenvolvimento de antenas é dinâmico, e, nos últimos
anos a tecnologia de antenas tem sido uma parceira indispensável da evolução das
telecomunicações. Muitos dos grandes avanços que ocorreram nesse período estão em
uso corrente atualmente, entretanto, hoje nos deparamos com inúmeras questões e
desafios, principalmente devido à crescente demanda por sistemas de alto desempenho.
Os softwares de modelagem de antena auxiliam nos projetos, ajustes e otimização para
contribuir com a demanda por sistemas de alto desempenho.
Os softwares utilizados tem características similares, pois utilizam o NEC ou se
baseiam nele como engine. Algumas observações podem ser realizadas, como por
exemplo, o Mmana-Gal tem uma interface intuitiva e todo processamento acontece
somente em uma janela, enquanto os outros abrem várias janelas. O 4NEC2 tem um
recurso 3D mais apurado, enquanto o Mmana-Gal é mais simples. O 4NEC2 tem alguns
modelos de antenas pré-definidos onde construir tridimensionalmente seria complexo,
como antenas helicoidais e parábolas. O 4NEC2 também apresenta a Carta de Smith, o
Mmana-gal e o EZNEC não. Sobre múltiplas instâncias, o EZNEC é o único que não
aceita, os outros dois softwares permitem abrir o programa várias vezes na mesma área
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de trabalho. Os gráficos do EZNEC tem maior precisão e são bem organizados, no
entanto o gráfico do padrão de irradiação possui somente o campo total, enquanto os
outros softwares apresentam os perfis horizontais e verticais. Uma outra análise pode ser
feita no tempo de processamento, ambos tiveram o mesmo desempenho. Por fim, todos
os três softwares são bem amparados por documentações, tutoriais, exemplos e guias,
principalmente pelo fato de serem muito utilizados por radioamadores.
Nos cursos da área de Telecomunicações do Instituto Federal de Santa
Catarina, nas disciplinas de Radiotransmissão, Antenas e Propagação e Sistemas de
Telecomunicações, são apresentados aos alunos a possibilidade de escolher entre os
softwares que mais os agradam sem prejuízo ou diferença em cálculo entre eles.
Outros softwares estão em análise para serem utilizados nas disciplinas como
por exemplo: o EMCoS Antenna Vlab e o AN-SOF 100.
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Resumo: O chiller de absorção de água e amônia tem como fonte de energia o rejeito térmico proveniente
de máquinas térmicas com elevadas temperaturas de chama, como que é o caso das microturbinas a gás
natural e podem ser utilizados para fins de climatização ou refrigeração. Este trabalho tem como objetivo a
simulação numérica do comportamento do evaporador de um chiller de absorção de água e amônia através
do AutoDesk CFD (Computational Fluid Dynamics) para avaliar a melhor conjuntura de transferência de
calor do sistema, as temperaturas de saída dos fluidos e eficiência do evaporador através da variação nas
condições de fronteira, geometria e fluxo dos fluídos.
Palavras-Chave: Chiller. Evaporador. Transferência de calor

1 INTRODUÇÃO

A eficiência das microturbinas varia entre valores de 20 e 30% quando operam
em ciclo simples. Assim sendo, 70 a 80% da energia primária contida no combustível é
perdida para o ambiente na forma de calor. A baixa eficiência dessas máquinas se deve à
alta temperatura dos gases na exaustão associada com a baixa pressão, insuficiente para
produzir trabalho. No entanto, a alta temperatura dos gases na exaustão possibilita uma
gama de processos para recuperação desse calor e posterior aproveitamento em
processos de cogeração (GALLEGO, 1998).
Os sistemas de cogeração se caracterizam pela geração simultânea e em
sequência de energia elétrica ou mecânica e energia térmica. Atualmente as plantas de
cogeração são alternativas viáveis técnica e economicamente. De acordo com Bazzo,
Carvalho e Matelli (2013), no Brasil, a cogeração é uma tecnologia conhecida e praticada
há mais de meio século. Contudo, somente nos últimos anos, devido às preocupações
com a segurança do setor energético, o aumento das restrições ambientais ao uso dos
clorofluorocarbonetos (CFCs) e do prognóstico de maiores custos da energia elétrica,
passou a ter visibilidade como uma alternativa promissora na área industrial e têm
motivado a busca de outras tecnologias para geração de frio. Neste sentido, os sistemas
de refrigeração podem operar com fontes de calor residuais, aumentar a eficiência global
do sistema e reduzir os custos da produção.
A partir da modelagem e simulação numérica, este trabalho tem como objetivo
analisar o comportamento do evaporador do chiller de absorção de amônia e água que
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faz parte da micro planta de cogeração, utilizando o software AutoDesk CFD
(Computational Fluid Dynamics), que é uma ferramenta importante na simulação dos
fluidos e transferência de calor, sendo amplamente utilizada em projetos de sistemas de
refrigeração, para avaliar a melhor condição de transferência de calor, as temperaturas de
saída dos fluídos e ainda a eficiência do equipamento.
O presente trabalho estrutura-se da seguinte maneira, na seção 1 os sistemas de
refrigeração são revisados e na seção 2 apresenta a metodologia seguida no trabalho,
assim como métodos e hipóteses assumidas. As seções seguintes apresentam os
resultados e discussão em 3, seguido das conclusões, considerações finais e referências.

2 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

A refrigeração é amplamente utilizada em vários setores industriais, dos quais
podemos evidenciar a indústria alimentícia onde sistemas frigoríficos, por exemplo,
almejam fornecer as temperaturas necessárias para o processamento e estocagem dos
produtos. Pode- se definir refrigeração como qualquer processo que tenha como objetivo
a remoção de calor. O processo de refrigeração por absorção inicia quando parte da
solução forte (rica em amônia) presente no gerador é evaporada através de um trocador
de calor que é alimentado pelos gases de exaustão de uma microturbina. A solução que
resta no gerador, a solução fraca (pobre em amônia) passa por uma válvula de expansão
e entra no absorvedor. Enquanto o vapor rico em amônia segue para o retificador, para
que, por resfriamento, seja retirada a pequena parcela de água que o vapor ainda
carrega, que é encaminhada de volta ao gerador. Desta forma, tem-se um vapor
praticamente puro de amônia que segue para o condensador (GALLEGO, 1998).
No condensador, o refrigerante passa por um processo de rejeição de calor e
condensa. Em seguida o fluido condensado de amônia passa por uma válvula de
expansão que promove a redução de sua pressão até a pressão de saturação do
evaporador. No evaporador o fluido refrigerante condensado absorve calor de outro fluído,
determinado conforme as necessidades de carga térmica do usuário, evapora e
consequentemente resfria o outro fluido que posteriormente pode ser usado em diversas
aplicações de refrigeração. O vapor de amônia segue para o absorvedor, onde é
absorvido pela solução fraca de água e amônia proveniente do gerador. Este processo é
um processo exotérmico e, portanto, libera grandes quantidades de calor e tem como
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produto final a solução forte que passa por uma bomba e retorna ao gerador fechando o
ciclo (GALLEGO, 1998).
O evaporador é um tipo de trocador de calor presente em sistemas de
refrigeração no qual um líquido é vaporizado, como consequência do calor que é
removido de um espaço ou produto (MATTJIE; RISTOF; MICHELS, 2013). Os trocadores
de calor são equipamentos designados a favorecer a troca de calor entre dois fluidos que
se encontram a diferentes temperaturas (DEITOS, 2012). Existem diversos tipos de
trocadores de calor, o analisado neste trabalho é o tipo duplo tubo que é constituído por
dois tubos concêntricos de diâmetros diferentes, sendo que transferência de calor ocorre
através da parede interna do tubo interno (VIEIRA, 2015).

3 MATERIAIS E METÓDOS

O Processo de refrigeração por absorção inicia-se no gerador de vapor de amônia,
esta deve passar pelo retificador, condensador, evaporador e absorvedor para completar
o ciclo. Para esta análise o volume de controle considerado é o evaporador, sendo que os
dados de entrada são determinados pelo condensador e considerados fixos. Para realizar
a modelagem matemática do evaporador duplo tubo utilizado para o resfriamento de água
usando como fluido refrigerante a amônia, algumas hipóteses são utilizadas, considera-se
a operação em regime permanente e que não há variação da energia potencial, cinética,
nem realização de trabalho no volume de controle ou perdas térmicas.

Para realização deste projeto utilizou-se de um software de desenho, onde o
trocador de calor de duplo tubo de cobre foi projetado com comprimento de 1820mm, tubo
maior tem diâmetro interno de 277mm e externo de 288mm. O tubo menor tem diâmetro
interno de 72mm, externo de 92mm e comprimento de 1934mm. Para realizar-se a
análise de trocas térmicas, o software Autodesk CFD foi utilizado, onde realizou se a
modelagem do evaporador do chiller de absorção, a partir das equações descritas
anteriormente.

O programa utiliza nesta análise o modelo de advecção de Petrov-Galerkin,
descrito por Coelho (2011) e recomendado para analises de transferência de calor, para
fluxos conduzidos por pressão, escoamentos compressíveis e equações de transporte
escalares e de energia (COELHO, 2011). O modelo de turbulência utilizado é o modelo k-
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épsilon descrito por Mohammadi et al. (1993) que é o modelo de turbulência padrão por
ser tipicamente mais preciso do que o modelo de viscosidade turbulenta constante e que
apesar de computacionalmente mais intenso é um modelo de uso geral que tem um bom
desempenho em um grande número de aplicações (MOHAMMADI; PIRON-NEAU, 1993).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção a análise da configuração do fluxo dos fluídos, das diferentes
condições de fronteira e da resistência térmica do cobre sobre a temperatura final da água
arrefecida serão detalhados e discutidos. A primeira análise se deu considerando as
condições de fronteira apresentadas na tabela 1. Conforme apresentado na figura 1, parte
1, a água escoa pelo tubo interno enquanto a amônia é evaporada no tubo externo. A
malha utilizada no controle do experimento conta com 28473 nós e 141102 elementos.
Tabela 1 – Condições de fronteira - análise

Água

Temperatura de entrada = 30
Vazão mássica = 0.5 Kg/s
Amônia Temperatura de entrada = 5
Vazão mássica = 3kg/s

Considerando o tubo trabalhando em contracorrente, a temperatura média de
saída da água é de 18, a transferência de calor pode ser visualizada na parte 1 da figura
1, e a eficiência da transferência de calor é de 48%.

Figura 1 – Transferência de calor - análise 1.

Para fins de refrigeração a temperatura da água ainda é muito elevada.
Considerou-se então que a água deve escoar pelo tubo externo de modo que tenha
tempo de trocar calor com a amônia, ao passar pelo tubo externo a área de transferência
de calor aumenta e isto implica em um maior arrefecimento do fluído. A mudança no
escoamento é visível na parte 2 da figura 1, porém a saída da água continua a altas

ISSN 2526-4044

538 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

temperaturas para fins de refrigeração, em média a saída é de 15 e a eficiência do
trocador de calor é de 60%. Ao realizar a análise dos fluxos, podemos concluir que a
transferência de calor é maior ao escoar a água no tubo externo.
O conjunto de restrições imposto em um sistema é conhecido como condições de
fronteira ou condições de contorno. Para o sistema em análise estes parâmetros serão
resultado de outro equipamento. A água que entra no evaporador, normalmente se
encontra a temperatura ambiente e sua vazão deve ser condizente com o a vazão
nominal do sistema em que está sendo utilizada, em um fan cooler por exemplo. Já a
amônia, vem condensada do condensador e tem sua temperatura de evaporação regida
pela pressão do sistema. Para avaliar a influência de tais restrições algumas simulações
são realizadas, a primeira variação é aa redução do fluxo de massa da água para 0.1kg/s,
o que resultará em um maior tempo em que a substância ficara submetida aos processos
de trocas térmicas. Como resultado da transferência de calor, apresentada na figura 2, a
água alcança os 12 com uma eficiência de 72%.

Figura 2 – Transferência de calor – análise 2

Alterando novamente as condições de fronteira, para uma redução na temperatura
de entrada da água em 25oC e também na da amônia em 0oC podemos esperar uma
redução na temperatura da saída da água. Ambas as condições de temperatura da
amônia são possíveis de serem alcançadas em chillers de absorção, estas condições
foram escolhidas baseadas no trabalho analisado por Rossa et al. (2007). Para tais
condições a transferência de calor, apresentada na figura 3, resulta em uma temperatura
de saída da água de em média 4oC, que é ideal para refrigeração e uma eficiência de
84%. O estudo experimental realizado por Rossa et al. (2007) obteve como resultado,
água a 5oC, a partir de amônia a 0 com o COP de 0.45.
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Figura 3 – Transferência de calor – análise 3

Para maior eficiência, trocadores de calor são projetados para maximizar a área de
superfície da parede entre os dois fluidos, enquanto minimiza a resistência ao fluxo do
fluido através do trocador. Esta redução da resistência pode ser realizada ao diminuirmos
a espessura do tubo interno, reduzindo as dimensões do tubo interno do trocador de calor
para diâmetro interno de 72mm para 89mm, mantendo o diâmetro externo de 92mm e o
comprimento de 1934mm. Para as mesmas condições de contorno apresentadas
anteriormente, uma malha refinada com 28135 nós e 139786 elementos, 200 iterações
em 557 segundos foi possível de se obter uma transferência de calor entre os fluídos de
20kW e a mesma temperatura de saída da água de 3, 76 , que é ainda ideal para
refrigeração e uma eficiência de 84,96%, a transferência de calor pode ser observada na
figura 4.

Figura 4 – Transferência de calor – análise final

Como esperado a redução da espessura da parede do cano de cobre, reduz a
resistência térmica entre os fluídos e, portanto, aumenta a transferência de calor. O
resultado é uma temperatura menor na água que deixa o evaporador. Porém, esse efeito
não teve grande intensidade resultando em uma redução de apenas 6% na temperatura
final.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente trabalho teve como objetivo a análise do evaporador de um chiller de
absorção de água e amônia, esta análise se deu em três partes, sendo a primeira uma
análise do efeito da configuração dos fluxos na temperatura final da água, a segunda
considerando diferentes condições de fronteira e por fim uma análise da resistência
térmica da parede do cano de cobre na temperatura final da água arrefecida. A partir das
análises realizadas, podemos concluir que a melhor configuração para o evaporador terá
o fluído refrigerante escoando no tubo externo e o fluído refrigerado escoando no tubo
interno. Para alcançar uma temperatura de evaporação é necessário que a amônia
evapore a uma temperatura de 0oC e que a água entre no evaporador com uma
temperatura de 25oC. Baixas velocidades de escoamento no fluxo do fluído refrigerado
favorecem a transferência de calor, devido ao aumento no tempo de residência e menores
espessuras da parede do cano de cobre, reduz a resistência térmica entre os fluídos e,
portanto, aumenta a transferência de calor
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da quantidade de argamassa
misturada em betoneira, com tempo de mistura fixo, nas propriedades da argamassa industrializada no
estado fresco e endurecido. Para tal, foi estudada uma argamassa amplamente utilizada na região em duas
diferentes quantidades para mistura, 20 e 40 kg. Os resultados indicam que o volume de mistura influencia
diretamente nas propriedades da argamassa industrializada. As variações constatadas demonstram o
tamanho do problema enfrentado diariamente nas obras, pois as argamassas industrializadas aplicadas
apresentando diferentes propriedades no estado endurecido podem resultar em diferentes desempenhos
nos revestimentos aplicados.
Palavras-Chave: argamassa industrializada, estado fresco, estado endurecido, quantidade de mistura.

1 INTRODUÇÃO

A partir de uma pesquisa de mercado é possível observar a industrialização
quanto aos processos construtivos envolvidos numa obra, incluindo uma redução do uso
de argamassa dosada em obra. Com intuito de proporcionar rapidez nas obras, redução
das perdas e melhoria da produtividade, consequentemente assim, ganhos em tempo,
qualidade e logística, a argamassa industrializada foi introduzida no mercado brasileiro.
Segundo aponta um artigo apresentado pela Revista Construção Mercado
(GIRIBOLA, 2015), em estudos realizados por uma construtora foi possível obter uma
economia de 32,6% na etapa de revestimento interno substituindo a argamassa virada em
obra pela industrializada.
A Argamassa Dosada Industrializada é um produto industrializado de dosagem
controlada, com aglomerantes minerais, agregado miúdo, aditivos e adições, precisando
somente a adição de água na hora da aplicação (NBR 13529, 2013).
O uso de aditivos incorporadores de ar nestas argamassas é prática comum no
setor construtivo com intuito de melhorar a coesão, reduzir a tendência à exsudação,
melhorar a plasticidade e possibilita reduzir a quantidade de água necessária para o
amassamento, o que, possivelmente, diminui a retração plástica por secagem e reduz o
módulo de elasticidade do revestimento endurecido (ALVES, 2002 citado por ROMANO et
al., 2009). Apesar do alto controle na sua fabricação, a presença destes aditivos torna a
argamassa industrializada muito sensível ao processo de mistura (ROMANO et al., 2009).
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O fabricante indica a quantidade de água, normalmente entre um valor mínimo
e máximo, e sugere que seja realizada uma mistura mecânica, mas não indica o tipo de
misturador, tempo ou quantidade de material mínima para obter uma mistura homogênea.
Devido à presença do incorporador de ar, sabe-se que o tipo e tempo de mistura afetam
diretamente o desempenho da mesma (ROMANO, 2010). Já, a influência da quantidade
de material misturada não é conhecida.
Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da quantidade
de material misturado em misturador de eixo inclinado (betoneira), com tempo de mistura
fixo, nas propriedades da argamassa industrializada no estado fresco e endurecido.

2 METODOLOGIA

Escolheu-se para esta pesquisa uma argamassa industrializada largamente
utilizada no Brasil e na região da Grande Florianópolis.
A mistura foi realizada em um misturador mecânico de eixo inclinado
(betoneira) com capacidade para 120 L. Este tipo de misturador foi adotado por ser mais
utilizado para misturas em obra. Foi adicionado um teor médio de água de 19%, sugerido
pelo fabricante.
Foram analisadas 2 situações, a primeira mistura foi feita com 20 kg e a
segunda com o dobro do material, ou seja, 40 kg de material, resultando numa variação
do volume de material dentro da betoneira.
Com o objetivo de padronizar a mistura e simular a prática em obra, a
sequência de mistura foi a seguinte: após colocar todo o pó na betoneira foi adicionada
metade da quantidade de água. O misturador foi ligado e o restante da água foi
adicionado aos poucos. Imediatamente depois de toda a água na betoneira, a argamassa
foi misturada por 5 min. Toda a mistura foi realizada na betoneira com uma inclinação
cerca de 30º em relação ao solo.
Após a mistura, as argamassas foram ensaiadas no estado fresco e foram
moldados corpos de prova para testes no estado endurecido, descritos a seguir.

2.1 Propriedades no estado fresco
Para o estudo no estado fresco foram realizados os seguintes ensaios:
1) Massa específica, conforme NBR 13278/2005;
2) Índice de consistência (espalhamento), conforme NBR 13276/2005 (Figura 01);
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3) Teor de ar incorporado pelo método pressométrico, conforme NM 47/2002 (Figura
02).
Figura 02 – Ar incorporado pelo método
Figura 01 – Índice de consistência

pressométrico.

Fonte: Autores

Fonte: Autores

2.2 Propriedades no estado endurecido

Para o estado endurecido foram moldados 3 corpos de prova 5x10 cm para
ensaio do módulo de elasticidade (NBR 8522/2003), 3 corpos de prova de 4x4x16 cm
para ensaio de resistência à tração sob flexão (NBR 13279/2005) e 6 corpos de prova
para ensaio de compressão axial (NBR 7215/1996).
Os corpos de provas foram desmoldados após 72 horas e a cura foi efetuada
ao ar. Os corpos de prova foram rompidos aos 28 dias de idade em prensa EMIC DL
30000.
Vale ressaltar que todos os dados passaram por tratamentos estatísticos
(Teste de Duncan), garantindo confiabilidade na comparação de médias apresentadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos ensaios realizados no estado fresco encontram-se na Tabela
01. Observa-se que a quantidade de material misturado afeta diretamente o teor de ar
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incorporado, isto é, o aumento da quantidade de material misturado de 20 kg para 40 kg
aumentou em 35% o teor de ar incorporado, consequentemente, reduziu o valor da massa
específica.
Esse aumento no teor de ar deve-se ao fato de que em um misturador de eixo
inclinado ocorrem sucessivas quedas do material no seu interior durante a mistura. Desta
forma, sua inclinação afeta diretamente a eficiência da mistura, além de influenciar na
incorporação de ar, uma vez que as energias potencial e cinética do material variam. Na
mistura de menor quantidade de material (20 kg), não foi observada essa queda da
massa durante a mistura, podendo assim, ter limitado a incorporação de ar.
Com relação ao índice de consistência, as argamassas apresentaram
comportamento semelhante, conforme observa-se na Tabela 01. Sabe-se que este ensaio
não tem sensibilidade para diferenciar argamassas com alto teor de ar incorporado
(HOPPE F. et al., 2006)
Tabela 01 – Resultados dos ensaios realizados no estado fresco.

Quantidade de
material (kg)

Ensaios

20

40

Massa específica (g/cm³)

1,84

1,79

Índice de consistência (cm)

19,4

19,8

Teor de ar incorporado (%)

11,30

15,20

Fonte: Autores

Os resultados no estado endurecido encontram-se na Figura 03. Com relação à
resistência à compressão axial, a argamassa misturada com o dobro de material (40 kg)
apresentou um aumento de 17% nesta propriedade. Esse resultado é contrário ao
esperado, já que a argamassa com mistura de 40 kg apresentou maior teor de ar
incorporado. No entanto, dependendo da estabilidade do ar durante a moldagem, nem
todo ar incorporado gera porosidade no corpo de prova após o endurecimento, devido a
coalescência das bolhas. Entretanto, mesmo tendo reduzido o teor de ar durante a
moldagem, o aumento de resistência possivelmente se deve a melhor eficiência de
mistura quando se tem uma maior quantidade de material dentro da betoneira.
Nos resultados de resistência à tração sob flexão e módulo de elasticidade,
observou-se também um aumento de 18% e 35%, respectivamente, da mistura com maior
quantidade de mistura (40 kg) em relação a de menor quantidade (20 kg). Este aumento é
justificado pelos mesmos argumentos apresentado para a resistência à compressão.
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Figura 03 – Propriedades no estado endurecido conforme variação da quantidade de material no misturador.
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Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa mostraram a influência da quantidade de material
misturada em betoneira nas propriedades da argamassa industrializada. Apesar do maior
teor de ar incorporado e menor massa específica, a argamassa com maior quantidade de
material misturada apresentou resistências mecânicas e módulo de elasticidade
superiores, possivelmente pelo teor de ar incorporado durante o estado fresco não se
manter no corpo de prova após a moldagem e, também, pela eficiência de mistura maior
quando se tem mais material.
As variações nas propriedades provocadas pela alteração da quantidade de
material misturado, demonstram o tamanho do problema enfrentado diariamente nas
obras,

pois

as

argamassas

industrializadas

aplicadas

apresentando

diferentes

propriedades no estado endurecido podem resultar em diferentes desempenhos nos
revestimentos aplicados.
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os avanços parciais do trabalho desenvolvido no “Projeto e
Desenvolvimento de Novos Métodos para Microgeração de Energia através da Captação de Energias
Residuais (Energy Harvesting)” no marco do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) da Universidade Federal da Integração Latino-americana
(UNILA). Este artigo apresenta um modelo para comprovação da viabilidade técnica dos geradores
termoelétricos de estado sólido quando utilizados em tubulações que transportam fluidos em alta
temperatura. Ao mesmo tempo, são descritos matematicamente os principais fenômenos elétricos e
térmicos envolvidos em tal processo para, finalmente, propor um dispositivo experimental incorporando heat
pipes em um arranjo termoelétrico. Por fim, sugere-se uma série de possíveis adequações do sistema piloto
visando otimizar o seu desempenho global.
Palavras-Chave: gerador termoelétrico, fluido em alta temperatura, heat pipe, dispositivo experimental.

1 INTRODUÇÃO
O cenário energético mundial apresenta novos desafios no tocante às técnicas
de aproveitamento de fontes não convencionais de energia. Nesse sentido, o presente
artigo busca apresentar uma nova tecnologia ambientalmente correta e, ao mesmo
tempo, economicamente viável. O anterior partindo do estudo e teste de novos métodos
de microgeração baseados no aproveitamento de energias residuais.
Haja vista que gigantescas quantidades de energia são desperdiçadas em
forma de calor anualmente, esta energia é chamada de poluição térmica e não pode ser
aproveitada na geração térmica convencional já que a temperatura é relativamente baixa
(Basel I. Ismail, 2009). Considerando o fato de que as indústrias desperdiçam diariamente
uma quantidade substancial de energia na forma de calor dissipado desde os processos
produtivos, a recuperação desse tipo de energia se mostra como uma alternativa atraente
no marco da eficiência energética, ainda mais, se dita parcela de energia originalmente
desperdiçada pode ser reaproveitada diretamente na forma de eletricidade (Energy
Harvesting).
As aplicações usuais para os geradores termoelétricos (TEG´s) consistem em
instrumentação industrial, médica, militar, aeroespacial e fornecimento de energia em
locais remotos ou para dispositivos portáteis (Riffat & Ma, 2003). O anterior, vinculado às
novas preocupações no tocante ao meio ambiente e às emissões de poluentes, tem
levado ao estudo de novas tecnologias para satisfazer as crescentes necessidades
energéticas da população, visando simultaneamente diminuir os impactos ambientais
negativos.
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A captação de energia (Energy Harvesting) é uma técnica que permite
recuperar, armazenar e utilizar a energia que de outra forma seria dissipada ao ambiente
para alimentar dispositivos elétricos, especialmente aqueles de baixa demanda. As
principais fontes de energia residual são: vibrações, calor, vento, luz solar, gradientes de
concentração e de pressão. Dentre as formas de captação citadas, o foco deste estudo é
a captação de calor residual pelo efeito termoelétrico em pequena escala. Finaliza-se este
artigo apontando os resultados obtidos e indicando quesitos passiveis de estudo visando
aprimorar a tecnologia analisada.

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa, que atualmente continua em desenvolvimento, partiu da
exploração teórica dos dispositivos em questão -os geradores termoelétricos de estado
sólido-. Foram utilizadas diversas fontes documentais durante o processo de coleta de
dados, principalmente artigos de periódicos especializados na área e teses de pósgraduação de várias universidades nacionais e estrangeiras com o intuito de conhecer a
resposta real da tecnologia avaliada sob diferentes condições de operação. Por outro
lado, foram também coletados dados de várias fontes bibliográficas amplamente
reconhecidas que fundamentam a teoria vigente em matéria de transferência de calor e
de operação de circuitos elétricos.
As bases teóricas recopiladas justificaram a concepção de um novo dispositivo
termoelétrico que atualmente encontra-se na fase de simulação computacional. Este será
submetido a testes ulteriores para, uma vez superado o período de exploração, avaliar o
protótipo.
2.1 Termoeletricidade e geradores termoelétricos
O princípio de funcionamento dos TEG baseia-se no efeito Seebeck, consiste
na geração de uma diferença de potencial entre duas junções de condutores ou
semicondutores formando um circuito fechado quando submetidas a um gradiente de
temperatura (Véras, 2014) como mostrado na figura 1.
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Figura 1 - Efeito Seebeck

Fonte: Adaptado de (Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2016).

Quando a corrente no circuito é nula e as junções encontram-se submetidas a
mesma temperatura, a força eletromotriz térmica que aparece é denominada tensão
Seebeck (ES) e os parâmetros que a caracterizam dependem da temperatura das junções
e do tipo de materiais utilizados (Materiais A e B). A ES pode ser determinada pela Eq. (1)
uma vez conhecidas as propriedades dos materiais e as temperaturas das junções
(Dziurdzia, 2011)

∫

(

)

( )

Onde: αA,B é o coeficiente diferencial de Seebeck e dT um diferencial de
temperatura (variável de integração).
2.2 Heat pipes
Os heat pipes (tubos de calor) são dispositivos que apresentam uma
condutividade térmica muito alta (Reay & Kew, 2006). A estrutura básica dos heat pipes é
composta por um cilindro com ambas as extremidades fechadas e uma quantidade de
fluido contida hermeticamente no interior como mostrado na figura 2.
Figura 2 – Esquema de funcionamento de um heat pippe

Fonte: Adaptado de (Reay & Kew, 2006)
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Inicialmente a base do dispositivo é inserida em um reservatório de energia em
alta temperatura, logo a energia em forma de calor flui do exterior do termossifão em
direção ao fluido de trabalho contido no reservatório interno. Na medida em que o liquido
aquece-se e atinge a temperatura de saturação (em função da pressão interna) começa a
mudança de fase do liquido de trabalho e a ascensão do vapor como consequência da
variação na massa especifica ρ. Assim, o fluido em fase gasosa transporta grandes
quantidades de energia desde o reservatório de fluido na forma de trabalho de fluxo,
entalpia e ainda armazenada na própria massa como consequência do calor especifico do
fluido de trabalho.
Comercialmente, dependendo do tipo de aplicação, existe uma grande
variedade de heat pipes que pode operar em posição vertical, inclinados ou ainda
dispostos horizontalmente.
2.3 Aplicações
Em 2005 a BMW apresentou um dispositivo passível de implementação nos
seus veículos de combustão, o equipamento é mostrado na figura 3.
Figura 3 - Gerador termoelétrico aplicado no automóvel da BMW

Fonte: Adaptado de (Sousa, 2011)

Na indústria aeroespacial os Radioisotope Thermoelectric Generator - RTG têm
sido utilizados em missões espaciais, começando na sonda espacial Voyager I da
National Aeronautics and Space Administration – NASA – mostrada na figura 4.
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Figura 4. Sonda espacial Voyager I

Fonte: (Ritz & Peterson, 2004)

Na busca da eficiência energética predial é cada vez mais comum a instalação
de dispositivos que contribuam à redução do consumo de energia diretamente da rede.
Nesse sentido, alguns construtores vêm estudando a inserção de TEG´s nas paredes das
estruturas civis como mostrado na figura 5.
Na indústria eletrônica alguns dispositivos eletrônicos requerem uma fonte de
alimentação de baixa potência, é possível utilizar os TEG´s nos casos que existe uma
fonte de calor no local, tornando-se um sistema de autossustentável (Seiko Instruments
Inc, 2001).
Figura 5 - Layout da parede do prédio com os módulos termoelétricos

Fonte: (Azarbayjani & Jim, 2008)

O relógio Citizen Eco-Drive Thermo possui um gerador termoelétrico com 1242
junções, e produz uma tensão de 640 mV com a potência de 13.8 μW por cada grau
centígrado de diferença de temperatura. Já o Seiko Thermic, com 1040 elementos Peltier
gera aproximadamente 200 mV nas mesmas condições (Shigeru & Atsushi, 2000).
Figura 6 - Relógio Citizen Eco-Drive (esquerda) e Seiko Thermic (direita)
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Fonte: (Bastos, 2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Produto da analise desenvolvida, propõe-se o mecanismo composto pela
associação dos elementos mostrados na figura 7.
Figura 7 - Dispositivo experimental proposto

Fonte: Do Autor

Na figura 7 (esquerda) temos a denominada Caixa Inferior –CI–, uma peça
metálica com alta condutividade térmica que representa o local onde é retirada a energia
em forma de calor dos gases quentes, essa energia é logo transferida ao fluido de
trabalho localizado no deposito interno do termossifão mediante condução térmica. Na
figura 7(direita) é mostrada a caixa superior -CS-, local de instalação dos TEG´s e de
troca de calor com os arredores.
Uma alternativa para determinar a taxa de transferência de calor em direção ao
deposito interno dos heat pipes e a taxa de saída de calor desde o condensador (topo do
termossifão) baseia-se no estudo das propriedades do fluido de trabalho nas regiões do
dispositivo esquematizadas na figura 2 na sequência de operação proposta na figura 8.
Figura 8 - Ciclo de Operação de um termossifão – Regiões de Operação.

Fonte: Do autor.

Assim, é possível estimar o fluxo de calor a partir da entalpia de cada um dos
locais identificados na figura 8. Logo, temos que o calor, tanto de entrada quanto de saída
pode ser expresso pela Eq. (2) como (Sabharwall, 2009):
( )
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Esta equação é válida quando consideramos o funcionamento do HP como
operando num ciclo termodinâmico ideal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
Os resultados preliminares do estudo indicam que a utilização da tecnologia
baseada em TEG´s mostra-se interessante para aplicações em locais que dispõem de
perdas térmicas em tubulações que transportam fluidos em alta temperatura.
Como continuidade desta pesquisa pretende-se avaliar o potencial do uso de
TEG´s com distintas geometrias e, ao mesmo tempo, combinados com heat pipes de
condutância variável e parede com drenagem wricking wall. Atualmente o mecanismo
apresentado na seção 3, encontra-se na etapa de simulação computacional com o intuito
de validar o sistema para posteriormente verificar a viabilidade técnica da proposta
quando combinada com heat pipes de condutância constante.
Espera-se como resultado final desta pesquisa conceber um mecanismo
funcional baseado em geradores termoelétricos de estado sólido que permita aproveitar
diretamente em forma de eletricidade a energia térmica dissipada em dutos que
transportam fluidos em alta temperatura.
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Resumo: O gesso é um material largamente utilizado na construção civil. Por ser um material de pega
rápida e baixo custo relativo, gera um grande volume de descarte. O entulho de gesso é um resíduo classe
B e, segundo resolução da CONAMA (2011), não pode ser descartado em caçamba de entulho comum,
devendo ser recolhido por empresa licenciada. Nosso trabalho levou em consideração a análise elaborada
por Alves (2007), para quem o processo de reciclagem de gesso é mais complexo e gera mais custos que a
produção do material a partir de sua matéria prima. No Brasil, devido à abundância das reservas de gipsita,
não é economicamente atrativa a reciclagem, no entanto, do ponto de vista ambiental, é extremamente
importante a reutilização desse material. Para verificar a viabilidade do reuso do material, foram ensaiadas
três amostras: uma de gesso comercial, como referência, uma de gesso descartado na construção civil e
uma composição com 50% de cada material. Foram realizados os ensaios previstos nas NBRs para
determinação das propriedades físicas da pasta e do pó e das propriedades mecânicas do material. Os
ensaios mostram que na proporção de 50% de gesso reciclado, os resultados foram satisfatórios, indicando
que é possível realizar o reaproveitamento do gesso. Alguns processos podem ser otimizados visando
melhor desempenho do material, como a moagem mecânica do material reciclado, obtendo menor
granulometria e calcinação do gesso em menor temperatura, evitando que o gesso perca mais agua que o
necessário.
Palavras-Chave: reciclagem, gesso, resíduo

1 INTRODUÇÃO

O gesso, conhecido comercialmente, é originado da gipsita, mineral presente
em abundância na natureza, tratando-se de um sulfato de cálcio di-hidratado, de fórmula
química CaSO4.2H2O. O gesso utilizado na construção civil, para revestimento de paredes
e confecção de placas, muito utilizadas na execução de forros, é definido por Lyra (2007)
como um material hemi-hidratado, produzido por um processo de calcinação da gipsita, a
uma temperatura aproximada de 160ºC. O termo “gipsita” é mais adequado à
denominação do mineral, enquanto o termo “gesso” é mais adequado para nomear o
material calcinado. O uso da gipsita vem desde as mais antigas civilizações, como a
egípcia e a romana e atualmente utilizada em larga escala na produção de cimento
Portland, atuando como retardador de pega (LYRA, 2007).
Com o desenvolvimento dos processos na construção civil, a utilização do
gesso cresceu consideravelmente, gerando um grande volume de descartes, sobretudo,
por ser um material relativamente barato e possuir um curto tempo de pega, gerando
muitas sobras, principalmente na utilização para revestimento. Estima-se que os resíduos
de gesso correspondam a cerca de 4% do total gerado pelo setor, de acordo com estudos
da Unicamp (PINHEIRO, 2012).
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Por tratar-se de um resíduo classe B, seu descarte não deve ser realizado com
demais entulhos de obra, como tijolos, concretos e argamassa. Caso não possa ser
reaproveitado na própria obra, deverá ser armazenado em baia ou caçamba separada,
identificada e ser recolhido por empresa ou cooperativa licenciada, que faça sua
reciclagem ou lhe dê o correto destino.
Todo esse processo gera custos à construção civil, o que desestimula o correto
destino dos resíduos pelas empresas do ramo, que acabam por depositar os descartes de
gesso em aterros, prática proibida pela CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente,
de acordo com a resolução nº 431 (2011).
O processo de reciclagem de gesso é mais complexo que o processo de
produção original, pois a reciclagem exige mais mão-de-obra, devido à necessidade de se
remover os contaminantes, além de ser necessária melhor separação dos resíduos para
que eles sejam reutilizados. A reciclagem exige um investimento em equipamentos e
mão-de-obra que encarecem o processo (JOHN e CINCOTTO, 2007).
Segundo Alves (2007), o processo de reciclagem de gesso no Brasil não é
economicamente viável, tornando o custo com o processo de reciclagem superior ao
custo do produto no mercado. Isso ocorre devido à grande quantidade de reservas do
material no pais, sobretudo, nos estados da Bahia, Pará e Pernambuco, sendo este último
o maior produtor. Neste custo do gesso comum, no entanto, não estão contabilizados os
custos com o correto destino do produto, tampouco os prejuízos ambientais do descarte
inadequado, que são imensuráveis.
Desta forma, este estudo tem o objetivo de verificar a viabilidade técnica do
processo de reciclagem de gesso, utilizando os recursos disponíveis no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC, Campus Florianópolis.
Vale ressaltar que este projeto foi idealizado na disciplina de Projeto Integrador
da 1ª fase do curso de Engenharia Civil do IFSC Câmpus Florianópolis.

2 METODOLOGIA

Para efetivar, em números, a possibilidade da utilização do gesso reciclado na
construção civil, foram feitos ensaios laboratoriais com o gesso comercial e com o gesso
reciclado, com três porcentagens, em massa, pré-definidas para efeito de comparação de
resultados: 100% de gesso comercial, 50% de gesso comercial misturado com 50% de
gesso reciclado e 100% de gesso reciclado.
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O gesso reciclado foi obtido de descarte de obras na região de Florianópolis,
em pedaços de placas, utilizadas para execução de forros de gesso. Para a elaboração
dos ensaios, foi necessário realizar a moagem do mesmo. Por não haver um aparelho
próprio para este fim, a moagem foi realizada com ferramentas manuais. As placas foram
quebradas com um martelo em partes menores e colocadas em estufa a 160ºC, onde
gradativamente foi esfriando e ficou sob temperatura constante de 45ºC por mais 72
horas até ser retirado da estufa.
Feito isso, utilizou-se um compactador manual de solo para concluir a moagem
do material. Após o processo de trituração, o gesso reciclado passou por uma seleção,
que consistia em passá-lo por peneira com abertura de 2 mm, o material passante foi
utilizado nesta pesquisa. Material que depois foi ensacado para impedir seu contato com
a umidade do ar, assim evitando um processo precoce de hidratação.

2.1 Propriedades físicas do pó e da pasta

Para a determinação das características físicas do pó de gesso, utilizou-se a
norma ABNT NBR 12127/1991, onde foram feitos os ensaios de granulometria e massa
unitária.
Para a determinação das características físicas da pasta de gesso, utilizou-se a
norma ABNT NBR 12128/1991, onde foi feito o ensaio de consistência normal, para a
confecção dos corpos de prova.

2.2 Propriedades mecânicas

Para a determinação das características físicas do gesso depois de
endurecido, utilizou-se a norma ABNT NBR 12129/1991, onde foram feitos os ensaios de
dureza e resistência à compressão aos 56 dias de idade.
Todos os ensaios foram feitos de acordo com as exigências da ABNT e
repetidos duas vezes cada um, no mínimo. Portanto, os resultados apresentados a seguir
são médias dos dados encontrados experimentalmente, dos três traços utilizados para
este trabalho.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Propriedades físicas do pó

Analisando os dados obtidos nos ensaios com o pó do gesso (Figura 01),
conclui-se que os grãos que formam o gesso reciclado são bem maiores, em sua
totalidade, do que os do gesso comum. Isso se deve principalmente ao método escolhido
para a trituração das placas de gesso, já que foi manual, com o auxílio de martelos e
soquetes de madeira.
Por outro lado, a própria norma exige que seja utilizado em todos os ensaios
apenas o material passante na peneira 2,00 mm, o que abre margem para serem
ensaiados grãos maiores do que a abertura máxima no ensaio de granulometria (0,84
mm) e, consequentemente, uma maior quantidade de vazios no ensaio para determinar a
massa unitária.
Figura 01 – Granulometria do gesso comercial, reciclado e combinação dos mesmos

De acordo com a norma NBR 13207/1994, apenas o gesso comercial alcançou
o mínimo nas exigências físicas, com uma massa unitária maior que 700,00 Kg/m³. Os
três traços possuem um módulo de finura maior que 1,10 (limite imposto pela mesma
norma), enquadrando-os nas classificações “Gesso grosso para revestimento” e “Gesso
grosso para fundição”.
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Tabela 01 – Módulos de finura e massas unitárias

Módulo de Massa Unitária
Finura
(Kg/m³)

Traço
100% Comercial

1,31

790,09

50% - 50%

2,00

638,86

100% Reciclado

2,68

483,62

3.2 Propriedades físicas da pasta

Analisando os dados obtidos no ensaio com a pasta de gesso (tabela 02),
notou-se um aumento no consumo de água quando utilizado o gesso reciclado, em
comparação ao gesso comum. Esse fato não se deve à granulometria do material, já que
o reciclado possui grãos maiores, o que diminuiria o consumo de água devido às menores
áreas de superfície. A relação de água/gesso é maior no caso do gesso reciclado, pelo
motivo dele ter maior volume de material.
Outra hipótese é o processo de reciclagem `ter transformado a gipsita hemihidratada (CaSO4.1/2H2O) em anidrita III (CaSO4), material solúvel ávido por água,
gerada pela temperatura de aquecimento utilizada, de 160°C, que se trata de uma
temperatura limite entre a formação de gipsita hemi-hidratada em anidrita III (BARBOSA,
2014), o que ocasionaria o aumento brusco da água necessária à pasta para ela manter a
consistência normal. Esse fato pode ser observado durante o processo de mistura do
aglomerante reciclado com a água, onde a medida que a água era misturada, ela
“desaparecia”, não resultando em uma mistura consistente, nem coesa.
Tabela 02 – Ensaio de consistência normal (mantendo-se fixa a quantidade de água, 150,00g)

Traço

Relação
água/gesso

Quantidade de
gesso (g)

100% Comercial

0,500

300,00

50% - 50%

0,625

240,00

100% Reciclado

0,833

180,07

3.3 Propriedades mecânicas

Analisando os dados obtidos nos ensaios para a determinação das
propriedades mecânicas (Tabela 03), concluiu-se que à medida que a quantidade de
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gesso reciclado aumenta na mistura, a resistência e a dureza diminuem na mesma
proporção. Esta redução ocorreu pelo aumento na quantidade de água dos traços com
resíduo de gesso, pois quanto maior a quantidade de água para formação da pasta maior
a porosidade formada e, consequentemente, menor a resistência mecânica.
Seguindo os parâmetros da NBR 13207/1994, o primeiro e segundo traços
(100% comercial e 50%-50%) estão dentro das exigências para o uso na construção civil,
tanto no que consiste na resistência à compressão quanto na dureza, que devem ser,
respectivamente, maior que 8,40 MPa e maior que 700 N/mm².
Tabela 03 – Propriedades mecânicas

Traço

Resistência à
compressão axial
(MPa)

Dureza
(N/mm²)

100% Comercial

10,46

65,76

50% - 50%

8,57

45,34

100% Reciclado

5,36

17,50

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes utilizando o gesso reciclado dão base para um futuro que reutilize
esse material para o mesmo fim que ele possuía, podendo este processo ser repetido
inúmeras vezes, pois as reações químicas do gesso são reversíveis.
A proporção de 50% de gesso comum mais 50% de gesso reciclado garantiu
propriedades no estado endurecido que suprem as especificações da norma, porém, a
sua massa unitária alcançou um número abaixo do mínimo, o que não possibilita o seu
uso na construção civil.
Porém, com a mudança no processo de moagem do material reciclado (do
processo manual para o mecanizado), e com porcentagens um pouco menores de gesso
reciclado misturado com o gesso comum, poderia se obter uma quantidade de vazios
menor na massa que aumentaria a massa unitária, reduziria a relação água/gesso, e
conseuqnetemente aumentariam os valores de resistência à compressão e de dureza,
sendo que o teor de material reciclado estaria em torno de 30% em massa do total de
gesso utilizado na pasta (valor equacionado tendo como base os dados de massa
específica experimentalmente encontrados).
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A reciclagem do gesso é algo possível, que não traz prejuízos significantes às
características e propriedades físico-químicas do material, havendo apenas perdas
estéticas, devido ao acabamento e coloração depois de endurecido; porém nenhuma das
perdas estéticas se comparam ao ganho ecológico que a reutilização do gesso pode
proporcionar, já que um material que seria descartado no meio ambiente, contaminandoo, pode ser totalmente reaproveitado, diminuindo as agressões causadas pelos efeitos
químicos do gesso em contato com o ambiente e pela exploração da gipsita.
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Resumo: Para reduzir o ruído emitido por uma máquina primeiro é necessário localizar onde se produz as
maiores irradiações de som. Após detectar a fonte, se avalia a causa pela qual, se produzem as ondas
sonoras, e posteriormente procura se métodos para atenuar o ruído localizado. A detecção da fonte do
ruído produzido por uma máquina com diversos componentes dificulta-se pela movimentação de inúmeros
elementos, onde é necessário primeiro, ter um método que possibilite avaliar o campo acústico de modo a
determinar as coordenadas espaciais e o nível de pressão sonora que se destaca, além da relação que os
elementos possuem com a irradiação sonora. No laboratório desenvolveu-se um método para detectar a
fonte sonora medindo o campo acústico espacialmente. Através do processamento das informações
medidas, relacionam-se os valores com a fonte sonora, neste caso o contato de um objeto com um extremo
das pás de um pequeno ventilador. A irradiação de ar impulsadas pelo ventilador, dificulta a precisão da
detecção, embora que o sistema desenvolvido permita avaliar as tendências de crescimento e
decrescimento do campo acústico, dessa forma identificando o ponto de máxima energia sonora. Apesar de
a fonte sonora ser pontual, o processamento da informação pelo algoritmo desenvolvido em Matlab®,
formulado nesta pesquisa, consegue mostrar com precisão o ponto onde está localizado.
Palavras-Chave: Fonte de ruído, pressão sonora, ondas sonoras, campo acústico.

1 INTRODUÇÃO

A partir de certos níveis o ruído produz um desconforto, e em maior exposição
ocasiona estresse, irritação, surdez gradual, até doenças ergonômicas. Se a fonte emite
ruído em um pequeno espaço, o som se irradia radialmente desde a fonte sonora, e num
determinado tempo irá difundir em todas as direções (COLIN, 2001, p. 30).
Segundo a norma NBR 10151(2000) os limites de permissibilidade do nível
global de pressão sonora em área residencial urbana, de hospitais ou de escola no
período diurno é 50 dBA e noturno de 45 dBA, mas na área predominantemente industrial
no período diurno chega a 70 dBA e noturno a 60 dBA. A norma NBR 10152 é ainda mais
específica e indica que no dormitório de uma residência, o ruído permissível deve estar
entre 35 a 45 dBA, já na sala de estar entre 40 a 50 dBA.
O campo acústico próximo se avalia pela medida espacial do Nível de Pressão
Sonora ou Intensidade de pressão em um plano imaginário, em coordenadas cartesianas
ou polares, a curta distância da superfície da fonte sonora. A medida da energia sonora
do campo acústico se realiza comumente por dois métodos: A primeira é através da
medida do Nível Total da Pressão Sonora, que segundo Gorden (1979, p. 1121), se utiliza
apenas um microfone na medida de sinais no tempo, em pontos predefinidos no espaço.
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A técnica de medida de ponto por ponto, por registrar o valor do nível global de pressão
sonora em um ponto espacial. Outra técnica é chamada de Scan que consiste na coleta
de dados com o microfone deslocando-se lentamente entre um ponto a outro em curta
distância, o valor da pressão sonora é a média do conjunto de medidas no centro da linha
percorrida. O segundo método é com a medida da intensidade acústica o qual utiliza dois
microfones, Champoux et al. (1988, p. 1805) descrevem que a medida do gradiente da
pressão acústica e da velocidade do som é calculado por aproximação de finitas
diferenças de dos dois sinais no tempo a que corresponderia ao ponto médio da distância
entre dois microfones. A grande vantagem deste método é que permite utilizar os dados
em modelos matemáticos para avaliar o campo distante.
Os limites e tolerâncias ás exposição do ruído leva a procura de melhorias nos
projetos de modo que as máquinas sejam avaliadas entre outros aspetos, pelo nível
global de pressão sonora produzido, através dos protótipos, modelos, simulações e
reformas em equipamentos. Nos projetos os programas computacionais de predição
baseados na acústica geométrica, produzem informações valiosas em forma de mapas de
cores, forçando o projetista acústico a se comprometer em procurar medidas de controle
de ruído com maiores detalhes (FILHO, 2014, p. 22). O controle do ruído é tratado muitas
vezes com dificuldade, por possuir muitos elementos interagindo. Por tanto, o diagnóstico
da fonte do ruído é importante para seu tratamento. A redução do ruído deve ser desde a
fonte, ao reduzir-se a fonte que gera o ruído atenua-se a irradiação sonora, Nepomuceno
(1994, p. 16)
Para avaliar o nível global de pressão sonora audível (dBA) as normas IEC
61672-1(1995) e 2 e IEC 61260 am1 (2001), definem que as medidas do nível global de
pressão sonoras (dB) são ajustadas através da curva de ponderação A, que trata a
medida do som em uma relação de amplitude e frequências por faixas de oitavas,
reduzindo os valores das amplitudes de pressão com valores diferentes para cada faixas
de oitavas de frequências, em concordância com a sensação auditiva do ouvido, de modo
que os instrumentos de medida de som, ajustam seus valores de dB a dBA, utilizando as
correções nas amplitudes por faixas de oitavas que as normas indicam.
Dessa forma, buscou-se avaliar o campo acústico através da coleta de sinais
do som emitido durante o funcionamento do equipamento com um sonômetro, utilizando
uma estratégia de coleta de dados frente ao equipamento e em seguida processar as
informações do campo acústico com o software Matlab®, a fim de gerar parâmetros que
permitiriam relacionar graficamente onde se encontra o ponto de maior intensidade do
ruído.
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2 METODOLOGIA
A metodologia adotada consistiu-se em mensurar o campo acústico utilizando
pontos de medidas espaciais do som, e relacionar-lhe com a fonte do ruído conhecendose a posição desta através das coordenadas cartesianas.

2.1 Bancada de testes
Com a finalidade de desenvolver um programa que processe a informação do
campo acústico da forma espacial, foi desenvolvida uma bancada de testes que simule a
irradiação sonora nas condições de uma fonte sonora pontual. Após esta etapa, foi
desenvolvido graficamente o campo acústico.
A bancada de ensaio consiste em uma pequena fonte sonora que emite
pressão e som em condições estáveis. Essa pressão foi obtida com auxílio de um
pequeno ventilador, medindo 100 x 100 mm de face, posicionado a 140 mm de um
suporte retangular acima de uma mesa. Para que o ventilador produza maior irradiação
de som, coloca-se um pequeno obstáculo, para que as pás toquem, alterando-se assim a
pressão do ar. Trata-se de uma tira de folha fixada num extremo do ventilador, com uma
parte livre que tem contato com as pás. Ao funcionar o sistema, produz som que é
medido a uma distância de 400 mm em uma grade imaginária de 40 mm de afastamento
entre um ponto ao outro. A fig.1 apresenta o conceito da bancada para medida do campo
acústico do ventilador.
Figura 01 – Formulação conceitual da fonte sonora e a bancada de ensaio a) campo acústico e b) bancada de ensaio

y

Plano imaginário de medida do som
Ventilador
400 mm
Suporte do
Ventilador

x
a)

b)
Fonte: do autor (2016)

A medida do campo acústico se realiza em um plano imaginário localizado a
400 mm da face do ventilador. A fig. 1 (a) apresenta um esquemático da bancada,
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mostrando uma grade espacial, onde as intercepções das linhas verticais e horizontais,
são pontos de medida de som, em dBA. As coordenadas espaciais e seus valores de
medida de som são importantes no desenvolvimento do programa.
Para posicionar o sonômetro (medidor de som), se construiu uma estrutura
ajustável, de modo que os pontos de medida fossem fáceis de repetir com precisão, sem
que as medidas tivessem interferências. No procedimento de testes, o ponto da fonte
sonora no ventilador teve sua posição determinada a uma distância de 250 mm e altura
de 170 mm, posições referentes ao centro da bancada. O sonômetro foi instalado em uma
das posições pré-definidas marcadas na estrutura, onde foi coletado o valor medido do
campo acústico. A fig. 2 apresenta uma imagem da bancada de testes.
Figura 02 – Bancada de teste utilizada para avaliar o campo acústico.
Processamento com
®
software LabVIEW

Ventilador - fonte sonora

Altura
Distância

Suporte regulador de alturas

Sonômetro
Fonte: do autor (2016)

O procedimento foi repetido para diferentes posições e alturas, considerando
as medidas espaciais do sistema de coordenadas e o valor medido do som. Na Fig. 2,
observam-se os instrumentos utilizados. O sinais foram coletados no tempo com o
sonômetro através de um sistema de aquisição e um computador.
Em cada posição definida na estrutura, o sonômetro fornece um valor medido
de níveis globais de pressão sonora em dB(A). Esses valores são acompanhados com as
medidas realizados pelo sistema de coordenadas em relação a sua distância e altura,
com os quais foram obtidos os dados, apresentados através da Tab.1.
Como é solicitado pela norma, o aparelho deve estar operando na curva de
ponderação “A”, representado pela Eq.1. Em que
ponderado em decibel (A) e

[dB(A)] é o nível de pressão sonora

[Pa] é o valor eficaz da pressão sonora.
( ) [dB(A)]
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para estabelecer a correspondência da fonte sonora e campo acústico, foi
necessário construir um programa, onde-se utilizou o software LabVIEW®, captando os
sinais de nível sonoro para cada ponto pré-estabelecido da grade. Na Fig. 3 (a) é
apresentado o software de coleta de dados e o programa em Matlab na Fig. 3 (b).
Figura 03 – Programas desenvolvidos. a) LabVIEW® - coleta de dados e b) Matlab - geração de imagens.

a)

b)
Fonte: do autor (2016)

O programa mostrado através da Fig. 03 (a) realiza aquisição de um pacote de
sinais em cada ponto da grade, em amplitude por tempo e também em amplitude por
frequência. Após os sinais coletados através do sistema de aquisição de dados e pelo
software Labview® em formato de texto, os dados foram levados para o software
Matlab®, fazendo um algoritmo que trate os dados, e que apresente uma imagem com
cores que expressam os valores medidos do som. Na Tab. 1 mostram-se os resultados da
medição feita pelo campo acústico.
Tabela 01 – Dados dos níveis globais de pressão sonora dBA em distintas alturas e posições

A
B
C
Nível de
D
altura
E
F
G

1

2

3

67,5
67,5
62,8
62,5
61,3
58,7
55,5

66,0
66,0
63,8
63,5
61,2
59,0
56,3

65,2
65,2
64,1
63,4
60,5
58,9
56,4

Posições de medição
4
5
6
64,9
64,9
63,0
62,8
60,8
58,4
56,8

64,9
64,9
63,6
62,9
60,2
58,8
57,5

Fonte: do autor (2016)
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66,5
66,5
63,4
63,5
60,4
59,2
57,9

7

8

9

67,2
67,2
63,5
62,8
60,8
59,0
57,6

66,8
66,8
64,3
63,8
60,5
58,9
57,4

67,0
67,0
64,4
63,0
60,7
58,4
58,0
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O acúmulo dos valores mais altos coletados formam regiões específicas e pode ser
facilmente identificado através do gráfico na Fig. 4, que foi obtido inserindo os dados
coletados no software Matlab®.
Figura 04 – Coordenadas de distância e altura x Intensidade sonora.

Região de maior
intensidade sonora
D = 250 mm

Ventilador
A = 170 mm

Fonte: do autor (2016)

Através da escala de cores indicada no gráfico, observamos a região onde
predomina maior intensidade sonora, captado pelo sonômetro. Nesse teste foram
coletados níveis máximos por volta de 62 [dB(A)], encontrados na região destacada na
Fig. 4, sendo ela a posição central do gráfico, o que condiz com a posição prédeterminada do ventilador, como foi mostrado na Fig. 2. Dessa forma, pode-se garantir
que o método aplicado é capaz de identificar a posição da maior fonte emissora além do
nível de intensidade sonora emitido nesse ponto, viabilizando para aplicação da detecção
de fonte sonora em uma situação real.
Foram coletados sinais no tempo e também em frequencia, entretanto não foram
necessários utilizar os valores fornecidos por faixas de frequências, devido que os valores
globais atingiram o objetivo de localizar a fonte pontual sonora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Produzir uma fonte sonora pontual foi de extrema importância para desenvolver
o campo acústico e simular uma condição real de ruído, e isso foi possível através de todo
aparto experimental construído. O método de medidas do campo acústico como plano
imaginário frente à fonte de ruído, permitiu levantar informações para procurar o método
de processamento dos sinais espaciais com o nível global de pressão sonora em dBA.
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Também o desenvolvimento dos programas em LabVIEW® e Matlab® se
mostraram necessários para o experimento, pois sem estes não seria possível a coleta e
o tratamento dos dados adquiridos. O presente experimento serve como modelo para
aplicações onde se possua uma fonte de ruído desconhecida, uma vez que se mostrou
válido com os resultados apresentados.
Com as imagens produzidas pelo campo acústico, foram identificadas de forma
simples a fonte sonora pontual, tanto na posição quanto da intensidade, podendo-se
aplicar na resolução de problemas de ordem industrial.
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Resumo: O presente artigo retrata uma proposta para aproveitamento energético utilizando técnicas de
captação de energia residual (Energy Harvesting) para o desenvolvimento de microgeradores
customizados. Inicia-se com uma breve introdução ao assunto abordando, sua origem, aplicações e as
técnicas utilizadas para realizar essa conversão de energia. Finaliza-se, o artigo apresentado as principais
considerações sobre a produção e aplicação desses dispositivos em microssistemas autossustentáveis.
Palavras-Chave: Piezoeletricidade, Termoeletricidade, Acoplamento magnético, Microgeração, Captação de
Energia e Sistemas autonômos.

1 INTRODUÇÃO
Energy Harvesting (EH), captação de energias residuais, é todo e qualquer método e/ou processo que visa captar e transformar energia residual (perdas) em energia
elétrica. Esta técnica utiliza-se de transdutores especiais, que são capazes de converter
uma grandeza física (pressão, temperatura ou brilho), para extrair energia elétrica tendo
como fonte perdas, ou seja energias residuais (FARMER, J. R., 2007).
Esta técnica surgiu da preocupação com o consumo energético e a busca de
alternativas para melhoria da eficiência energética e a busca por soluções autossustentáveis para de microssistemas isolados. De uma forma geral, Energy Harvesting se preocupa em reutilizar esse gasto de energia, transformá-lo e gerar novas oportunidades de reaproveitamento da energia que estava sendo perdida.
Nos dias atuais as técnicas para captação de energia estão cada vez mais modernas e criativas, o que diversifica as possibilidades de empregado para a conversão de
energia, e consequentemente, veem chamando atenção como uma tecnologia emergente
para aperfeiçoar a eficiência dos sistemas.
No decorrer dos capítulos aborda-se detalhadamente a base histórica da EH
seguido de uma revisão da situacional de seu desenvolvimento e aplicabilidade.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capitulo faz um relato histórico abordando origem dos principais métodos
para captação de energia em escala experimental e industrial, começando pela
termoeletricidade,

em

seguida

piezoeletricidade

e

eletromagnéticos.
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2.1 Termoeletricidade
Definida como a conversão direta de uma diferença de temperatura para uma
tensão elétrica (Efeito Seebeck), ou o contrário (Efeito Peltier). A teoria da termoelétrica
começou em 1823, quando Seebeck relatou os experimentos que realizou com uma
bússola. Observou que essa se desviava ao ser aproximado de um circuito fechado,
formado por dois condutores diferentes, quando a junção foi aquecida. A princípio suas
conclusões sobre o experimento foram errôneas, contudo em anos seguintes outros
estudos foram revelando de maneira correta os efeitos termoelétricos (ROWE D. M.,
1995). Em 1850 a termoeletricidade foi impulsionada pois o foco era encontrar novas
formas de conversão de energia, expandindo os estudos em várias áreas, como da
termoelétricidade. Considerando então a utilização dos materiais termoelétricos para a
geração de eletricidade (ROWE D. M., 1995).

2.2 Piezoeletricidade

Pierre e Jacques Curie, em 1880 observaram que certo cristal apresentava
uma carga quando era sujeito a um estresse mecânico. Esse fenômeno foi então
determinado como piezeletricidade. Um ano após essa descoberta também foi
determinado o efeito inverso, no qual certos materiais se deformam quando são
submetidos a um campo elétrico. (FARMER, J. R., 2007)
A primeira geração dos materiais piezoelétricos (em 1920) utilizados eram
compostos por cristais. Enquanto a segunda geração utiliza-se de materiais cerâmicos, a
partir de 1940. Contudo somente depois da Primeira Guerra Mundial que os materiais
piezelétricos começaram a ser explorados em sensores e transdutores.
2.2 Acoplamento Magnético
Os sistemas eletromagnéticos, baseados em energia cinética são classificados
em três grupos de conversão magnética: conversão rotacional, conversão oscilatória
(vibracional), conversão hibrida (transformando oscilatória em movimentos rotacionais).
Os conversores rotacionais utilizam-se de partes móveis e ímãs permanentes
para a geração do fluxo magnético. Estes modelos possuem bom desempenho em baixas
frequências e seus picos de tensão de saída são relativamente pequenos. (DRAGAN D.;
et al, 2015, p.3) (RAHIMI, Ö. Z.; et al., 2011, p.2)
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Os conversores oscilatórios são baseados em sistemas massa-molaamortecedor (do inglês mass-spring-damper - MDS), onde os ímãs permanentes são
utilizados como massa oscilatória. Geralmente são utilizados em sistemas de baixa
frequência e são possuem baixa densidade de energia. (DRAGAN D.; et al, 2015, p.3)
Os sistemas de conversão híbridos usam um rotor que transforma vibração
linear em rotação. Os conversores rotacionais são aplicáveis em sistemas que possuem
uma frequência a partir de 1000 Rpm até 400 Krpm. (DRAGAN D.; et al, 2015, p.3)
3 METODOLOGIA
A pesquisa realizada nesse artigo é apresentada como um estudo técnico, que
visa a proposta de aproveitamento energético, sendo esse a captação de energias
residuais para o desenvolvimento de microgeradores. As bases de pesquisa para a
produção deste material foram, fundamentalmente, teses, pesquisas bibliográficas, artigos
científicos, dissertações, entre outras fontes. Estas foram imprescindíveis para a formação
dos conhecimentos que são apresentados no decorrer do trabalho. A pesquisa foi
efetuada de maneira qualitativa, com uma análise teórica sobre as referências citadas.
Esta pesquisa utilizou o método de abordagem hipotético dedutivo. Para que
isso fosse possível foram extraídas informações importantes das bases do trabalho.
Sendo assim possível a validação do mesmo.
O objetivo deste artigo é apresentar as vantagens e chamar atenção para o uso
da cogeração de energia elétrica através da captação de energias residuais.
4 RESULTADOS DA PESQUISA
Neste capítulo apresenta o estado da arte abordando os principais métodos
utilizados para captação de energia destacando seus avanços e contribuição para ciência.
4.1 Dispositivos Termoelétricos
Um

dispositivo

termoelétrico é formado por um

conjunto de pares

termoelétricos, conectados eletricamente em série e termicamente em paralelo
encaixados entre dois condutores térmicos e pratos cerâmicos isolados eletricamente com
arestas isoladas. (RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p. 4) (DAN, D.; YIXIN Z.; JING L, 2011,
p.5). Na Fig. 1 é ilustrado um dispositivo termoelétrico e suas partes constituintes. As
dimensões podem variar de 3mm por 4mm de espessura até 60mm e 5mm de espessura,
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com o máximo de temperatura entre os dois terminais podendo chegar até 270ºC
(KARABETOGLU S.; SISMAN, A, 2012) (ANDO JUNIOR, o. H. et al., 2014).
Figura 1 - Diagrama esquemático de um dispositivo termoelétrico

Fonte: (ANDO JUNIOR, o. H. et al., 2014)

A geração termoelétrica visa reduzir o custo por watt de outros dispositivos. Os
dispositivos termoelétricos não possuem partes móveis, portanto não é necessária uma
revisão e manutenção frequente, não contém clorofluorcarbonos ou outros materiais que
precisam de reabastecimento ou reposição, não são dependentes de uma posição fixa
(RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p. 4), (OMER, S.A.; INFIELD, D. G., 1998, p.4).
A máxima

de

eficiência

termoelétrica

convertida

em

um

dispositivo

termoelétrico (TEG) é definida pela equação: (DAN, D.; YIXIN Z.; JING L, 2011, p.5)
ƞmax =

Tquente – T frio

√1+𝑍𝑇−1
𝑇 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

√1+𝑍𝑇+ 𝑇 𝑓𝑟𝑖𝑜

(1)

A figura do mérito é obtida pela equação: (DAN, D.; YIXIN Z.; JING L, 2011,
p.5)
𝑠2

Z = 𝜌𝜆 . T

(2)

Onde, Z é figura do mérito; T(K): é a temperatura absoluta; S(V K -1) é o
coeficiente Seebeck; 𝜌(Ω m) é a resistência elétrica; 𝜆(W m-1 K-1) é o coeficiente de
condução térmica do material ; Tfria (K) é a temperatura do lado frio dos módulos
termoelétricos; Tquente (K) é a temperatura do lado quente do módulo termoelétrico.
Uma maior eficiência pode ser obtida pelo acréscimo da eficiência de Carnot ( c ¼ Tfria
Tfria/Tquente) (DAN, D.; YIXIN Z.; JING L, 2011, p.5).
Quando o calor flui através de um gerador termoelétrico, parte do calor
absorvido é convertido em energia elétrica, enquanto o restante, é recolhido e usado para
o aquecimento de um fluido. A Fig. 2 ilustra uma disposição básica de um sistema de
cogeração termoelétrica. (RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p. 15)

ISSN 2526-4044

573 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 2 - Gerador termoelétrico utilizado para pré-aquecer um fluido

Fonte: (RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p. 15)

Contudo quando o dispositivo é um gerador termoelétrico como gerador de um
pré-aquecimento de um fluido incorporado, uma pequena porção de calor (Q1 e Q3) irá
fluir através de uma derivação constituída pelo módulo termoelétrico e então convertida
em eletricidade. O calor que é dissipado no lado frio (Q2) volta para a entrada do fluido
aquecedor e vai pré-aquecer o fluido (RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p.16).
Dispositivos termoelétricos são utilizados nas áreas aeroespacial, instrumental,
militar ou produtos comerciais. Em baixa potência podemos exemplificar o uso de
termoelétricos em calculadoras ou relógios, substituindo baterias em alguns sistemas e
amplificador de sistemas de sensor térmico. (RIFFAT, S.B.; MA, X., 2003, p. 7). A maior
parte das pesquisas realizadas tem como tema principal a utilização de calor industrial
residual em veículo à combustão, otimização de dispositivos termoelétricos na conversão
de energia solar, de metal líquido e de outros sistemas térmicos (RIFFAT, S.B.; MA, X.,
2003, p. 15) (OMER, S.A.; INFIELD, D. G., 1998, p.3) (ZHANG e MA, 2015, p. 1).
4.2 Dispositivos Piezoelétricos
Conversão de energia através de vibrações é reconhecidamente promissora
por causa dos seus potenciais e a variedade de aplicações, como em sensores,
monitoramentos, provendo energia para dispositivos médicos, entre outros. Nas últimas
duas décadas têm-se obtido avanços nessa modalidade de conversão de energia
vibracional (VYTAUTAS O.,2015, p.4). Na Figura 3 (a) e (b) é mostrado uma ilustração
esquemática do sistema do módulo piezoelétrico vista superior e lateral (LIU, 2011, p.2).
Figura 3 - Ilustração esquemática do sistema piezoelétrico (a) vista superior (b) vista lateral Fonte: (LIU, 2011, p. 2)
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Um estudo realizado com o modelo piezoelétrico da Fig. 3 mostra resultados
em relação a frequência e relações entre o número de dispositivos piezoeletricos por
tensão produzida diferenciados por circuitos em série e em paralelo. (LIU, 2011, p. 2)
Para a medição da tensão de saída o sistema piezoelétrico é empregado a
testes de vibração. Constituído por um agitador de vibração, amplificador de potência e
um analisador de sinal dinâmico. Os resultados estão visíveis na Fig. 4. Que demonstram
as diferenças entre a potência final dos sistemas (LIU, 2011, p. 2).
Nos dias atuais estes dispositivos são utilizados para condução elétrica em
grafenos, captação de energia em sistema hibrido em estradas para gerar eletricidade nas
regiões próximas, carga de dispositivos médicos, monitoramento por sensores, sonares,
sensores (ZHANG e MA, 2015, p. 1), (ROWE D. M., 1995).
Figura 4 (a) Tensão de saída por frequência de um exemplar de PZT (b) Voltagem de saída por diferentes números de
PZT conectados em série e em paralelo. (LIU, 2011, p. 2)

Fonte: (LIU, 2011, p. 2)

4.3 Conversão por Acoplamento Magnético
Os sistemas eletromagnéticos convertem a energia cinética resultante de
vibrações em energia elétrica onde a tensão induzida é gerada através de uma bobina,
devido ao movimento de vibração externo de um ímã. A tensão AC gerada é convertida
em DC e posteriormente é armazenada num capacitor que funciona como bateria
(RAHIMI, Ö. Z.; et al., 2011, p.2). A equação (3) pode ser utilizada para calcular os
parâmetros analíticos para obter uma visão sobre o gerador. (DRAGAN D.; et al, 2015,
p.3)
Tpm

Voc~(R0²-Ri²).(𝑇𝑝𝑚+𝑇𝑎𝑔+𝑇𝑐 Br)pNω

(3)

Sendo: Voc - tensão do circuito aberto, R0 - raio externo da bobina, Ri - raio
interno da bobina, Tpm - espessura do imã permanente, Tag - espessura do espaço de ar,
Tc - espessura do sistema de bobina, Br - remanescente do ímã permanente, p - número
de polos, N - número de voltas/polo, ω - velocidade angular.
A Fig. 5 ilustra o mecanismo para converter um movimento do botão no
movimento de rotação do sistema magnético, que possui engrenagem para a cremalheira
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redonda. Quando o sinal de tensão negativa for gerado resulta em uma tensão de saída
nula. Os ímãs permanentes rodam acima do sistema de bobina incorporado, dessa
maneira a tensão elétrica é induzida (DRAGAN D.; et al, 2015, p.5).
Figura 5 - Mecanismo cinético para a conversão do movimento

Fonte: (DRAGAN D.; et al, 2015, p.5)

Estes dispositivos são utilizados para melhorar o desempenho de sistemas, na
conversão de movimentos humanos em movimento rotativo no gerador, luzes de pedais
autoalimentados para bicicletas, turbinas de água, monitoramento de equipamentos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Energy Harvesting é interessante para estudo como métodos de captação de
energia para melhoria da eficiência energética em processos ou para aplicações da EH
em dispositivos eletrônicos autossustentáveis. Logo, como sugestão de trabalhos futuros
tem-se: o estudo de materiais termoelétricos visando a melhoria da eficiência de
conversão, resistência a elevadas temperatura, baixa eficiência gerada, curto tempo de
vida, alto custo de manutenção e produção e baixa confiabilidade (DAN, D.; YIXIN Z.;
JING L, 2011) (CAMACHO, M. P.; et al., 2014) (LONG, K. B. B.; et al.,2014).
Enquanto, as conversões com piezoelétricos é uma tecnologia viável
tecnicamente para captação de energias pequena deslocamentos ou pulsantes de alta
frequência. A limitação atual está no desenvolvimento de elementos piezoelétricos
voltados aplicação de EH para que esta possa disponibilizar uma maior potência.
Já os dispositivos por acoplamento magnético são atrativos pelo fato de
possuírem um bom desempenho em baixa frequência, apesar de sua baixa densidade de
energia são dispositivos que possuem vasta aplicabilidade mostrando-se propício para
novos estudos para captação de energia vibratória ou ondulatória.
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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO DIRETA NO DESEMPENHO DE UM SISTEMA
FOTOVOLTAICO FIXO E COM RASTREADOR SOLAR
Milena Paim da Silva, Giuliano Arns Rampinelli
Universidade Federal de Santa Catarina/ Engenharia de Energia/ milena_paim@hotmail.com
Universidade Federal de Santa Cataria/ Engenharia de Energia/ giuliano.rampinelli@ufsc.br

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar tecnicamente o dimensionamento de um sistema solar
fotovoltaico fixo e com rastreador solar em dois eixos, através da diferença do fator de capacidade e da
produtividade do sistema, para esses dois tipos de configuração e correlacionar essa diferença com a
componente direta da radiação solar. Para tal, foi utilizado o software SAM desenvolvido pelo NREL/USA.
Um sistema fotovoltaico padrão foi dimensionado e os resultados obtidos são provenientes da simulação de
um sistema fixo e com rastreador solar. Os índices de mérito técnico, fator de capacidade e produtividade
do sistema, foram determinados em base mensal e anual para as duas configurações. Buscando uma
melhor apresentação dos dados, os resultados mensais foram compilados nas estações do ano. Em todos
os casos analisados o sistema com rastreador obteve vantagens, tanto no fator de capacidade quanto na
produtividade do sistema, bem como na energia gerada. Esses resultados são esperados, uma vez que o
sistema com rastreador solar tem maior recurso solar disponível. Os resultados comprovam que há
correlação entre o ganho energético do sistema fotovoltaico com rastreador solar e a componente direta da
radiação solar. A diferença no desempenho do sistema fotovoltaico nas duas configurações, fixo e com
rastreador, é maior em localidades onde a componente direta da radiação solar também é maior.
Palavras-Chave: Sistema fotovoltaico, irradiação solar, fator de capacidade, produtividade do sistema.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil está em uma localização privilegiada quanto ao nível de irradiação
solar incidente por metro quadrado. A irradiação solar incidente em um plano orientado na
direção do Equador e com uma inclinação próxima a latitude do local, permite calcular a
energia elétrica que pode ser convertida por um sistema fotovoltaico. Esse sistema pode
ser fixo ou com rastreador solar, no caso de um sistema fixo, os módulos fotovoltaicos
permanecem imóveis na inclinação imposta pelo projetista, enquanto que o sistema com
rastreador solar possui um suporte mecânico ativo que permite que o sistema acompanhe
o movimento aparente do sol de modo a maximizar a produção de energia.
O presente estudo apresenta a comparação do fator de capacidade e da
produtividade do sistema para um sistema fixo e um sistema com rastreador solar, e essa
comparação é correlacionada com a radiação direta a fim de verificar a dependência da
radiação direta com os fatores comparados.

2 METODOLOGIA

A ferramenta utilizada para a realização deste trabalho foi o software SAM
(System Advisor Model), desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis
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(NREL/USA). O software SAM apresenta uma base de dados de radiação solar
provenientes do projeto SWERA onde constam vinte cidades brasileiras. Para a análise
foram utilizados índices de mérito, especificamente, foram determinados o fator de
capacidade (FC) e a produtividade do sistema (Yf) para um sistema fotovoltaico fixo e
com rastreador solar em dois eixos. Os índices foram determinados, para cada uma
destas vinte cidades brasileiras, com o intuito de verificar a dependência e influência da
componente direta da radiação solar.
O fator de capacidade, segundo Oliveira (2002, p. 47), é a capacidade que um
sistema possui de produzir energia elétrica se operasse em sua potência nominal durante
as 24 horas do dia. O fator de capacidade fornece a potência média de operação de um
sistema em um intervalo de tempo. Este fator pode ser determinado em média anual ou
mensal. A produtividade mensal do sistema pode ser definida como sendo a razão entre a
energia elétrica mensal produzida pelo sistema em kWh e a potência nominal do sistema
em kW. Este índice também pode ser determinado em base anual.
Para a simulação, um sistema fotovoltaico foi dimensionado utilizando o
mesmo módulo fotovoltaico e o mesmo inversor, variando somente o ângulo de inclinação
do módulo, para o caso do sistema fixo, de acordo com a latitude do local, sempre
procurando um ângulo ótimo e, o ângulo azimutal sendo que para todos os
dimensionamentos foi utilizado o ângulo de 0º (orientação norte). Todos os índices
determinados são normalizados e, portanto, não dependem da potência nominal do
sistema simulado. O mesmo sistema foi simulado em todas as cidades brasileiras do
banco de dados do software SAM. Para cada uma das vinte cidades brasileiras foi obtido
a energia do sistema em kWh, para um sistema fixo e para um sistema com rastreador
solar em dois eixos. O fator de capacidade e a produtividade do sistema foram obtidos
juntamente com a energia do sistema. Após, foi calculado a diferença, do fator de
capacidade e da produtividade do sistema, entre o sistema fixo e com rastreador. Essas
diferenças do FC e Yf foram correlacionadas com a média diária anual da radiação direta
de cada local. Todos os índices foram determinados em base mensal e anual.
Para determinar o FC mensal, é preciso dividir a energia de cada mês pela
quantidade de dias do mês que está sendo calculado, dividir pelo número de horas do dia
e ainda pela potência nominal do sistema, que para essa simulação é de 3,360 kW. Para
encontrar Yf mensal basta dividir a energia mensal de cada mês pela potência nominal do
sistema. Os cálculos mencionados podem ser determinados pela Equação (1) e (2).
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(1)

)
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A irradiação solar que o software SAM fornece é a radiação em média diária
anual, no entanto, o mesmo fornece a irradiância mensal, logo, para transformar a
irradiância em irradiação mensal basta multiplicar a irradiância mensal pelo número de
dias do mês desejado e ainda pelas horas do dia, se o interesse for a irradiação em média
diária, que é o caso desejado, basta dividir a irradiação mensal pelo número de dias que
possui o mês desejado.
Com o FC mensal, o Yf mensal e a radiação diária mensal, é possível
correlacionar novamente a diferença de FC para o sistema fixo e com rastreador com a
radiação direta, e ainda a diferença de Yf para o sistema fixo e com rastreador com a
radiação direta. Com isso, foi construído um gráfico para cada mês relacionando a
radiação direta e a diferença de FC e também um gráfico para cada mês relacionando a
radiação direta e a diferença de Yf. Para facilitar a análise dos resultados, os dados foram
compilados nas estações do ano. Considerando verão os meses de dezembro, janeiro e
fevereiro; outono os meses de março, abril e maio; inverno os meses de junho, julho e
agosto; e os meses de primavera os meses de setembro, outubro e novembro.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As vinte cidades brasileiras presentes no banco de dados do software SAM
estão descritas na Tabela 01, juntamente com a radiação direta, a diferença do FC e Yf de
um sistema fixo e com rastreador solar. A radiação direta é apresentada em média diária
anual enquanto que o FC e o Yf são diferenças anuais na comparação entre o sistema
fixo e com rastreador solar.
Tabela 01 – Média diária anual da radiação direta e diferença anual de FC e Yf.
Radiação
Cidades Brasileiras
Direta
FC- Fixo
Yf -fixo
Diferença FC

Diferença Yf

KWh/m²/dia

%

kWh/kW

%

kWh/kW

1- Belém

3,11

16

1400

4

350

2- Belo Horizonte

5,08

17,8

1559

6,3

555

3- Boa Vista

3,6

16,3

1425

5,1

453

4-Bom Jesus da Lapa

6,02

18,7

1642

7,2

627

5- Brasília

4,76

18,1

1584

5,9

518
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6- Campo Grande

4,89

17,9

1571

6,2

538

7- Cuiabá

4,22

17,1

1502

4,9

426

8- Curitiba

3,35

14,6

1275

3,9

346

9-Florianópolis

3,9

16

1403

4,7

407

10- Fortaleza

4,37

17,6

1545

5,7

492

11- Jacareacanga

3,16

15,2

1336

3,5

305

12- Manaus

3,13

14,7

1290

3,9

339

13- Petrolina

5,02

18,3

1602

6,5

569

14- Porto Nacional

5,12

18

1572

5,7

507

15- Porto Velho

3,44

15,9

1391

4

350

16- Recife

4,16

17,2

1511

5,1

447

17- Salvador

4,6

16,9

1482

5,6

485

18- Santa Maria

3,84

15,5

1361

4,9

426

19- Santos Dumont- Rio

4,41

17,3

1511

5

439

20-São Paulo- Congonhas

3,49

15,8

1380

4,1

361

Analisando a Tabela 01, observa-se que a radiação solar direta em média anual
varia de 3,11 kWh/m²/dia, para a cidade de Belém – PA, até 6,02 kWh/m²/dia, para a
cidade de Bom Jesus da Lapa - BA. No entanto, o menor ganho do FC não ocorre em
Belém e sim na cidade de Jacareacanga – PA, sendo esse ganho de 3,5 %, enquanto que
o maior ganho do FC corresponde à cidade com a maior radiação, sendo um ganho do
sistema com rastreador em relação ao sistema fixo de 7,2 %. A menor diferença do Yf
ocorre na cidade de Jacareacanga com um ganho de 305 kWh/kW, ganho que o sistema
com rastreador tem em relação ao sistema fixo, já o maior ganho do Yf corresponde à
cidade de Bom Jesus da Lapa, com um ganho de 627 KWh/kW.
Como os dados da Tabela 01 são anuais, os ganhos analisados anteriormente
são ganhos anuais. É importante destacar que este trabalho apresenta a comparação de
desempenho de um sistema fotovoltaico fixo e com rastreador em dois eixos. Uma análise
considerando um sistema fotovoltaico com rastreador em um eixo não é realizada, mas
seria pertinente. O trabalho também não apresenta análise econômico-financeira dos
sistemas fotovoltaicos simulados. Um sistema fotovoltaico com rastreador em dois eixos
apresenta variação do ângulo de inclinação e do ângulo azimutal. A variação do ângulo
azimutal é para acompanhar o movimento aparente diário do Sol enquanto que a variação
de inclinação tem por objetivo o ajuste em relação à declinação solar. Em localidade de
baixas latitudes, o desempenho de um sistema fotovoltaico com rastreador em um eixo é
bastante similar à performance de um sistema fotovoltaico com rastreador em dois eixos.
A Figura 01 apresenta a diferença entre o fator de capacidade e a
produtividade do sistema, correlacionados com a componente direta da radiação solar. A
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comparação é entre um sistema fotovoltaico fixo e um sistema fotovoltaico com rastreador
em dois eixos.
Figura 01 – (a) Diferença do Fator de Capacidade (FC) com dados anuais, correlacionados com a radiação direta; (b)
Diferença da produtividade do sistema (Yf) com dados anuais, correlacionados com a radiação direta.
(b) Produtividade do Sistema (Yf)
Diferença Yf (kWh/kW)

(a) Fator de Capacidade (FC)

Diferença FC (%)
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Na Figura 01, observa-se o coeficiente de determinação (R²) para o caso (a) e
(b), que é índice estatístico que permite avaliar a qualidade do ajuste entre os dados
simulados e o modelo. Este coeficiente indica basicamente, quanto o modelo foi capaz de
explicar a correlação entre as duas variáveis. Para R² igual a zero, indicaria que o FC e Yf
não teriam nenhuma dependência ou correlação com a radiação solar direta, para R² igual
a um, indicaria que o FC e Yf seriam totalmente dependentes da radiação direta.
Logo, para R² de 0,914 e 0,915 para os casos (a) e (b), respectivamente, da
Figura 01, representa que, respectivamente 91,4 % e 91,5 % da variação de FC e Yf é
explicada pela variação da radiação direta. Estes coeficientes obtidos sugerem uma
correlação entre o ganho energético do sistema fotovoltaico com rastreador solar em
relação ao sistema fixo e a componente direta da radiação solar. Utilizando os dados
mensais calculados e ajustando-os nas estações do ano, observa-se uma diminuição na
diferença de FC e Yf no verão e na primavera, enquanto que o outono e o inverno
permanecem com o R² muito próximo dos dados anuais, como pode ser visto na Figura
02 e 03.
Analisando e comparando as Figuras 02 e 03 com a Figura 01, observa-se que
os resultados utilizando as médias anuais não são precisos para o verão e a primavera
nos dois casos, analisando o FC e Yf. Diversos fatores afetam esses resultados, como o
clima de cada região, os meses mais chuvosos, onde a radiação direta diminui
consideravelmente, entre outros. É importante destacar que as vinte cidades analisadas
então em diferentes regiões do Brasil com condições meteorológicas diversas.
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Figura 02 - Correlação entre o FC e a radiação direta para (a) verão; (b) outono; (c) inverno e (d) primavera.
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Figura 03 – Correlação entre Yf e a radiação direta para (a) verão; (b) outono; (c) inverno e (d) primavera.
(b) OUTONO

70,0
R² = 0,7213
50,0
30,0
10,0
1,00

3,00

5,00

7,00

Diferença Yf (kWh/kW)

Diferenca Yf (kWh/kW)

(a) VERÃO

R² = 0,9044

50,0
30,0
10,0
1,00

7,00

(d) PRIMAVERA

70,0
R² = 0,9197
50,0
30,0

6,00

8,00

Diferença Yf (kWh/kW)

Diferença Yf (kWh/kW)

(c) INVERNO

4,00

5,00

Radiação direta (kWh/m²)dia)

Radiação direta (kWh/m²/dia)

10,0
2,00

3,00

70,0

R² = 0,6047

50,0
30,0
10,0
2,00

Radiação direta (kWh/m²/dia)

4,00

6,00

8,00

Radiação direta (kWh/m²/dia)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma análise do desempenho de sistemas
fotovoltaicos fixos e com rastreador solar e da influência da componente direta da
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radiação solar. Os sistemas foram simulados no software SAM desenvolvido pelo NREL. A
comparação entre os sistemas foi realizada a partir da determinação de índices de mérito
técnico.
Os índices determinados foram o fator de capacidade e produtividade do
sistema. O sistema fotovoltaico com rastreador solar apresenta fator de capacidade entre
3,5 % e 7,2 % maior que o sistema fotovoltaico fixo dependendo da componente da
radiação direta. A produtividade do sistema varia entre 305 kWh/kW e 627 kWh/kW
dependendo da radiação direta.
Este resultado é esperado, uma vez que o sistema fotovoltaico com rastreador
irá aumentar a captação da radiação solar. Entretanto, para definir a configuração a ser
utilizada é necessária uma análise econômico-financeira. O ganho energético do sistema
fotovoltaico com rastreador solar em relação ao sistema fixo está correlacionado com a
componente direta da radiação solar.
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Resumo: Este artigo relata os experimentos realizados no Laboratório de Materiais e Solos do IFSC na
unidade curricular de Projeto Integrador da 1ª fase do curso de Engenharia Civil. Como nesta unidade
curricular o intuito é integrar assuntos relacionados à Engenharia Civil e Sustentabilidade, esta pesquisa
teve como objetivo avaliar viabilidade técnica da adição de um resíduo gerado em marmorarias da região de
Florianólis na confecção de blocos de solo-cimento, uma vez que o material estudado é um resíduo que
geralmente não recebe um descarte adequado. Para isto foram avaliadas a resistência à compressão axial
e absorção de água. Os resultados mostraram que a adição do resíduo ao solo-cimento reduziu a absorção
de água e aumentou a resistência à compressão, comparados à referência, sem adição. Outro benefício é
que o teor de cimento poderia ser reduzido mantendo-se a mesma resistência. Portanto, a adição de pelo
menos 3% deste resíduo na composição de solo-cimento torna-se viável, uma vez que normalmente o
mesmo não recebe descarte correto, gerando tanto benefícios para o meio ambiente quanto na qualidade
dos materiais utilizados na Construção Civil.
Palavras-Chave: Solo-Cimento; resíduo de marmoraria; Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO
A utilização do solo-cimento nas construções atuais é importante pela sua
aplicação na fabricação de blocos, além do seu baixo custo de produção, tem o benefício
de reduzir o impacto no meio ambiente. Se comparados aos blocos cerâmicos, onde a
presença de argila, matéria-prima principal, necessita de um processo de queima para
atingir uma resistência, os blocos de solo-cimento são produzidos com cimento, solo e
água, não havendo necessidade de queima.
Além da preservação ambiental, as vantagens são a rapidez para concluir uma
obra e a limpeza no canteiro. Os tijolos têm dois furos, por onde passam as tubulações
dos sistemas hidráulico e elétrico. “Dispensam-se as vigas com caixaria de madeira, e o
aço que sustenta as paredes é colocado nos furos do bloco”, explica Arns. “Uma casa de
100 m2 fica pronta em até dez dias”.
Atualmente o processo de reutilização de resíduos industriais poluentes por
incorporação em materiais cimentícios para construção civil tem ganhado grande
destaque no Brasil e no mundo. Um exemplo são os resíduos sólidos gerado pelas
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atividades do setor de rochas ornamentais, pois, se descartados de forma incorreta,
podem causar consequencias negativas à segurança do meio ambiente e das pessoas
(ABIROCHAS, 2011). Diversos trabalhos têm sido realizados particularmente no campo
da cerâmica na busca de uma solução correta e definitiva para a disposição final deste
resíduo (MENEZES et al., 2005 apud RIBEIRO, 2013). Segundo RIBEIRO (2013) existem
poucos trabalhos sobre o uso deste abundante resíduo na fabricação de tijolos de solocimento e, em sua pesquisa avaliou a substituição de até 40% do solo por resíduo de
rochas ornamentais. No entanto, não foi encontrado na literatura, pesquisas avaliando a
adição deste resíduo em solo-cimento. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a
influência da adição do resíduo de polimento de pedras ornamentais nas propriedades de
resistência à compressão axial e absorção de água em blocos de solo-cimento.
2 METODOLOGIA
Segundo a NBR 11798, os materiais necessários para a execução da base do
solo-cimento é a amostra de solo, cimento Portland e água. O cimento utilizado foi o
cimento Portland CP-IV, comumente utilizado na região, e um solo residual de granito de
característica areno-siltosa.
O ensaio de granulometria do solo foi realizado segundo a norma NBR 7181.
Dentre as etapas do ensaio estão: peneiramento grosso (grãos maiores que 2,0mm),
peneiramento fino (grãos com tamanho entre 2,0mm e 0,075mm) e sedimentação (grãos
inferiores à 0,075mm de diâmetro). Para a determinação da massa específica do pó de
rocha, utilizou-se a norma NM 52, para agregados miúdos.
Durante a determinação da quantidade dos materiais para a base do solocimento, foram utilizados 2 traços, sendo que cada o volume de material para cada traço
foi determinado para se produzir 5 blocos. No total foram confeccionados 10 blocos, 5
para cada traço.
No traço de referência foi utilizado apenas água, solo e o cimento. O solo
utilizado foi passado em peneira 4,8 mm cuja umidade natural era aproximadamente 5%.
Adicionou-se 7,5% de cimento em relação à massa do solo e a quantidade de água foi
adicionada para atingir 17% de umidade, umidade ideal para moldagem dos blocos,
segundo estudos preliminares. Para compor o outro traço foi adicionado 3% do resíduo de
rochas ornamentais, mantendo-se a mesma quantidade de solo, cimento e teor de
umidade. A escolha de 3% do pó foi devido ao fato do volume do material ser grande e
para que este não fizesse necessário a adição de maiores quantidades de água à mistura.
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2.1 Ensaio de Compactação
Para a moldagem dos corpos de prova, foi utilizado o método de compactação
de solos de acordo com a norma NBR 12023 (2012), para tal, foi utilizada a energia
normal de compactação com o molde e o soquete pequenos. Ao final, os corpos de prova
ficaram com as seguintes dimensões: 100 mm de diâmetro e 127 mm de altura.
O material compactado foi retirado de uma amostra de solo passante na
peneira 2,0 mm. Em seguida, acrescentou-se cimento Portland CP-IV ao solo, tornando a
mistura uniforme em coloração. Continuando o processo de preparação, adicionou-se
água até atingir umidade suficiente para unir os grãos da mistura (17%). No segundo
traço foi adicionado o resíduo de pó marmoraria à mistura de solo e cimento secos e
depois a adição da água. O procedimento foi seguido para todos os traços.
Para a cura dos corpos de prova, os memos foram colocados dentro de caixas
de isopor juntamente com um recipiente contendo água para manter a umidade
constante.
2.2 Ensaio de Compressão axial
Antes da realização do ensaio, a NBR 12024 prevê que os corpos de prova
cilíndricos devem ser moldados e curados, para que possam sofrer o ensaio de
compressão simples aos 63 dias de idade.
Foram utilizados três corpos de prova para cada traço. Todos foram capeados
com pasta de cimento para que suas bases apresentassem a planicidade adequada para
distribuição da carga de ensaio.
O capeamento das bases foi realizado na mesa de compactação do laboratório
de solos. Em um recipiente metálico, fez se a mistura de cimento mais água. A pasta
obtida foi então utilizada para a regularização das bases, até estas apresentassem
superfícies plana, com a ajuda de uma régua de nível com bolha de ar.
A velocidade de avanço da prensa foi controlada em 1mm/min para todos os
exemplares. Os corpos de prova foram então ensaiados até o seu ponto máximo de
resistência, antes de romperem. A unidade de medida utilizada foi o Mega Pascal (MPa).
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2.3 Ensaio de Absorção de Água
A NBR 13555 (2012) prevê a aparelhagem necessária para a determinação do
ensaio. Foram utilizados: balança com capacidade de até 10 kg e com precisão de 1 g,
recipiente com destino a imersão dos corpos de prova em água à temperatura ambiente,
estufa com temperatura de 105º C utilizada no ensaio para a constância de massa.
Para este ensaio foram utilizados dois corpos de prova para cada traço. Depois
de curados em câmara úmida e hermeticamente fechada, os corpos de prova foram então
levados à estufa com temperatura constante de 105ºC, até atingirem constância de
massa. Os valores foram então anotados.
Sem nenhuma umidade e totalmente secos, os blocos foram então imersos
100% em água dentro de um recipiente, durante um período de 24 horas. Após
submersos, os corpos foram então retirados da água e enxugados com um pano úmido,
para então serem pesados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização do solo
A figura 01 mostra a curva granulométrica do solo utilizado, cuja massa
específica é de 2,70 g/cm3.
Figura 01 - Curva Granulométrica do solo

Fonte: Autores
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3.1 Ensaios de absorção e resistência à compressão axial
Conforme o esperado, a absorção dos blocos que continham os resíduos do pó
de marmoraria foi menor (21,7%), em comparação com os blocos sem adição (22,5%),
como mostra a figura 02. A hipóstese levantanda é que, tendo este pó uma granulometria
menor que a do cimento, facilita o preenchimento dos vazios reduzindo desta forma a
absorção.
Figura 02 – Resultados médios do ensaio de absorção de água

Absorção (%)

Fonte: Autores

O ensaio de absorção atendeu parcialmente os requisitos previstos na norma
técnica NBR 10.834, uma vez que esta prevê como limites:
• Absorção Média ≤ 20%
• Absorção Individual ≤ 22%
Apesar do resultado da absorção média não atender o requisito da norma
técnica, percebeu-se um menor valor de absorção nos blocos adição de pó, atendendo a
norma.
Quanto à resistência à compressão axial, observou-se um considerável
aumento, de aproximadamente 42%, na resistência dos blocos com adição do resíduo,
conforme mostra a figura 3. Enquanto o traço referência obteve em média 2,7 MPa, o
traço com resíduo de pó de marmoraria atingiu uma média de 3,8 MPa. Este aumento não
pode ser atribuído somente ao preenchimento de vazios, já que a redução de absorção de
água não apresentou essa diferença. Uma hipótese seria a existência de reação química
entre o resíduo e o cimento, pois o mármore é rico em calcita e dolomita (ALMEIDA et al.,
2015), e o granito rico em sílica. A sílica na presença de Ca(OH) 2 pode formar C-S-H,
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produto responsável pela resistência. No entanto, como não foi feita uma análise química
do resíduo, essa hipótese não pôde ser comprovada.
Figura 03 – Resultados de resistência à compressão axial

Fonte: Autores

A NBR 10834 (2013), por sua vez, estabelece como requisitos para os blocos
de solo-cimento os seguintes limites de para resistência à compressão:
• Resistência Média ≥2,0 MPa
• Resistência Individual ≥ 1,7 MPa
Portanto, o ensaio em questão atingiu todos os requisitos da norma técnica
relativos à resistência em ambos os traços de amostras.
Merece menção, no entanto, o fato de que um dos blocos com adição do
resíduo teve um resultado 31% menor que as outras duas amostras. Em razão desta
disparidade de resultados, levantou-se a hipótese da ocorrência de alguma falha no
momento da sua confecção ou no seu capeamento. Para fins de comparação, se este
mesmo bloco não fosse utilizado no cálculo da resistência média, o aumento desta em
relação aos blocos sem adição seria de 51%, para os então 42% encontrados.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa mostram que a adição de 3% de pó proveniente
do resíduo de corte e polimento de pedras ornamentais ao solo-cimento, apesar da
pequena redução na absorção de água, aumentou em pelo menos 42% o valor de
resistência à compressão axial do solo cimento referência (sem adição).
Sendo o resíduo de pó de rocha gerado em grande quantidade pelas
marmorarias, ainda sem destinação correta, o uso deste material em solo-cimento além
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da melhora no desempenho deste material, estar-se-ia dando uma destinação final a este
pó.
Por fim, sugere-se a realização de novos estudos com teores mais elevados de
adição com intuito de se avaliar o valor máximo que pode ser adicionado sem prejudicar o
desempenho dos blocos de solo-cimento.
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Resumo: As vigas em concreto armado são elementos que compõem o sistema estrutural das edificações.
Servem de apoio para as lajes, dão suporte aos pilares e, juntamente com eles, formam os pórticos para
contraventamento face as cargas horizontais. Dada a importância que as vigas possuem, mesmo sendo
dimensionadas ao Estado Limite Último (ELU), é importante determinar e ratificar a carga de ruína desses
elementos. É sabido que o processo executivo de uma estrutura em concreto armado não é industrializado.
Depende de vários fatores como confecção das formas, armaduras, concreto, vibração, e para tudo isso é
necessário incluir alguma segurança no processo. Este artigo apresenta um comparativo da carga de ruína
obtido por procedimentos analíticos, baseados no equilíbrio de forças da seção transversal, com um
procedimento experimental, levando a viga à ruína total com o auxílio de uma prensa específica para tal tipo
de ensaio. A viga a ser ensaiada possui comprimento total de 50 cm e seção transversal retangular,
15x15cm. A armadura de flexão foi devidamente calculada e detalhada na viga, realizando a concretagem
utilizando molde metálico. Como conclusão desse estudo, pretende-se ratificar, por meio do ensaio
experimental, a carga de ruína obtida no cálculo analítico ao ELU e informar qual o percentual ela é
superior.
Palavras chave: flexão simples, cisalhamento, equilíbrio de forças.

1 INTRODUÇÃO
Segundo a NBR 6118:2014, item 14.4.1.1, Vigas são “elementos lineares em
que a flexão é preponderante”. Segundo Pinheiro (2003), nos edifícios, em geral, as vigas
servem de apoio para lajes e paredes, conduzindo suas cargas até os pilares. Sendo
assim, os esforços predominantes em vigas são momento fletor e força cortante.
Elemento linear é aquele em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos três
vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominado “barra”.
Apesar dos esforços em uma viga normalmente serem decorrentes de uma
análise linear (caso mais comum de ocorrer), a NBR 6118/14 permite utilizar esses
valores para o dimensionamento ao Estado Limite Último, mesmo que esse
dimensionamento admita a plastificação dos elementos. Nesses casos, como forma de
primar pela segurança, deve-se minorar as resistências e majorar as ações (HELENE, P
et al, 2015). Os valores utilizados para tal foram baseados na Tabela 12.1 da
NBR 6118:2014.
A partir do equilíbrio das forças que atuam na seção transversal de uma viga,
causados pela aplicação do carregamento externo, é possível determinar qual a área de
aço necessária para o equilíbrio da peça.
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Figura 01 – Comportamento do aço a flexão simples.

Fonte: autoria própria.

A Figura 01 descreve o comportamento do aço e do concreto, solicitados por um
momento fletor de cálculo, Md, comprimindo a parte superior da viga e tracionando a
parte inferior. A posição da Linha Neutra é indicada pela letra X. Para fins de
dimensionamento, a NBR 6118:2014 permite utilizar o diagrama retangular tensão x
deformação do concreto, com 0,8.x e também o diagrama simplificado do aço. O processo
de equilíbrio das forças consiste na igualdade das reações resistivas à compressão do
concreto e as reações à tração do aço.
∑

;

;

;

;

Para determinação da linha neutra, faz-se o somatório dos momentos em relação a
armadura tracionada, utilizando o braço de alavanca entre Rcc e Rst, chamado de z.
∑

;

(

;

)

(

;

)

Por Bhaskara, tem-se:
,
√

√

Uma equação do segundo grau resulta em dois valores para X (posição da Linha
Neutra). Um dos valores poderá ser desprezado por estar fora da altura útil da viga (d).
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2 METODOLOGIA

Para a concepção do ensaio de ruptura, determinou-se que a Classe de
Agressividade Ambiental (CAA) é I com controle rigoroso, cobrimento de 2,0 cm, aço CA50 e fck de 20 Mpa, estando em acordo com a Tabela 7.1 e 7.2 da NBR 6118:2014. A
viga ensaiada foi dimensionada para um vão de 46cm (Figura 02).
Figura 02 – Carga de ruína atuante na viga; DMC e DMF resultantes.

Fonte: autoria própria.

2.1 Aço - dimensionamento e detalhamento da armadura
Como explicitado anteriormente, a área de aço necessária para resistir aos
esforços de flexão simples se dá pela equação:

Para dimensionar a armadura longitudinal, estimou-se uma carga de
rompimento concentrada no meio do vão no valor de 40,00 kN, conferindo um momento
(Mk) de 4,60 kN.m, sendo Md:

Posteriormente, foram arbitrados os valores de armadura longitudinal e
transversal dando prosseguimento ao dimensionamento:
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Por Bháskara, deduz-se o valor da linha neutra:

Por estar no Domínio 3, estima-se que o aço CA-50 estará sob a tensão de
escoamento:

Finalmente, para a área de aço, tem-se:

De modo a atender a armadura calculada, utilizaram armaduras longitudinais
de 8,0 mm, e a sua área de seção transversal é igual a 0,50 cm², tem-se que o número de
barras de ϕ8,0 mm é 2,02. Logo, o número de barras que deverão resistir ao momento
positivo será 3, conferindo uma área de aço efetiva igual a 1,50 cm² (As,ef = 1,5 cm2).
Para a produção da armadura transversal, utilizou-se a armadura mínima
definida por Norma, sendo esta de valor superior ao da armadura calculada, igual a
5,0c/10 centímetros.
A viga em questão foi confeccionada no Laboratório de Solos e Materiais da
Construção Civil do IFSC (Figuras 03 e 04). Para as armaduras longitudinais, foram
utilizadas três barras de ϕ8,0 mm para resistir aos esforços de tração e duas barras de
ϕ5,0 mm sendo as armaduras construtivas. Para as armaduras transversais, utilizaram-se
barras de ϕ5,0 mm (Figura 05).
Figuras 03 e 04 – Armadura utilizada no momento da concretagem.

Fonte: autoria própria
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Figura 05 – Detalhamento da seção transversal da viga.

Fonte: autoria própria. (medidas em milímetros)

2.2 Concreto – dosagem e lançamento

O concreto foi dosado in loco utilizando um traço de 1: 2: 2,5 com relação
água/cimento de 0,55, para a obtenção de um fck de 20 MPa, onde com 10 quilogramas
(kg) de cimento, 20 kg de areia média natural, 25 kg de brita 1 e 5,5 litros de água
produzimos 25 litros de concreto. A produção do concreto foi por meio de betoneira e os
materiais foram postos na seguinte ordem: Brita 1, areia média, dois terços da água,
cimento e o restante de água, resultando assim o concreto utilizado na viga.
O molde utilizado para a confecção foi um molde metálico de 15x15x50cm,
com 3 laterais removíveis, rosqueáveis e de faces paralelas, dispensando assim a
necessidade de tratamento superficial póstumo para evitar possível concentração de
carga devido à falta de simetria das faces. A viga e dois corpos de prova cilíndricos
15x20cm foram concretadas com o mesmo concreto, uniformizando assim a resistência à
compressão.

2.3 Prensa

A prensa utilizada para a realização do ensaio é EMIC™, de capacidade de
carga de 300 kN com módulo hidráulico para extensão de carga de até 2000 kN. O
método de ensaio utilizado consiste na aplicação de uma carga progressiva, com
velocidade de aplicação lenta, concentrada no centro do vão entre apoios de um aparato
próprio para ensaios de flexão simples em vigas (figuras 06, 07 e 08).
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Figuras 06, 07 e 08 – Prensa utilizada para os ensaios de ruptura.

Fonte: autoria própria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a confecção da viga de concreto armado e dos corpos de prova
cilíndricos, para verificação da resistência à compressão do concreto utilizado, foram
aguardados 28 dias até que o concreto utilizado na viga atingisse o fck estipulado em
projeto, igual a 20 MPa.
Com o término do período de 28 dias os corpos de prova e a viga foram
ensaiados. Nos dois corpos de prova cilíndricos foram obtidos o mesmo resultado de
22,51 MPa, dentro do estipulado em projeto.
Na viga de concreto armado ensaiada (Figura 09) obteve-se como valor de
carga de ruína 65,94 kN, valor este superior ao valor para qual a viga foi originalmente
dimensionada, que foi: Pd = f x Pk = 1,4 x 40 = 56 kN, gerando uma razão de 1,177 entre
valor ensaiado e valor dimensionado em cálculo.
Observou-se durante o ensaio que o rompimento da viga se deu nos apoios,
por esmagamento da biela comprimida, que atingiu seu limite de resistência, fazendo com
que a viga entre em ruína em plano inclinado próximo aos apoios. Portanto, a ruptura
ocorreu por cisalhamento e não por flexão, provavelmente influenciada pela pequena
distância do centro do apoio até a face da viga, cerca de 4,0 centímetros.
Figuras 09, 10 e 11 – Ensaio de rompimento de viga de concreto.

Fonte: autoria própria.
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4 CONSIDERAÇÔES FINAIS

Os dimensionamentos ao Estado Limite Último previstos pela NBR 6118:2014
têm por finalidade garantir a segurança das estruturas e levar a peça a um estado crítico
em termos de carregamento, de modo que não seja alcançado durante a vida útil da
edificação. Na viga aqui ensaiada, a carga característica de projeto foi 40 kN. A carga
última de dimensionamento foi 54 kN e a carga efetiva de ruína após o ensaio foi
65,94 kN. Ou seja, mesmo majorando-se a carga de projeto em 1,4 e minorando-se as
resistências do concreto e aço em 1,4 e 1,15, respectivamente, a carga efetiva de ruína
ainda assim foi superior. A de se destacar que a ruína ocorreu por cisalhamento e não por
flexão, como era o esperado. Certamente, em uma situação em que os apoios estivessem
mais distantes das faces da viga, a carga de ruína seria ainda maior, pois a armadura de
flexão seria mais solicitada. A razão da NBR 6118:2014 prescrever dimensionamentos
que primem pela segurança, fazendo-se uso de coeficientes de segurança, visa garantir
que possíveis erros de execução (como perda de retilineidade das formas, perda de
prumo dos pilares, concreto mal vibrados, etc) possam por em risco a estabilidade de uma
edificação ou parte dela. E esse estudo vem mostrar que a carga efetiva de ruina é ainda
superior a carga última de projeto, dando respaldo para os cálculos de estruturas em
concreto armado baseados na NBR 6118:2014.
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Resumo: O presente artigo baseia-se em uma proposta de ensino de estruturas de concreto armado,
fundamentada na análise e dimensionamento de um edifício modelo com lajes maciças, proposto pelo
professor da disciplina Estruturas de Concreto Armado II do curso de Engenharia Civil no Campus IFSC Florianópolis. Esta didática de ensino visa apresentar uma alternativa que permita uma abordagem de
estudo integrando todos os elementos da estrutura de um edifício (lajes, vigas e pilares), seguindo os
parâmetros regulamentados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Desta forma, com o
auxílio de softwares e planilhas eletrônicas para os cálculos, verificações de esforços e desenhos das
armaduras, os alunos foram requisitados a dimensionar todas as lajes de um pavimento e duas prumadas
completas de pilares. Além do dimensionamento dos elementos, foram gerados gráficos de esforços
atuantes nos elementos estruturais calculados. Esse método de ensino difere dos comumente utilizados nas
disciplinas de concreto armado, os quais costumam tratar os elementos vigas, pilares e lajes isoladamente,
indo de encontro ao que de fato ocorre em uma estrutura real. Após análise dos resultados obtidos, pode-se
concluir que a metodologia de ensino proposta obteve êxito em auxiliar os alunos na compreensão de uma
estrutura reticulada monolítica de concreto armado, com vigas, pilares e lajes atuando conjuntamente para
resistir aos carregamentos impostos.
Palavras-Chave: Metodologia de Ensino, Ensino Indireto, Estruturas, Concreto Armado, Abordagem
Integradora.

1 INTRODUÇÃO

Entende-se por concreto armado uma combinação entre concreto - sendo esse
composto por cimento, água e agregados (graúdo e miúdo) - e aço. Tais elementos,
trabalhando juntos e possuindo aderência, funcionam de forma que o concreto resiste aos
esforços de compressão enquanto o aço exerce resistência a tração.
Segundo Leonhardt (1978), as superestruturas de concreto armado são
compostas, basicamente, de três elementos: lajes, vigas e pilares. Esses, trabalhando de
forma conjunta, transferem esforços, de forma que os mesmos sejam conduzidos até os
elementos de fundação, e a partir desses ao solo. A sequência da transferência de cargas
é feita de forma que as cargas existentes nas lajes são transferidas às vigas que, por sua
vez, descarregam nos pilares e esses conduzem a carga às fundações. Essa sequência é
ilustrada pela figura 01.
Figura 01 – Sequência de transferência de cargas em estrutura de concreto armado.

Fonte: dos autores
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Deve-se levar em consideração que tal interação entre os elementos não é
facilmente visualizada, tornando usual que o método de estudo dos elementos ocorra
separadamente. Entretanto, é evidente que essa técnica compromete a visualização
global de transferência de cargas entre os elementos da estrutura, privando o aluno do
entendimento da estrutura como um todo. O comportamento isolado de vigas pilares e
lajes não é o mesmo se comparado atuando em conjunto, sendo esse último caso o que
de fato ocorre em um edifício.
O presente artigo apresenta uma metodologia de ensino para estruturas de
concreto armado baseada no dimensionamento de um edifício modelo, levando em
consideração a atuação conjunta entre os elementos estruturais. Esta metodologia difere
da comumente utilizada, onde o estudo dos elementos estruturais é realizado de forma
isolada.

2 METODOLOGIA
A fim de se obter a compreensão plena do funcionamento de uma estrutura
de concreto armado, analisou-se o modelo estrutural ilustrado na figura 02. Tal modelo é
composto por um edifício contendo os seguintes pavimentos: um pavimento térreo, um
pavimento pilotis, três pavimentos tipo, um pavimento cobertura, um pavimento piso da
caixa d'água e um pavimento cobertura da caixa d'água. Ressalta-se que a arquitetura do
modelo foi estruturada, não com o intuito de aprovação em órgãos regularizadores, mas
para fins didáticos, visando a melhor compreensão por parte dos alunos do
comportamento integrado de todos os elementos que compõem a estrutura (vigas, pilares
e lajes).
Figura 02 – Modelo estrutural analisado.

Fonte: dos autores
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O dimensionamento em questão foi feito por meio de métodos manuais, com o
auxilio de softwares, a citar: ftool, utilizado para análise de estruturas reticulares;
AutoCad, software de desenho, utilizado para realização do detalhamento das armaduras
e Microsoft Excel, por meio de planilhas eletrônicas feitas pelos próprios alunos,
permitindo maior agilidade em possíveis retrabalhos, inerentes ao processo de análise
estrutural. Na medida em que são feitas todas as considerações de cálculo, as seções e
armaduras dos elementos estruturais precisam ser ajustadas frequentemente, de modo a
se obter a melhor opção em termos dimensionamento.
Ressalta-se que a avaliação se deu da seguinte forma: os alunos foram
encarregados de apresentar um passo a passo para o dimensionamento dos elementos
estruturais, por meio de um memorial de cálculo escrito. Esse documento foi avaliado pelo
professor

juntamente

com

o(s)

aluno(s)

responsável

pelo

projeto,

gerando

questionamentos e debate técnico acerca dos pontos mais relevantes para a unidade
curricular em questão.
2.1 Critérios para dimensionamento de lajes

Inicialmente, foram calculadas as cargas que as lajes transferem para as vigas.
Tais cargas compreendem o peso próprio da laje, a carga de revestimento da laje e a
carga acidental. Esta última foi obtida na ABNT NBR 6120:1980 levando-se em
consideração a Utilização que será dada ao ambiente (residencial, comercial, etc). A
figura 03 esquematiza a situação mencionada anteriormente.
Figura 03 – Esquema de somatório de cargas das lajes.

Fonte: dos autores

O peso próprio da laje foi calculado pela Eq (1), em função da espessura da
laje e do peso específico do Concreto Armado, também obtido na ABNT NBR 6120:1980.
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A Equação 1 é dada por:
(1)
Com relação ao dimensionamento das lajes, considerando que se tratam de
lajes armadas em duas direções, optou-se por utilizar o método do Marcus. Esta escolha
se deve a este método ser bem didático e de fácil entendimento por parte dos alunos para
os cálculos manuais. A carga transferida para as vigas foi calculada para lajes
retangulares

com

carga

distribuída

sobre

as

mesmas,

designando

cargas

correspondentes a formas geométricas de triângulos e trapézios. Tais geometrias são
formadas traçando linhas a partir dos vértices das lajes, as quais formam 45 graus entre
dois apoios de mesmo tipo, 60 graus em relação ao apoio engastado, quando houver um
bordo engastado e outro simplesmente apoiado e 90 graus quando houver uma borda
vizinha livre. A situação mencionada anteriormente é ilustrada na figura 04, exemplificada
por Pinheiro (2013) e calculada com as Eq (2), Eq (3), Eq (4) e Eq (5).
Figura 04 – Cálculo de cargas.

Fonte: Pinheiro (2013)

(2)
(3)
(4)

(5)
Destaca-se que lx e ly representam o menor e maior vão, respectivamente,
enquanto Vx e Vy são as cargas distribuídas em cada apoio. Por fim, Ax e Ay são as
áreas dos triângulos e trapézios.
As reações que as lajes transferem para as vigas, somado ao peso próprio da
viga, resulta no valor de carga a ser transferida para os pilares.

2.2 Critérios para dimensionamento de pilares
Os pilares, por sua vez, foram dimensionados conforme descrito na NBR 6118,
incluindo todas as excentricidades previstas nessa mesma norma, lembrando que as
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cargas transferidas aos pilares são cumulativas ao longo dos pavimentos, de forma que a
carga de todos os pavimentos é transferida para a fundação.
O sistema de transferência de carga das vigas para os pilares é ilustrado na
figura 05, a partir da hipótese de engastamento perfeito entre viga e pilar. Em uma análise
conjunta, as ligações entre esses dois elementos não são rotuladas, mas sim ligações
rígidas, havendo transferência parcial de momento fletor (com base nas rigidezes de vigas
e pilares) e plena do esforço axial.
Figura 05 – Esquema de transferência de carga das vigas para os pilares.

Fonte: dos autores

Por se tratar de um estudo global da estrutura, analisaram-se as lajes que
estavam influenciando diretamente os pilares escolhidos em todos os pavimentos, uma
vez que são descarregadas nos pilares as cargas de um edifício desde seu último
pavimento até o primeiro. Esse fator é o que diferencia a análise integrando todos os
elementos quando comparada com uma análise feita com as vigas, pilares e lajes
atuando separadamente, já que essa segunda opção não acontece de fato no cálculo de
um edifício.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do edifício como um todo tornou possível que os alunos
compreendessem, ainda prematuramente, que o comportamento isolado de vigas, pilares
e lajes em uma estrutura de concreto armado diferente quando eles atuam em conjunto.
Permitiu também um maior entendimento da transferência de cargas entre os elementos
da estrutura (lajes, vigas e pilares) até as fundações com sensibilidade na ordem de
grandeza das forças.
Sendo assim, com auxílio de planilhas eletrônicas (Excel), verificações dos
esforços atuantes (ftool) e desenhos dos detalhamentos (AutoCad), foi possível chegar
nos resultados demonstrados resumidamente nos tópicos seguintes.
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3.1 Análise dos esforços resultantes nas lajes

A análise global da estrutura torna-se necessária para a compreensão das
reações geradas pelas lajes. Com o entendimento de que a carga que uma laje distribui
aos seus apoios é influenciada por outras lajes adjacentes, é imprescindível a
compatibilização das mesmas, visando o dimensionamento dessas estruturas, conforme
mostrado na figura 06.
Figura 06 – Diagrama de momentos nas lajes (compatibilizados e não compatibilizados).

Fonte: dos autores

Essa análise de influência das lajes é mais um fator que torna evidente a
vantagem da uma análise global.

3.2 Análise dos esforços resultantes nos pilares
A visualização dos momentos fletores atuantes no pilar ao longo de toda a sua
prumada (figura 07) constitui uma importante ferramenta didática, visto que se tornam
mais claros os pontos críticos de um pilar, ou seja, onde há um maior esforço solicitante.
Tal gráfico e análise são mais fáceis de serem compreendidos com a análise global de
uma estrutura.
Figura 07 – Diagrama de transferência de momentos nos pilares.

Fonte: Pinheiro 2013.
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3.3 Apresentação dos resultados

Após análise integrada dos elementos estruturais do edifício modelo e o seu
dimensionamento, os discentes defenderam os resultados obtidos perante o professor,
respondendo aos questionamentos pertinentes do mesmo. Em um segundo momento,
fez-se uma discussão entre todos os alunos e o professor, na forma de uma mesa
redonda, de modo a avaliar a eficácia do método de ensino proposto. Esta discussão se
mostrou altamente produtiva, atestando a validez da metodologia de ensino, visto que,
segundo o professor, todos os alunos apreenderam os conceitos esperados.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a aplicação da forma de ensino proposta no presente artigo com os
alunos da unidade curricular de Estruturas de Concreto Armado II do curso de
bacharelado em Engenharia Civil do IFSC campus Florianópolis, pode-se notar que ao
analisar a estrutura no seu todo, houve uma facilidade de aprendizado e compreensão do
real comportamento de uma estrutura em concreto armado. Os resultados positivos dessa
nova abordagem de ensino foram constatados pelo professor por meio da defesa dos
discentes na entrega dos trabalhos, como também por discussão posterior com todos os
discentes da disciplina. Essa abordagem de ensino mostrou ser possível o aprendizado
com maior clareza dos conceitos propostos nas aulas teóricas, além de proporcionar uma
maior intimidade com os projetos estruturais, tanto em questões relativas a ordem de
grandeza dos carregamentos quanto em questões de detalhamentos por meio de
desenhos.
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Resumo: Há um interesse crescente com relação à eficientização de edificações de forma a diminuir o
consumo de energia, no qual a iluminação artificial possui considerável representatividade. No Brasil, a
iluminação ineficiente é comum, tanto no que diz respeito aos níveis de iluminação inadequados como
também com relação aos equipamentos utilizados. Dessa forma, estudos de equipamentos mais eficientes
e estratégias de aproveitamento da iluminação natural devem ser consideradas como forma de
complementar a iluminação artificial. O objetivo desse artigo é estudar alternativas de eficientização da
iluminação tendo como estudo de caso uma sala de aula de um campus universitário. A análise será feita
com base em resultados de simulação obtidos utilizando o programa DIALux, constituindo na análise da
iluminação natural e a aplicação de prateleiras de luz que auxiliam a evitar o ofuscamento. A partir dos
resultados obtidos, será determinada a economia de energia possível com a divisão de circuitos das
lâmpadas de modo a desligar algumas durante o dia, quando a iluminação natural for suficiente. A
expectativa com esse artigo é desenvolver uma alternativa para melhoria da eficiência energética na
universidade.
Palavras-Chave: Iluminação. Eficientização. Prateleira de Luz. Dialux.

1 INTRODUÇÃO

A iluminação possui uma representatividade considerável no consumo de
energia elétrica das edificações, sendo 44% nos setores comercial e de serviços e 23%
no setor residencial (SANTOS, 2007). Entretanto, segundo Viana et al. (2012), a
iluminação ineficiente é uma característica comum no Brasil.
Para atingir níveis adequados de iluminação, é imprescindível a utilização de
sistemas de iluminação eficientes, o que ainda pode ajudar a reduzir o custo de energia
elétrica (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2013).
No que diz respeito a prédios com fins educacionais, manter os níveis de
iluminação adequados é essencial durante todo o período em que os ambientes estão
sendo ocupados (SALATA et al., 2016). Uma iluminação adequada, segundo a norma
NBR ISO CIE 8995, é aquela que propicia a visualização de um ambiente de forma que
as tarefas sejam desempenhadas de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar
fadiga visual e desconforto.
Uma alternativa para proporcionar iluminação adequada e, ao mesmo tempo,
economizar energia é fazer uso de lâmpadas LED (Light Emitting Diode). Apesar de ainda
apresentarem um custo mais elevado em comparação com as alternativas convencionais
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de iluminação, sua grande vantagem perante as lâmpadas incandescentes e
fluorescentes é o rendimento superior (VIANA et al., 2012).
É importante ressaltar que sistemas de iluminação mais eficientes podem ser
obtidos quando se faz uso da combinação dos recursos natural e artificial. Infelizmente, as
edificações nem sempre estão projetadas para promover o máximo aproveitamento da
iluminação natural (SALATA et al., 2016). Para amenizar este problema e reduzir o
consumo de energia com iluminação artificial, podem ser usadas prateleiras de luz. Tais
elementos promovem uma melhor distribuição da luz natural captando a radiação
luminosa, que é refletida no teto e redirecionada para os espaços mais distantes das
janelas (CÂNDIDO; TORRES; CABÚS, 2005).
Diante do exposto, faz-se necessário realizar estudos que visem adequar o
sistema de iluminação para atender aos requisitos da norma, sem deixar de lado a
eficiência energética.
O presente trabalho visa estudar alternativas de eficientização da iluminação
tendo como estudo de caso uma sala de aula de um campus universitário. A análise será
feita com base em resultados de simulação obtidos utilizando o programa DIALux,
constituindo na análise do aproveitamento da iluminação natural e a aplicação de
prateleiras de luz que auxiliam a evitar o ofuscamento devido à radiação solar direta. A
partir disso, será estimada a economia de energia possível a partir da divisão de circuitos,
de forma a permitir o desligamento das lâmpadas mais próximas às janelas em períodos
do dia em que a iluminação natural for suficiente para atender aos requisitos impostos
pela norma.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A sala de aula a ser estudada pertence às dependências do Centro Araranguá
da Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro Jardim das Avenidas. Localizada no
terceiro andar do Bloco A da Universidade, suas dimensões são de 7,05 m por 7,05 m.
Atualmente, o sistema de iluminação da sala é constituído por doze lâmpadas
fluorescentes T8, fixadas no teto e que contam com seis luminárias convencionais não
reflexivas. Essa condição de iluminação não é suficiente para atender o requisito de
iluminância 500 lux em todo o plano de trabalho da sala, conforme verificado em
simulações no DIALux e também através de medições com um luxímetro. As janelas
localizam-se na lateral da sala, orientadas ao noroeste, e não possuem mecanismos que
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permitam controlar a entrada de luz do sol. A Figura 1 apresenta a sala em sua condição
atual, a partir da simulação no DIALux.
Figura 1 – Condição atual da sala de aula.

Fonte: dos autores

Para a realização das simulações serão considerados os seguintes índices de
reflexão: Teto 70%, parede 70% e piso 22%. Esses valores foram sugeridos pelo software
DIALux ao selecionar os materiais para a constituição da sala.

3 METODOLOGIA

Primeiramente, foram coletados dados a respeito da sala de aula a ser
estudada, tais como medidas das paredes e dados de iluminação natural. Dados
referentes à iluminação natural foram obtidos por meio de um luxímetro. Em seguida, foi
feita a simulação da sala de aula no software DIALux, a fim de comparar os resultados
com o que foi obtido nas medições, validando assim a simulação efetuada. A partir
desses resultados, foram realizadas simulações sugerindo alterações que visam a
melhoria da qualidade de iluminação e eficiência energética.
Para a avaliação da iluminação natural na sala, foram determinados cinco
pontos de medição, que se distanciam em 1,41 m entre si e estão posicionados no centro
de uma das janelas, na altura do plano de trabalho, a qual é 0,72 m (altura das mesas dos
estudantes), conforme a Figura 2.
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Figura 2 – Sala de aula (a) Planta baixa (b) Vista lateral.
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Fonte: dos autores

As simulações realizadas no DIALux foram feitas para todas as estações do
ano, das 8h até as 18h, em intervalos de 15 minutos.
Para diminuir o ofuscamento ocasionado pela radiação solar direta que atinge o
plano de trabalho, foi estudado o comportamento da iluminação natural com prateleiras de
luz. Cada prateleira de luz possui 3,06 m de largura, que é a dimensão de cada conjunto
de janelas, com comprimento de 1 m, em que 0,2 m desse valor consiste na parte interior
da prateleira de luz e a espessura é de 0,1m. Ela possui uma curvatura na parte exterior
para auxiliar no redirecionamento da luz, conforme apresentado na Figura 3. O fator de
reflexão na superfície superior da prateleira foi considerado de 90% e nas demais
superfícies de 30%, conforme os dados apresentados por Maioli e Alvarez (2013).
Figura 3 – Prateleira de luz.

Fonte: dos autores

Em seguida, foi determinada a possível economia de energia durante um ano a
partir da divisão de circuitos da sala, onde seriam desligadas algumas lâmpadas durante
o dia quando atingido o nível de iluminação adequado com a luz natural. Foi realizada
essa avaliação para o cenário com utilização de lâmpadas de LED, considerando a
divisão em três circuitos. O modelo da luminária utilizada é LCN12-S, a qual é fixa no teto
e apresenta fluxo luminoso de 4350 lm, potência de 36,5 W, eficiência de 119 lm/W. São
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necessárias oito luminárias para atender o requisito de iluminância da norma. As
simulações foram realizadas no DIALux de forma a definir um padrão para desligar os
circuitos conforme a estação do ano.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A situação atual de iluminação natural em alguns horários possui uma média
que atende a recomendação da norma de 500 lux, porém a distribuição de iluminância é
desigual e em alguns locais ocasiona ofuscamento. A Tabela 1 apresenta a distribuição
de iluminâncias para a sala estudada no dia 21 de dezembro.
Tabela 1 – Iluminância para os pontos estudados durante o dia 21 de dezembro para a situação atual.

Ponto

Iluminância (Lux)
8h

10 h

12 h

14 h

16 h

18 h

A

376

609

884

1597

2334

5188

B

263

346

386

630

1022

994

C

161

204

210

326

529

540

D

107

134

134

206

324

325

E

89

112

109

162

253

250

Fonte: dos autores

Com a implantação das prateleiras de luz, foi possível verificar uma diminuição
no valor das iluminâncias, porém com uma melhor uniformidade. O ofuscamento foi
melhor controlado, ocorrendo apenas em alguns horários do dia e em pequenos lugares,
por causa da posição do sol. A Tabela 2 apresenta o resultado obtido com as prateleiras
de luz para o dia 21 de dezembro.
Tabela 2 – Iluminância para os pontos estudados durante o dia 21 de dezembro com prateleira de luz.

Ponto

Iluminância (Lux)
8h

10h

12h

14h

16h

18h

A

147

220

266

345

544

626

B

184

237

249

319

520

591

C

138

175

176

219

349

390

D

100

126

123

148

233

253

E

87

109

104

124

190

205

Fonte: dos autores
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A partir das simulações, foi verificado que os conjuntos de lâmpadas próximos
às janelas podem ser apagados durante certo período do dia durante o ano. Em cada
estação do ano, obtiveram-se padrões de acionamento das lâmpadas. A Figura 4 ilustra a
curva de carga de iluminação para a sala estudada, com a utilização de lâmpadas de LED
para cada estação do ano, entre as 08 h e as 18 h, período no qual há disponibilidade de
luz solar. Após esse horário todos os circuitos devem ser ligados.
Figura 4 – Curva de carga de iluminação com a utilização de lâmpadas de LED.

3C

3C
2C

2C
1C

3C

3C
2C

2C
1C

Fonte: dos autores

É possível verificar que no inverno há uma maior economia de energia com a
divisão de circuitos, isso ocorre porque a janela da sala está orientada na direção
noroeste, portanto é ensolarada diretamente durante a tarde. Como no inverno a trajetória
do sol é mais inclinada do que nas outras estações, há um maior aproveitamento de luz
solar nessa estação e também uma maior conservação de energia, chegando à uma
economia diária de 949 Wh e mensal de 19,93 kWh.

ISSN 2526-4044

611 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo apresentou uma análise e propostas de melhoria da eficiência do
sistema de iluminação de uma sala de aula, de forma a complementar a iluminação
artificial com a natural, por meio da divisão de circuitos. A situação atual de iluminação da
sala de aula estudada não atende aos requisitos de iluminância em toda a sala. Verificouse que a implantação de prateleiras de luz reduz o ofuscamento na sala, uniformizando a
distribuição das iluminâncias. O aproveitamento da iluminação natural ocasionou em uma
economia de energia, principalmente no inverno, no qual o sol está mais inclinado que
nas outras estações, gerando uma economia de energia mensal de até 19,93 kWh nessa
estação.
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Resumo: Os recentes avanços tecnológicos vêm possibilitando cada vez mais o uso de VANTs (veículos
aéreos não-tripulados) em inúmeras aplicações. Isto resulta diretamente em uma alta na demanda por
novos sistemas de controle baseados em outras técnicas mais eficientes do que as metodologias
tradicionais. Novas pesquisas vêm surgindo, buscando aplicar inteligência artificial em sistemas de controle
complexos. Este trabalho propõe uma abordagem diferenciada para o controle de altitude de um VANT
utilizando redes neurais artificiais (RNAs) otimizadas através de algoritmos genéticos. O sistema proposto
foi modelado, testado e validado sob uma plataforma de simulação utilizando o simulador de voo FlightGear
em conjunto com o software MATLAB.
Palavras-Chave: redes neurais, vants, algoritmos genéticos, controle, drones

1 INTRODUÇÃO

Os avanços científicos e tecnológicos relacionados a eletrônica e a
computação vem possibilitando cada vez mais o uso de VANTs (veículos aéreos não
tripulados) nas mais diversas áreas possíveis. De acordo com Motooka et al. (2015),
inicialmente os VANTs foram desenvolvidos para fins militares, porém, devido à alta
flexibilidade de movimentação e a relativa acessibilidade no preço dos mesmos, seu uso
começou a ser difundido também em aplicações de caráter civil, como sensoriamento e
monitoração de grandes áreas, pulverização de fertilizantes na agricultura, operações em
locais hostis, entre outras situações.
Considerando esta crescente demanda por VANTs devido aos seus inúmeros
benefícios, a área relacionada a pesquisa e desenvolvimento de controladores autônomos
para veículos aéreos não-tripulados se tornou um campo de pesquisa extremamente
atrativo, tanto no setor privado quanto no acadêmico (AKYUREK et al., 2015). Muitas
técnicas já foram testadas visando projetar um controlador eficiente e preciso. Dentre tais
técnicas, destaca-se o uso de Redes Neurais Artificiais (PUTTIGE, 2008), controladores
PID (proporcional, integral e derivativo) (WARSI et al., 2014), Sliding Mode Control
(MELBOUS et al., 2010), Neuro-Fuzzy (ESPER; ROSA, 2015) entre outros. Atualmente o
controlador mais utilizado para este tipo de aplicação é o PID. De acordo com Esper e
Rosa (2015), o que justifica esta preferência massiva é o fato de sua implementação ser
relativamente simples e requer pouco processamento computacional.
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Porém, dependendo da dinâmica de voo, alguns modelos de VANTs possuem
maior complexidade no controle de estabilização e manobras. Consequentemente, estes
são representados por modelos não lineares e robustos, devido a necessidade de se
operar três eixos espaciais simultaneamente, ou seja, eixos vertical, longitudinal e
transversal.
Visando atenuar esta problemática relacionada a não-linearidade do modelo de
voo de um VANT, novas metodologias vêm sendo propostas, sendo que muitas delas são
baseadas em técnicas de inteligência artificial. Dentre estas técnicas pode-se citar o uso
de sistemas fuzzy, redes neurais artificiais, entre outros (WARSI et al., 2014). Neste
trabalho propõe-se uma nova solução, com a utilização de uma RNA-MLP (rede neural
artificial multilayer perceptron), otimizada através de Algoritmos Genéticos (AG) para o
controle de altitude de um VANT de asa fixa.

2 METODOLOGIA

As subseções seguintes formam um referencial teórico sobre o tema tratado e
a explanação do sistema de controle proposto.

2.1 Rede Neural Artificial

Pode-se dizer que as redes neurais artificiais (RNAs) passam pelos mesmos
processos de funcionamento de uma rede neural humana, sendo estes: aprendizagem,
generalização, associação e abstração. Uma RNA é composta por um conjunto neurônios
artificiais, que relacionam os valores de saída e entrada pela Eq. (1):
(∑
Onde

(1)

é o valor de saída do neurônio i da camada j; n é o número de

neurônios da camada anterior;
anterior;

)

é o valor de saída do neurônio i’ da camada

é o valor do peso sináptico do neurônio i da camada j, ativado pelo neurônio

i` da camada anterior;

é o valor de compensação do neurônio i da camada j; f é função

de ativação do neurônio i.
Uma RNA pode ser projetada com diversos tipos de arquiteturas, topologias e
parâmetros de treinamento. Estas características são essenciais para um bom
funcionamento do sistema de controle. Sabe-se que definir os parâmetros de uma RNA
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por meio de técnicas de tentativa e erro podem produzir uma RNA com baixa capacidade
de generalização e baixo desempenho.

2.2 Algoritmos Genéticos

A técnica de algoritmos genéticos (AG) é baseada na proposta apresentada por
Charles Darwin, seguindo a ideia da teoria da evolução das espécies e da biologia
evolutiva. O objetivo principal do AG é servir como uma ferramenta de otimização.
Recentemente, muitos pesquisadores estão utilizando algoritmos genéticos
(AG) em conjunto com RNA. Na maioria das vezes esta interação se dá de tal modo que o
AG é utilizado para encontrar a topologia ótima para um dado problema resolvido por uma
RNA. Uma série de estudos já testaram esse modelo de otimização e tiveram resultados
satisfatórios, como em Dykin et al. (2015), Yan, Tao e Cui (2007) e Zhang et al. (2010).

2.3 Sistema de otimização

De modo geral o funcionamento do sistema pode ser representado de acordo
com a Figura 1, sendo então dividido entre geração dos indivíduos, análise e ordenação
do fitness de cada indivíduo, corte, crossover, mutação e análise do melhor sistema
através do cálculo do erro médio quadrático.
Figura 1 - Fluxo de funcionamento do sistema de otimização

2.3.1 Geração dos Indivíduos
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Definiu-se para este sistema de otimização que além de randomizar a estrutura
em si, ir-se-ia randomizar também as funções de transferência, a função de
backpropagation e a taxa de aprendizagem.
Objetivando a redução do custo computacional, a variação do número de
camadas internas da estrutura ficou entre 1 e 10 camadas. Cada camada pode variar
entre 1 e 10 neurônios. Já a função de transferência alternou-se entre função linear, logsigmoid e hyperbolic tangent sigmoid.
De outro modo, a função de backpropagtion foi escolhida randomicamente
entre uma lista de 10 possibilidades, sendo estas: Levenberg-Marquardt optimization,
Bayesian Regularization Backpropagation, BFGS quase-Newton method, Resilient
Backpropagation, Scaled conjugate gradient backpropagation, Conjugate gradiant
backpropagation with Powell-Beale restarts, Conjugate gradient backpropagation with
Fletcher-Reeves updates, Conjugate gradient backpropagation with Polak-Ribiére
updates, One-step secant backpropagation, Gradient descent backpropagation.. Já a taxa
de aprendizagem foi definida entre o valor mínimo e Máximo (0 e 1).
Após a geração da estrutura e das características necessárias para a RNA,
organizam-se todos os dados em uma estrutura dinâmica de cromossomos. Nesta
estrutura, cada cromossomo representa uma camada de RNA.

2.3.2 Avaliação e Ordenação dos Indivíduos

Após a geração dos Indivíduos, faz-se necessário avaliar a população. Para
fazer tal avaliação, são criadas as RNAs baseadas nestes indivíduos e calculado assim o
erro médio quadrático de cada uma delas. Este erro médio quadrático gerado por cada
RNA é então utilizado para ordenar as RNAs do melhor caso para o pior caso. É esta
ordenação que define o melhor sistema possível na geração de indivíduos em análise.

2.3.3 Operações de Eliminação, Mutação e Crossover nos Indivíduos

Primeiro, elimina-se 50% dos indivíduos utilizando o erro médio quadrático da
rede para os dados da modelagem. Este processo é essencial para eliminar os indivíduos
considerados ruins. Após, utiliza-se os indivíduos considerados bons para a geração de
novos indivíduos evoluídos. O corte dos indivíduos selecionados foi realizado exatamente
no meio. Posterior ao corte, a primeira metade de um dos indivíduos e a segunda metade
do segundo indivíduo são repassados ao novo indivíduo. Novos valores randômicos para
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os pesos e as bias que ficam no limite de corte são então gerados para o indivíduo em
análise.
Seguindo o processo, acontece então a operação de mutação. Neste
problema, definiu-se uma taxa de mutação de 40%. Sendo selecionado, o indivíduo a ser
modificado tem chances iguais de sofrer modificação na taxa de aprendizagem, função de
backpropagation e funções de transferência.

2.4 Simulações

O sistema de controle proposto foi testado e avaliado através de simulações
utilizando o simulador de voo FlightGear (FG). A partir da melhor estrutura de RNA gerada
pelo sistema de otimização, o MATLAB ficava responsável por capturar (através de uma
comunicação socket UDP) a altitude atual do avião e calculava a distância entre esta e a
altitude de objetivo, afim de utiliza-la como input para a rede neural. Em seguida,
executava-se o feedfoward na RNA e obtinha-se como saída, os comandos de profundor
e motor, respectivamente. Tais comandos, eram enviados novamente para o FlightGear
através da comunicação estabelecida anteriormente.

3 RESULTADOS

A partir de testes e avaliações feitas no passo descrito pela subseção 2.4, foi
possível gerar os gráficos de atuação do sistema de controle atuando no avião
virtualmente simulado. Tais gráficos, conforme pode-se ver na Figura 2, mostram a
altitude do avião em função do tempo.
Figura 2 - Atuação do sistema de controle no avião
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Conforme pode-se ver na Figura 2, a aeronave subiu 1000 pés (de 5000ft para
6000ft) em aproximadamente 190 segundos. Após atingir a altitude objetivo, o controlador
continuou atuando afim de manter o avião voando na altitude desejada.

4 CONCLUSÃO

O objetivo do controlador foi atingido de maneira satisfatória. Fica evidente o
potencial do uso de redes neurais artificias em sistema de controle para plantas
complexas, dinâmicas e não-lineares.
Percebe-se uma pequena perturbação constante no steady-state (estado
estável). Esta perturbação se dá, possivelmente, devido a dados inconsistentes na base
de treinamento. Para se contornar este empecilho, pode-se tentar analisar dados
discrepantes no set de treinamento, ou até mesmo utilizar-se um cascateamento de
controladores, colocando por exemplo, um controlador PID na saída da RNA afim de
minimizar o erro gerado pela rede neural artificial.
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Resumo: As energias renováveis estão cada vez mais em foco tornando-se mais atrativas
economicamente e auxiliando na diversificação da matriz energética brasileira. A proposta deste trabalho foi
utilizar o software HOMER Energy para fazer uma comparação de viabilidade econômica entre duas
tecnologias renováveis, a oceânica e a solar, que apresentam diferentes estágios de maturidade, aplicadas
em uma plataforma de pesca. O programa permitiu a realização de uma simulação para a demanda de
energia elétrica da Plataforma Entremares, localizada em Balneário Arroio do Silva (SC), projetada como um
sistema isolado de microgeração de energia. Os resultados indicaram que, considerando o valor presente
liquído (VPL), nenhuma alternativa se mostrou viável economicamente. Já considerando a geração de
energia, as melhores configurações foram as realizadas com a coluna de água oscilante (CAO). A CAO
demonstrou potencial para atender as duas cargas (plataforma e restaurante) e utilizou um número menor
de baterias, além de gerar um excedente de energia. Como uma solução para tornar o projeto atrativo
economicamente, o trabalho propõe a conexão à rede elétrica, conforme o sistema de crédito para a injeção
de energia (Resolução Normativa 087/15). Isso representaria uma diminuição no número de baterias, no
excesso de energia gerado, diminuindo assim, os custos do projeto e gerando receita. A proposta para
instalação de uma CAO e de painéis fotovoltaicos na plataforma de pesca, além de ser uma alternativa em
pequena escala, auxilia reduzindo a demanda por sistemas não renováveis que apresentam maiores
impactos ambientais, a diversificar a matriz energética e evitar ou minimizar os efeitos de uma nova crise
hídrica no país.
Palavras-Chave: Energia oceânica, energia solar, software Homer, simulação computacional, sistema
isolado.

1 INTRODUÇÃO
A energia hídrica no Brasil representa atualmente 66% da capacidade de
geração total, seguido por 28 % de térmica, de 4,5% a partir do vento e de 1,5% a partir
de outras fontes (ANEEL, 2015); Essa predominancia no uso de fontes renováveis é uma
grande vantagem brasileira, porém faz-se necessária a diversificação da matriz energética
brasileira para garantir a segurança no fornecimento. No ano de 2014 ocorreu uma grave
seca no sudeste do país que resultou em uma crise hídrica. Foi necessário recorrer às
termoelétricas para garantir o fornecimento de energia elétrica, aumentando a demanda
por carvão e o preço da energia final utilizada pelo consumidor. Com isso, o investindo em
outras fontes de energia renovável se tornou mais interessante (BICUDO et al, 2014;
WWF, 2015) e necessário. Diante deste cenário, este artigo procurou investigar uma
alternativa em pequena escala para geração de energia. Com objetivo principal de estimar
o potencial e a viabilidade econômica na conversão de energia oceânica e solar em uma
plataforma de pesca de pesca no litoral de Balneário Arroio do Silva (SC).

2 METODOLOGIA
A plataforma de Pesca Entremares, Balneário Arroio do Silva - SC representa
um local propicio para pesquisa e implantação de conversores de ondas e solar em

ISSN 2526-4044

620 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

energia elétrica de pequena escala. No local a demanda de energia elétrica é composta
pela carga da plataforma e pela carga do restaurante que fica na plataforma. Os dados de
ondas utilizados neste trabalho foram apresentados por Zandomennego et al. (2015).
O software Homer Energy é um modelo computacional proposto pelo
Laboratório Nacional de Energias Renováveis americano (National Renewabre Laboratory
- NREL). O programa atua tanto na simulação quanto na otimização, a fim de minimizar o
custo total presente líquido. A Figura 1 apresenta algumas combinações utilizadas no
programa para cada componente do projeto. Os dados utilizados para a usina solar e de
ondas com suas respectivas referências estão sumariados na Tabela 1.
A Tabela 2 mostra os dados utilizados para a turbina Wells, segundo o trabalho
de Dalla Vecchia, et al (2016). Para atender a carga da plataforma e do restaurante foram
testadas de 10, 15, 20, 30 e 40 kW. Os valores dos custos estão em dólares. A eficiência
utilizada foi de 70,9% disponível em DIAS (2013). Para as cargas atendidas pelo sistema
(plataforma de pesca e restaurante), foi utilizado um comportamento padrão oferecido
pelo software Homer, sendo apenas ajustada a escala da carga total atendida para a
realidade local conforme o trabalho de Antunes & Pfitscher (2016). Os valores utilizados
para o restaurante, baseados nos valores de consumo mensal do local, como a média
diária de 27,09 kWh/d, potência média de 1,13 kW, pico de 3,89 kW e fator de carga de
0,29. E para a plataforma, foram: média diária de 17,49 kWh/d, potência média de 0,73
kW, pico de 3,25 kW e fator de carga de 0,22.
Figura 1 - Esquemas de simulação no software Homer: a) energia das ondas e solar, b) somente solar, c) energia solar
considerando a carga da plataforma, d) utilizando apenas a energia das ondas.

Fonte: do autor
Tabela 1- Dados utilizados usina de ondas e solar.
Solar

Referência utilizada

CAO

Referência utilizada

Capital Inicial ($)

5300

NEOSOLAR, 2016

50000

SILVA, et al. 2014

Reposição ($)

5300

NEOSOLAR, 2016

40000

SILVA, et al. 2014

O&M

1% ao ano

NAKABAYASHI, 2015

$2500

SILVA, et al. 2014

Vida útil

25 anos

NEOSOLAR, 2016

21 anos

SILVA, et al. 2014

Capacidade

1,5 kW

NEOSOLAR, 2016

11,4 kW

SILVA, et al. 2014

Fonte: do autor.
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Tabela 2- Dados da Turbina Wells.
TURBINA WELLS
Available head (m)

3

Altura de queda disponível

Design flow rate (L/s)

437,0

Vazão nominal da turbina

Minimun flow ratio (%)

0

Vazão mínima

Maximum flow radio (%)

110

Vazão máxima permitida antes do desligamento

Efficiency (%)

70,99

Eficiência total do conjunto turbina-gerador

Power nomination (W)

73,67

Pipe head loss (%)

21,47

Potência nominal
Perda de atrito na tubulação expressa como uma
porcentagem da altura de queda

Fonte: DALLA VECCHIA, 2016.

Segundo Antunes & Pfitscher (2016), a quantidade de baterias (12V)
necessárias para atender a plataforma seria de 10 baterias com profundidade de
descarga de 80% podendo ter autonomia de 24 horas, com uma capacidade de 150 Ah.
Mas, como no calculo do autor não levou em consideração a carga do restaurante foi
necessário aumentar a quantidade de baterias. Os dados de radiação solar foram
conseguidos por meio do próprio software que obtém os valores da NASA, de acordo com
a longitude e latitude do local. Para entrada dos dados de ondas, foi necessário adaptar
para que os valores de altura significativa fossem transformados em valores de vazão,
uma vez que o software só apresenta um modulo para energia hídrica (ZANDOMENEGO,
2016).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 mostra os valores de saída de potência solar, os picos de potência
apresentam-se bem espaçados no tempo, chegando a alcançar o valor de 8 kW. Na
Figura 3, estão os dados de potência de saída da turbina hidráulica baseada nos valores
de vazão. Observam-se variações entre 1 kW e 6 kW, com máximos que não ultrapassam
os 9 kW, refletindo as perdas do sistema, bem como as adaptações feitas para o projeto
com relação à equação de potencial de ondas para vazão. Conforme o trabalho de
Zandomennego, et al. (2015) os picos de potência com base na altura significativa estão
entre 1 kW a 8 kW, com máximas chegando até 18 kW.
A potência média de saída no software é de 2,42 kW, o que representa 73,3% da
potência calculada com base na altura significativa (3,30 kW). Já a capacidade nominal de
9,13 kW do sistema projetado no software representa 93,07% da capacidade nominal
mostrada por Silva, et al. (2014), que foi de 9,81 kW, mostrando que os valores que foram
utilizados para a turbina estão corretos. A Tabela 3 apresenta os resultados de seis
simulações. Para melhor representar o custo do ciclo de vida de um projeto e analisar
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qual o sistema com melhor custo-benefício, o software Homer Energy se baseia no custo
presente líquido total (NPC – Net Present Cost). O NPC total condensa todos os custos e
receitas que ocorrem dentro do tempo de vida do projeto em um único montante fixo,
usando a taxa de desconto. Quanto menor o NPC melhor é o investimento no projeto. O
valor de custo presente líquido difere do valor presente liquido (VPL) apenas pelo sinal.
Quando o VPL é igual à zero, o projeto se torna indiferente, se for maior que zero o
projeto é viável e se for menor que zero o projeto não é atrativo economicamente
(HOMER ENERGY, 2016).
Os casos C1 e C4 foram insuficientes não atendendo as duas cargas (plataforma e
restaurante). No caso C2, com apenas a carga da plataforma, verificou-se que a coluna
de água oscilante gera potência suficiente para atender a plataforma, utilizando apenas
16 baterias com uma autonomia de 13 horas. Em seguida, o caso C3, acrescentando
painéis fotovoltaicos e atendendo a plataforma e o restaurante. Obteve-se melhor
resultado para um módulo de 10 kW, porém com 80 baterias. Embora a autonomia
apresentada seja maior (31 horas), o custo-benefício de US$ 485918,00 aponta
inviabilidade para o projeto. Em seguida, o caso C3, acrescentando painéis fotovoltaicos e
atendendo a plataforma e o restaurante. Obteve-se melhor resultado para um módulo de
10 kW, porém com 80 baterias. Embora a autonomia apresentada seja maior (31 horas), o
custo-benefício de US$ 485918 aponta inviabilidade para o projeto.
Figura 2 - Gráfico da potência de saída do módulo.

Fonte: do autor
Figura 3 - Gráfico da potência de saída da CAO.

Fonte: do autor

ISSN 2526-4044

623 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Tabela 3 - Configurações encontradas.

C1

Módulo
Solar
(kW)
9.139
-

C2

9.139

-

16 (autonomia: 13 horas)

15

C3

9.139

10

80 (autonomia: 31 horas)

15

C4

-

10

-

15

C5

2x
9.139

40

80 (autonomia: 66 horas)

15

-

40 (autonomia: 15 horas)

15

Caso

C6

CAO
(kW)

Bateria (Quantidade)

Conversor
(kW)

CARGA

-

15

Plataforma+restaurante
Plataforma

NPC (U$)

Excesso

Insuficiente
403882,00

69,3%

Plataforma+restaurante 485918,00
41,6%
Plataforma+restaurante
Insuficiente
Plataforma

228147,00
Plataforma+restaurante 419682,00

43,7%
64,1%

Fonte: do autor.

A simulação C5 envolveu um módulo fotovoltaico, atendendo apenas a plataforma.
Foi necessário 40 kW e 80 baterias, com autonomia de 66 horas, porém observou-se o
menor custo-benefício. Esta simulação se comparada com a C3, apesar do mesmo
número de baterias possibilitou uma autonomia maior. Como os sistemas isolados
apresentam limitações quanto ao mínimo de geração, isso pode acarretar na diminuição
da eficiência (EPE, 2014) e por isso o dimensionamento no caso do módulo C5 foi maior
do que o dimensionado no caso C3. O ultimo caso apresentado C6, objetivou atender a
plataforma e o restaurante, considerando então a implantação de duas CAO. Essa
simulação mostrou resultado satisfatório, com 40 baterias e autonomia de 15 horas. Em
termos de VPL, todas as simulações resultaram em valores negativos, ou seja, não sendo
atrativos economicamente no momento. O melhor projeto em termos de VPL foi a
simulação C5, com somente o módulo fotovoltaico e a carga da plataforma.
Para um sistema conectado a rede, segundo Duizit (2015), o valor presente líquido
seria de R$ 20558 ao longo de 25 anos, o que corresponde a US$5873 (cotação dólar
3,50). Muito diferente do que o encontrado no projeto, o que se atribui a proposta de um
sistema isolado. Um fator importante que tornou o investimento não atrativo e não
lucrativo foi a quantidade de baterias para armazenamento de energia.
Já em termos de geração de energia, o melhor resultado encontrado foram as
simulações C2 e C6, as quais atendem as duas cargas (plataforma e restaurante). E
geraram maior excedente de energia, utilizando um número menor de baterias. Nestes
casos, se os sistemas fossem conectados a rede, poderia se obter bônus conforme
Resolução Normativa 087/15 da ANEEL. O que é uma alternativa viável para o caso
estudado, permitindo assim investir em um sistema que consiga atender as duas cargas
(plataforma e restaurante).Segundo Assis, et al. (2013), os projetos utilizando a coluna de
água oscilante, sendo um dispositivo ainda em fase inicial de desenvolvimento, só seriam
rentáveis se os custos de investimento não ultrapassarem US$ 4030 por kW instalado. O
que nos casos C2 e C6 se mostrou verdadeiro, uma vez que o VPL indicou a não
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rentabilidade. O maior componente responsável pela inviabilidade do projeto foi a coluna
de água oscilante, que embora tenha uma boa produção de energia, exige alto custo de
instalação e operação, estando de acordo com o verificado por Assis, et al. (op cite).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para realizar a comparação dos sistemas de geração de energia solar e de
ondas foram simuladas uma série de combinações visando atender a carga da plataforma
de pesca Entremares como um sistema isolado. As simulações feitas com a coluna de
água oscilante (CAO) mostraram que a mesma tem capacidade suficiente para atender a
demanda das cargas utilizando um número menor de baterias. No entanto, apresentaram
os VPL’s mais negativos. A potência de saída da turbina encontrada pelo software foi de
2,4 kW contra 3,3 kW encontrados pelo calculo de potência em função da altura
significativa. A potência encontrada pelo software representa 73,3% da potência
encontrada em função da vazão, o que se explica pelas perdas do sistema que chegam a
21,4% como também pelas adaptações feitas no projeto. O melhor cenário, considerando
o VPL, foi o módulo solar fotovoltaico atendendo somente a plataforma de pesca, mas
utilizando um número muito grande de baterias. Esse ponto negativo, porém, apresenta
uma solução viável através da conexão do sistema à rede elétrica. O sistema de crédito
para a injeção de energia na rede elétrica é assegurado pela ANEEL com a resolução
normativa 087/15, e possibilitaria uma diminuição do número de baterias, reduzindo
também o custo de instalação do projeto. Desta forma, uma alternativa em pequena
escala para o uso de energia fotovoltaica apresenta-se real e vem a favorecer o incentivo
ao uso de energias renováveis, as quais estão em acordo com a diminuição dos impactos
ambientais associados à geração de energia elétrica e favorecem a diversificação da
matriz energética. O software Homer energy se mostrou eficiente ao simular o sistema de
energia das ondas através de uma adaptação de equações, uma vez que ele não é
projetado para tal finalidade. O uso da CAO mostrou bom potencial de geração de energia
incentivando as soluções em pequena escala, seja em sistemas isolados ou conectados a
rede, indicando a necessidade das distribuidoras de energia em se adequar as novas
possibilidades do mercado.
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Resumo: Dentro da engenharia civil, os processos de caracterização de solos são de suma importância
para compreender e antecipar determinados comportamentos deste material em campo. Tais processos de
caracterização são regulamentados por normas técnicas e boas práticas em laboratório que têm como
finalidade a padronização de ensaios. Este artigo visa apresentar o resultado de ensaios de caracterização
de duas amostras de solos destacando sua importância, sendo uma identificada como solo pedregulhoso e
a outra como solo argiloso. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Solos e Tecnologia dos Materiais
do IFSC-Campus Florianópolis (SC), onde, a partir da coleta de dados e auxílio de softwares para geração
de gráficos e planilhas eletrônicas para os cálculos, pode-se fazer a análise e classificação dos solos de
acordo com os parâmetros explorados. Para tanto, seguiu-se as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) referentes a: determinação do peso específico dos grãos, análise granulométrica
e limites de consistência dos solos. Após análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que o estudo
desses parâmetros torna possível a implantação de técnicas construtivas que possam indicar as soluções
mais adequadas para a etapa de fundações, evitando problemas futuros nas construções e consequentes
gastos excessivos para o reforço ou recuperação de uma estrutura.
Palavras-Chave: solo argiloso, solo pedregulhoso, ensaios laboratoriais.

1 INTRODUÇÃO

Dentro do segmento de Mecânica dos Solos, ensaios de caracterização fazem
parte de uma das mais importantes áreas de estudo geológico (KORMANN, 1997). Em
obras de construção civil, procura-se a estabilidade de toda a estrutura, desde a cobertura
à fundação (DAS, 2010), garantindo uma das três principais virtudes de obras desse
segmento: segurança.
Dentre as atividades corriqueiras da Engenharia Civil estão os ensaios de
caracterização dos quais consta: a distribuição granulométrica, o peso específico dos
grãos, limites de liquidez e plasticidade e compactação dos solos. Tais ensaios são
considerados básicos para que o homem possa realizar o devido uso deste. Tais estudos
tratam de ensaios os quais são regulamentados por Normas Brasileiras Registradas
(NBRs) produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Por este motivo, dentro da Unidade Curricular de Mecânica dos Solos e Obras
de Terra do Curso de bacharelado em Engenharia Civil do IFSC Campus Florianópolis, os
alunos são levados a desenvolver o pensamento crítico, na solução de problemas práticos
relacionados à sua formação.
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Neste sentido, no decorrer do semestre 2016/1 foi proposta uma pesquisa
aplicada objetivando a caracterização e análise de duas amostras de solos típicos da
região da Grande Florianópolis, os quais aparentemente seriam amostras de solo arenoso
e argiloso. Abaixo seguem descritos o método, os resultados obtidos e as análises
realizadas.

2 MÉTODO

A realização deste artigo foi possível através da coleta em campo de dois tipos
de solo na região da Grande Florianópolis: Amostra 01 (com característica arenosa) e
Amostra 02 (com característica argilosa). A partir daí os solos foram levados ao
Laboratório de Solos e Tecnologia dos Materiais do Instituto Federal de Santa Catarina Campus Florianópolis, onde foram realizados os ensaios de: massa específica dos grãos,
análise granulométrica e limites de consistência dos solos (liquidez e plasticidade).
A caracterização dos solos ocorreu mediante a aplicação das normas: NBR
6508/1984 - Grãos de solo que passam na peneira de 4,8 mm - Determinação de massa
específica, NBR 7181/1984 - Análise granulométrica de solos, NBR 6459/1984 –
Determinação do limite de liquidez, NBR 7180/1984 – Determinação do limite de
plasticidade. Preparou-se as amostras com base na NBR 6457/1986, ressaltando-se que,
as amostras foram despejadas em bandejas separada e diferentemente do que preconiza
a norma, foram preparadas com secagem prévia em estufa a 100 °C.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as duas amostras de solo trabalhadas nessa pesquisa, foram inicialmente
determinadas as massas específicas dos grãos, tendo como resultados os valores
apresentados na Tabela 01. De posse dos dados e aplicando-se a média aritmética,
sendo desprezados valores que diferiram mais que 0,02 g/cm³ das demais amostras,
obteve-se os seguintes valores para a massa específica dos grãos de solo: 2,63 g/cm³
para a Amostra 01 e 2,45g/cm³ para a Amostra 02. A partir dos resultados obtidos
podemos observar que em uma unidade de volume, o peso de solo da Amostra 01 é
superior ao da Amostra 02. O peso específico dos grãos, conforme afirma Pinto (2006),
não identifica o tipo de solo, porém é de grande importância para o cálculo de outros
índices e considerações, como no processo de sedimentação que compõe a análise
granulométrica, determinada na sequencia deste artigo.
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Tabela 01

- Peso específico dos grãos de cada solo por amostra.

Amostra 01
pedregulhoso

Amostra 02
argiloso

γg (g/cm³)

γg (g/cm³)

1

2,64

2,02

2

2,62

2,44

3

2,64

Lote

2,46
Fonte: Dados obtidos em laboratório.

Para a determinação da composição granulométrica das amostras de solo
foram utilizados o método de peneiramento (fração grossa e fração fina), que avalia até a
granulometria de 0,075 mm, apresentados na Tabela 02 e o ensaio de sedimentação, que
permite analisar os grãos menores que 0,075mm, apresentado na Tabela 03. Neste caso
é importante destacar que para a Amostra 01 a temperatura média foi de 16,95 °C,
enquanto para a Amostra 02 foi de 16,65 °C.
Tabela 02

- Composição granulométrica por peneiramento dos solos.

Fração fina

Fração
grossa

AMOSTRA 01

AMOSTRA 02

Peneiras
(mm)

Peso
Retido
(g)

% Retido

% Passante

Peso
Retido
(g)

9,5

0,00

0,00

100,00

1,80

0,85

99,15

4,8

24,70

3,69

95,07

11,60

5,50

93,65

2,0

583,30

87,07

8,00

40,20

19,05

74,60

1,2

32,70

27,25

5,82

0,40

0,57

74,17

0,6

47,20

39,33

2,67

2,30

3,29

71,72

0,42

15,20

12,67

1,66

3,30

4,71

68,20

0,93

5,60

8,00

62,24

0,61

8,60

12,29

53,07

14,00
2,00

42,63
41,98

0,3
0,15

11,00

9,17

4,70

3,92

0,075

2,00

1,67

0,48

9,80

Fundo

0,00

0,00

0,00

1,40

% Retido % Passante

Fonte: Dados obtidos em laboratório.
Tabela 03

AMOSTRA 01

- Granulometria por sedimentação dos solos.
AMOSTRA 02

Diâmetro máx.
(mm)

% Passante

Diâmetro máx.
(mm)

% Passante

0,0832

0,51

0,0809

37,28

0,0588

0,51

0,0572

37,28

0,0418

0,40

0,0407

35,47

0,0289

0,29

0,0281

31,86

0,0204

0,29

0,0203

26,44
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0,0149

0,29

0,0150

22,83

0,0107

0,08

0,0107

19,22

0,0075

0,08

0,0078

10,19

0,0053

0,08

0,0056

8,38

0,0038

0,00

0,0040

4,77

0,0027

0,00

0,0028

2,96

0,0015

0,00

0,0016

1,16

Fonte: Dados obtidos em laboratório.

Figura 01 - Curvas granulométricas

Fonte: Dados obtidos em laboratório.

A partir da análise dos gráficos, pôde-se caracterizar a Amostra 01 como de
graduação muito uniforme, em função do valor de 1,4 para o coeficiente de uniformidade,
o que significa haver pouca variação de tamanhos de grãos. Em contrapartida a Amostra
02 possui graduação desuniforme, sendo seu coeficiente de uniformidade igual a 38,5,
mostrando possuir diferentes tamanhos de grãos, sem apresentar predomínio de frações
específicas. Calculando-se o coeficiente de curvatura, verifica-se que a Amostra 01 é mal
graduada enquanto a Amostra 02 é bem graduada: 0,37 e 1,4 respectivamente. Destacase que os solos bem graduados possuem coeficientes de curvatura entre 1 e 3, conforme
indica a literatura (PINTO, 2006).
A composição granulométrica, fruto dos ensaios de peneiramento e de
sedimentação dos solos, classifica-os por intermédio das porcentagens dos grãos
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pertencentes a cada fração (Tabela 04). Dentre os tipos de classificação, há o Diagrama
Trilinear, no qual cada lateral apresenta a quantidade das frações de areia, silte e argila
presentes no solo estudado em porcentagem (Nunes, 2010).
Para tanto, foram definidas as composições dos solos tomando como base a
ABNT NBR 6502/1995 a qual trata a respeito de rochas e solos e define que o pedregulho
possui diâmetros entre 2,0 mm e 60,0 mm, a areia entre 0,06 mm e 2,0 mm, o silte de
0,002 mm e 0,06 mm e a argila possui partículas com dimensões inferiores a 0,002 mm.

Tabela 04 - Composição de solos.

Composição do solo
Argila
Silte
Areia fina
Areia média
Areia grossa
Pedregulho

Amostra 01 Amostra 02
0,00%
0,54%
0,00%
2,07%
5,34%
92,26%

2,96%
34,31%
15,79%
18,65%
2,88%
25,40%

Fonte: Dados obtidos em laboratório.

Mediante análise gráfica do Diagrama Trilinear, concluiu-se Amostra 01,
inicialmente denominada arenosa, é classificada como "Pedregulho" já que grande parte
de suas composições é de pedregulho e areia, em contrapartida a Amostra 02, tomada
inicialmente como uma amostra de solo argiloso, foi classificada como "Areia siltosa", em
função da grande porcentagem de areia e silte contida no mesmo.
Após algumas tentativas malsucedidas de realização dos ensaios de limites de
consistência no solo pedregulhoso, concluiu-se que o mesmo é um solo sem limite de
liquidez e limite de plasticidade por não apresentar coesão e plasticidade, caracterizandoo como um solo sem resistência a esforços de cisalhamento. Já para o solo de
característica areno-siltoso, utilizando material fino passante na peneira 0,42 mm, foram
obtidas cinco medidas de limite de liquidez e três de limite de plasticidade.
Por meio desses, foi gerada a linha de tendência (Figura 02), permitindo a
obtenção do teor de umidade relacionado a 25 golpes, o que corresponde a um limite de
liquidez do solo de 38%. Enquanto, através de média aritmética, o limite de plasticidade
encontrado foi de 27%.
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Figura 02 - Gráfico de número de golpes em relação a umidade das amostras.

Fonte: Dados obtidos em laboratório.

O solo areno-siltoso foi também classificado como medianamente plástico e
duro, de acordo com sua consistência. O primeiro deu-se através do índice de
plasticidade, o qual foi obtido subtraindo o limite de plasticidade do limite de liquidez
encontrado, resultando em um valor de 11%. Enquanto o segundo depende do limite de
liquidez, índice de plasticidade e umidade natural da amostra igual a 18%, sendo
classificado como duro em função de seu índice de consistência do solo ser superior a
1,00.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos solos é de extrema importância no âmbito da engenharia civil
pois, para a realização de projetos é necessária a análise dos solos envolvidos com o
intuito de prever seu comportamento diante de uma obra de engenharia. Portanto é de
suma importância que os profissionais estejam aptos para fazer tal classificação. A
organização, desenvolvimento e análise de ensaios laboratoriais consolida a formação
teórica recebida em sala de aula na formação do Engenheiro Civil.
Sobre as características dos solos analisados e a literatura pertinente, diz-se
que, solos com maiores distribuições granulométricas são, genericamente, mais indicados
a obras de construção civil por admitirem maiores valores de resistência e
compressibilidade. A amostra de solo com característica ‘arenosa’, solo pedregulhoso de
acordo com a NBR 6502, se mostrou de granulometria uniforme, indicando que o solo há
ressalvas quando da sua utilização se necessário que atinja grandes valores de
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resistência mecânica. Ao contrário, a amostra de solo silto-arenoso apresentou uma
granulometria bem graduada, demonstrando um potencial de melhores valores de
resistência mecânica e compressibilidade, os quais devem ser medidos em ensaios
futuros. Além disso, foi visto que a presença de finos de argila em um solo influencia
diretamente na obtenção de seus limites de consistência, visto que o solo sem teor de
argila (solo arenoso) não apresentou limite de liquidez ou plasticidade.
Visando a continuidade da pesquisa, sugerimos que em trabalhos futuros
analisem a influência da variação da temperatura da amostra no ensaio de sedimentação.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo a análise de eficiência energética de um estabelecimento comercial
da cidade de Araranguá (SC), que foi incialmente classificado com baixa eficiência energética no selo
EDIFICA da PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). A partir das análises
realizadas em envoltória, iluminação e condicionamento de ar, algumas mudanças foram propostas as
quais poderiam resultar em uma melhoria na classificação geral do selo, da classe D para a B.
Palavras-Chave: Eficiência Energética, Simulação, PROCEL, EDIFICA.

1 INTRODUÇÃO
A energia elétrica é um dos insumos essenciais para a atividade industrial e comercial. A garantia de seu fornecimento é fundamental para o desenvolvimento da economia.
Diante do papel da energia elétrica nos custos, as empresas que investem em projetos de
eficiência energética, adotando ações que culminam na redução da energia necessária
para atender suas demandas, economizam recursos, reduzem os impactos na natureza e
podem ganhar competitividade (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 1997).
Com a finalidade de contribuir para o uso racional de energia no país, em 1984 o
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) criou o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) que tinha inicialmente o objetivo de prestar informações
sobre a eficiência energética dos equipamentos. Atualmente, o PBE é composto por
diversos programas de avaliação de conformidade em parceria com o Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), que contemplam equipamentos, veículos
e edificações. Dentro do âmbito do PBE são definidos Requisitos Técnicos da Qualidade
para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos
(RTQ-C), que contêm os pressupostos técnicos, bem como os métodos para classificação
de edifícios comerciais, de serviços e públicos conforme o nível de eficiência energética
das edificações e obtenção da Etiqueta PBE EDIFICA. O programa é de caráter
voluntário, aplicável a edificações novas e existentes. O RTQ-C divide o selo EDIFICA
em: envoltória, sistema de iluminação, sistema de condicionamento de ar e bonificações.
O método de cálculo do nível de eficiência energética pode ser realizado de modo
prescritivo, a partir de equações gerais fornecidas pelo RTQ-C ou através da simulação
computacional do desempenho térmico e energético da edificação (FERREIRA, 2012).
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O indicador de consumo referente a envoltória considera a área das aberturas, o
uso de proteções solares, o tipo de vidro, a dimensão da edificação e o zoneamento bio climático brasileiro. As características mais influentes de um projeto são descritas pela
norma ABNT NBR 15220-3 (2005) que divide o Brasil em oito diferentes zonas bioclimáticas (BAGNATI, 2013). A avaliação dos sistemas de iluminação tem como pré-requisito
para classificação mais eficiente a divisão de circuitos, a densidade de potência de ilumi nação em cada área da edificação, o uso da iluminação natural e o desligamento automático do sistema de iluminação com o uso de sensores. A regulamentação para o condicionamento de ar utiliza o selo de eficiência do PROCEL dos equipamentos e tem como
pré-requisito que os condicionadores de ar ou unidades condensadoras devem estar sombreados permanentemente e com ventilação adequada para não interferir em sua eficiên cia. As bonificações incluem o uso racional da água, aquecimento solar, uso de fontes renováveis de energia, uso de cogeração, inovações que promovam e o aumento da eficiência energética. Com estas ações pode-se obter até um ponto a mais na classificação
geral do selo (PROCEL, 2010).
Dentro do contexto apresentado, este artigo tem como objetivo a análise de
eficiência de um estabelecimento comercial, visando a redução no consumo da energia
elétrica através da adequação da iluminação, envoltória e condicionamento de ar dos
ambientes conforme a norma vigente e avaliação da construção sob os pressupostos do
RTQ-C para classificação no selo EDIFICA. A seção a seguir apresenta a metodologia,
seguida dos resultados, conclusões e referencial bibliográfico.
2 METODOLOGIA
A metodologia do estudo consiste em primeiramente descrever a edificação analisada, com base em suas características construtivas, orientação da construção, área das
aberturas, características da envoltória, iluminação, potência instalada, tempo de funcionamento e número de pessoas no local. Com base nestes dados, é possível e simular a
sua classificação atual de eficiência energética no selo EDIFICA, utilizando o software
DOMUS, desenvolvido pela ELETROBRÁS. A classificação do selo é dada a partir da simulação da edificação utilizando dados do clima da cidade e o levantamento de dados da
construção.
A partir da classificação atual algumas melhorias serão apontadas visando o aumento da eficiência energética e a adequação do ambiente as normas técnicas vigentes.
Estas melhorias são divididas nas áreas avaliadas pelo RTQ-C que são: envoltória, ilumi ISSN 2526-4044
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nação, condicionamento de ar e bonificações. As adequações da envoltória devem seguir
as orientações da norma NBR 15220-3 (2005). O projeto luminotécnico consiste na análise do sistema de iluminação apresentado no ambiente, que deve ser projetado de modo a
atender a normativa NBR ISO/CIE 8995-1 de iluminação de ambientes de trabalho e interiores (ABNT, 2013). Todo o sistema de iluminação será avaliado utilizando o software DIALux, considerando um plano de trabalho a 80cm do chão e realizando as simulações no
período de menor incidência luminosa externa (noite).
Para avaliar o condicionamento de ar, os equipamentos serão analisados conforme
a sua eficiência medida pelo Inmetro e potência de refrigeração para suprir a área no qual
são necessários. Para incrementar a pontuação geral do selo utilizando as bonificações e
suprir parte da demanda de energia no local, um sistema fotovoltaico será dimensionado,
utilizando o software System Advisor Model. Após as melhorias serem apontadas, estas
serão aplicadas no modelo utilizado no software DOMUS onde, novamente, será avaliada
a classificação geral da edificação no selo EDIFICA.
3 RESULTADOS E PROPOSTAS
A propriedade avaliada localiza-se na cidade de Araranguá, SC, onde desde maio
de 2016 está alocado um restaurante. O estabelecimento tem atendimento de segunda a
sábado das 11 às 14 horas e de terça a domingo das 18 às 24 horas, contando com cinco
funcionários. A medição de consumo do mês de junho foi de 1,312 kWh. As principais
cargas elétricas do estabelecimento foram levantas, totalizando uma potência instalada de
13912W, onde as principais fontes de consumo são 38 lâmpadas de LED (Lighting
Emitting Diode) de 12W, uma fluorescente de 24W, condicionadores de ar instalados na
área de atendimento ao cliente totalizando 46000BTUs/h, divididos em um equipamento
de 22000BTUs/h e dois de 12000BTUs/h, e uma câmara fria de 6000W. A planta baixa do
estabelecimento pode ser visualizada na Figura 1.
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Figura 1 - Planta Baixa em mm

A primeira simulação realizada teve como objetivo classificar a edificação conforme
as suas características atuais. A envoltória atual consiste em parede de tijolos de 6 furos,
reboco, pintura com cores claras interna e externamente. Com estas informações a
classificação geral da construção foi de eficiência D com pontuação de 1,79, sendo a
envoltória classificada como C, iluminação como D, o condicionamento de ar em D e
nenhuma bonificação.
Para avaliar a adequação da envoltória de acordo com a norma NBR 15220-3
(2005), as paredes devem ser pintadas de cores claras de modo a manter baixas transmitâncias térmicas. As aberturas para ventilação devem ser o equivalente de 15 a 25% da
área de piso do ambiente, permitindo que o sol entre no inverno. Esta relação aumenta o
uso da iluminação e ventilação natural, reduzindo consumo de energia do estabelecimen to.
Avaliando cada cômodo separadamente, a área de atendimento ao cliente apre senta apenas 5,34% de abertura com relação a área do piso, na cozinha são 7,22% e banheiros 3,6%. Pode-se observar que todas as áreas estão em desacordo com a norma.
Para adequar os ambientes, na zona da frente a área das aberturas deve ser de 21,8 m 2,
na cozinha de 15,8 m2 e as janelas dos banheiros deveriam ter uma área de 2,45 m 2.
O dimensionamento dos condicionadores de ar e a sua possível substituição devem ser considerados. Para a área de atendimento ao cliente são necessários 38000
BTUs/h, considerando a permanência de 15 pessoas no ambiente durante o verão. O ar
condicionado de 22000 BTUs atualmente utilizado, consome 2474W e está classificado
no nível D do selo PROCEL. Durante o verão, este equipamento consome 371,1
kWh/mês. Um outro condicionador de ar de 22000 BTUs/h, na classe A, com potência de
2010W, durante o verão consumiria 301,5 kWh/mês. Os outros dois equipamentos instalados no local, são classificados com nível de eficiência D do PROCEL. Juntos, ambos os
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equipamentos consomem no verão 375kWh/mês. É sugerida troca destes por dois equipamentos com potência de 9000 BTUs com classificação A do PROCEL.
Para iluminação, primeiramente é realizada a análise dos dois banheiros que tem
uma faixa de iluminância média de 305 lux, sendo que o mínimo proposto pela norma é
de 200 lux e portando adequada (ABNT, 2013). A seguir, foi avaliada a condição atual da
área de atendimento ao cliente e corredor, que apresenta iluminância muito acima do
mínimo requerido pela norma, que é 300 lux para lanchonetes e atualmente apresenta
776 lux. Com a finalidade de diminuir os gastos com iluminação, a edificação já conta com
interruptores separados por conjuntos de lâmpadas, reduzindo o consumo de energia
durante o período de atendimento, visto que é desnecessário o uso de todas as
luminárias ligadas. No corredor, a iluminância requerida pela normativa não é atendida. O
corredor possui apenas duas luminárias. Segundo a norma, o recomendado é de 150 lux,
porém a condição atual tem pontos de 100 lux no fim do corredor. Para adequar a
iluminância no ambiente, é proposta a adição de uma luminária e, considerando que o
fluxo de pessoas nesse ambiente é baixo, utilizar sensores de presença no corredor.
O sistema de iluminação da cozinha ficou abaixo do requerido pela NBR ISO/CIE
8995-1. Como pode ser visto na Figura 2, a iluminância média é de 61,1 lux. Assim, foi
necessário propor um novo sistema de iluminação para o ambiente, de modo a atender os
valores especificados na norma de 200 lux para cozinha geral e 500 lux para a bancada
de trabalho. O sistema proposto consiste na instalação de nove luminárias, com fluxo lu minoso de 2432 lúmens cada, que servem como iluminação de fundo, e um sistema de
auxílio sobreposto das bancadas de trabalho com cinco luminárias, com fluxo luminoso de
3600 lúmens por luminária, para iluminação complementar. A iluminância do sistema proposto neste artigo possui uma distribuição de 200 lux na cozinha geral e pontos de aproximadamente 500 lux sob as bancadas, o que pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 – Distribuição de Iluminância Cozinha e Depósito

Para aumentar a eficiência geral da construção, um sistema fotovoltaico foi dimensionado para suprir 30% da energia consumida no estabelecimento. Considerando que a
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construção avaliada possui uma área de cobertura disponível de 40 m 2 livres de sombreamento, o módulo fotovoltaico apresenta área total de 38,3 m 2 e produção mensal de energia é estimada em 858 kWh. A produção de energia foi estimada utilizando os dados de irradiação solar do município de Florianópolis, SC.
Com as adequações propostas e implementadas ao modelo no DOMUS, uma nova
simulação demonstrou que a construção é classificada no nível B de eficiência energética.
Nessa nova condição, a envoltória foi classificada com nível C, a iluminação continuou
com nível D, o condicionamento de ar aumentou para nível A e as bonificações provenientes dos módulos fotovoltaicos acrescentaram 1 ponto, somando um total de 4,49 pontos.
Com as modificações sugeridas, é possível melhorar a eficiência energética da edificação
e sua classificação no selo PROCEL EDIFICA. Conforme pode-se observar, a classificação da iluminação permaneceu a mesma. As adições de luminárias e as modificações no
projeto luminotécnico têm como objetivo a adequação do ambiente a norma técnica, mas
não necessariamente, aumentam a eficiência energética do local. Quanto a envoltória,
esta foi adequada à norma NBR 15220-3 (ABNT, 2005) porém ainda não é classificada
como eficiente energeticamente. Para aumentar a classificação da eficiência energética é
necessário elevar a resistência térmica das paredes. Logo, a construção, deveria ter pare des mais espessas e isolamento térmico.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou a análise de uma edificação para a melhoria da classificação de eficiência energética no selo PROCEL EDIFICA. A partir da análise deste artigo algumas mudanças foram propostas, a primeira delas é a adequação na área de aberturas
com o objetivo de aumentar a circulação cruzada de vento e a contribuição da iluminação
natural. Na sequência, foram sugeridos um novo sistema de iluminação para atender a
norma e a troca dos condicionadores de ar por equipamentos de maior eficiência e com
uma potência instalada adequada para área em uso. Para compensar o consumo de
energia elétrica, um sistema de módulos fotovoltaicos foi dimensionado para suprir 30%
do consumo de energia do estabelecimento. Para validar todas estas propostas, foi reali zada uma simulação com o programa DOMUS e a avaliação da classificação no selo
PROCEL EDIFICA para edificações comerciais. Os resultados obtidos demostraram que a
edificação atual classificada como D em eficiência energética seria então classificada
como B após a implementação de todas as mudanças propostas.
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AVALIAÇÃO DAS ATUAIS CONDIÇÕES DA VIA DE ACESSO AS ESCULTURAS DO
PAREDÃO
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Resumo: A cidade de Orleans (SC) já foi reconhecida como “terra da cultura”, graças a pessoas como Pe.
João Leonir Dall’Alba, que criou a Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE, mantedora do Museu
ao Ar Livre Princesa Isabel e das Esculturas do Paredão. As esculturas foram esculpidas em pedra bruta
pelo artista José Fernandes, conhecido como Zé Diabo, por meio do qual registrou cenas de passagens
bíblicas. O presente trabalho visou avaliar a via de acesso as Esculturas do Paredão. Mediu-se a extensão
e largura da via, extensão e altura da calçada e extensão do guard-rail de proteção, presente em parte do
trajeto. Além disso, foram avaliados os números acerca do volume de veículos e pedestres que transitam
pelo local no período diurno. Já no período noturno, foram feitas fotos do local, apresentando os pontos
mais críticos quanto à iluminação e segurança. Logo nos primeiros resultados, pôde ser visto uma grande
variação na altura da calçada em relação à rua, medida em diferentes pontos. A mesma se faz presente em
menos da metade da via, em ambos os lados. Uma tabela relacionada ao fluxo de pessoas e veículos pelo
trajeto mostrou que a média fica em torno de 34 pessoas e 48 veículos por hora no período diurno. No
período noturno, as fotos nos permitiram concluir que a entrada e saída da via possuem pouca iluminação,
tornando insegura a sua utilização.
Palavras-Chave: Esculturas do Paredão, via de acesso, cidade de Orleans.

1 INTRODUÇÃO

As cidades são espaços de vida coletiva e, portanto, de efervescência cultural.
Elas crescem ou declinam, mas estão sempre em constante mudança. Políticos,
urbanistas, historiadores, arquitetos, sociólogos, museólogos e a população em geral,
todos têm parte no processo de transformação pelos quais passam as cidades (COSTA,
2012).
Na Bahia, cidades como Salvador possuem enorme quantidade de exemplares
significativos de patrimônio cultural urbano. Para conservação deste patrimônio, destacase a importância dos estudos das noções de monumento, ligados à memória oficial, e de
patrimônio, cuja base é a memória coletiva (COSTA, 2012).
A cidade de Orleans também possui seus patrimônios culturais. Criada em 26
de dezembro de 1884 e, atualmente, com um território de 550 km2 e uma população de
20.859 habitantes, tem suas atividades econômicas voltadas à agricultura, indústria e
comércio (PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, 2016).
Em 1980 Zé Diabo iniciou seu trabalho esculpindo dois painéis estilizados. O
primeiro mostra detalhes da primeira missa no Brasil e o segundo refere-se à
escolarização dos índios e Catequese do Padre Anchieta. Esses dois ensaios serviram
para testar a viabilidade da utilização da pedra bruta para confecção dos painéis, técnica
que o artista jamais havia utilizado (CAMPOS, 2006).
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Hoje, gravados naquela encosta, estão belíssimos painéis representativos de
passagens bíblicas que foram alvo também de excelentes reportagens nos jornais,
revistas e televisões. Trata-se de uma interessante obra que projeta Orleans no cenário
cultural, turístico nacional e sul americano (PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS,
2016).
Segundo Renata Bussolo Campos, no artigo “Zé Diabo: um artista de múltiplas
linguagens” (2005), a primeira parte da obra, que retrata cenas do Antigo Testamento,
conta com os painéis mostrados na Figura 1:
Figura 01 – Cenas do Antigo Testamento

Fonte: CAMPOS, Renata Bussolo. Zé diabo: um artista de múltiplas linguagens. 2006.

A Figura 2 mostra a segunda parte da obra, que retrata cenas do Novo
Testamento:
Figura 02 – Cenas do Novo Testamento

Fonte: CAMPOS, Renata Bussolo. Zé diabo: um artista de múltiplas linguagens. 2006.

Esta obra é um dos principais elementos culturais da cidade de Orleans.
Certamente todos que a visitam esperam encontrar uma via de acesso segura e
conservada. Entretanto, a iluminação praticamente impede uma visita noturna ao local,
ISSN 2526-4044

643 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

devido à falta de segurança. Nos 380 metros de via (aproximadamente), apenas 104
metros possuem calçada e praticamente na frente da escultura, o acesso às pedras
presentes na beira do rio é livre, sem qualquer tipo de proteção.
Preservar este monumento é uma das formas de manter a identidade cultural
desta região. Assim justifica-se a importância deste trabalho, que permitirá observar quais
são as irregularidades presentes na via, apontando alguns trechos da mesma que
precisam ser melhorados/adaptados e, futuramente, desenvolver um plano de
conservação para a mesma. Ao longo do tempo, criou-se a preocupação com a
restauração da obra, contudo, nada se fala sobre restaurar a via de acesso. Desse modo
o local se torna pouco atrativo para a visitação.

2 METODOLOGIA
A pesquisa consiste em um conjunto de ações propostas para encontrar a
solução a um problema, utilizando-se de procedimentos racionais e sistemáticos. A
pesquisa é requerida quando não se possuem informações suficientes e consistentes
para responder a um problema, ou quando informações disponíveis se encontram em
estado de desordem (GIL, 2002; SILVA e MENEZES, 2001).
A primeira fase do trabalho constituiu em um levantamento de dados acerca do
trânsito de veículos e pedestres pela via de acesso ao paredão. Para a avaliação de
possíveis danos à via e às esculturas, durante o período de uma hora, em diferentes
segundas, quartas e sextas-feiras, foi quantificado in loco o número de carros, motos,
ônibus, caminhões, vans, tratores e pedestres que fizeram o trajeto. Além disso, foi
realizado um levantamento fotográfico do local com intuito de ampliar o acervo de dados a
serem analisados.
Na segunda fase, foi feita uma visita à via no período noturno, junto a um
levantamento fotográfico. Nesse período o número de pessoas é consideravelmente mais
baixo, em consequência da insegurança que as mesmas sentem ao fazer o trajeto. A
visita possibilitou o mapeamento e o registro de quais eram os pontos mais críticos
referentes à iluminação da via.
A terceira fase do trabalho consistiu em realizar uma nova visita ao local para
executar medições de alguns pontos e identificar quais eram as defasagens em relação à
infraestrutura da via. Foram realizadas medições de comprimento e largura da via e do
estacionamento, altura da calçada e comprimento do guard-rail. Além disso, mediu-se
também a parte livre, sem qualquer proteção.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Trânsito de veículos e pedestres pela via

De acordo com os dados obtidos (Figura 3), os carros de passeio são os
veículos mais presentes no trajeto. Contudo, percebe-se que, em certos horários, alguns
ônibus também passam pela via. Além disso, caminhões, vans e tratores, utilizam-se da
estrada em horário comercial. O levantamento feito concluiu que a média de veículos que
atravessam a via no período diurno fica em torno de 48 por hora.
Figura 03 – Números acerca do trânsito no Paredão

Viu-se também que, apesar de não ser frequente, o trânsito de veículos
pesados pela via é comum em certos dias e horários. Veículos pesados podem trazer
prejuízos quando passam pela via, danificando, por meio das vibrações geradas, tanto a
escultura, quanto a própria via. Segundo Brito et al. (2005, p. 129):
...as construções antigas e patrimônios históricos, edificados com materiais menos
resistentes, como a alvenaria de tijolos de barro, queimados em fornos ou não,
taipa ou madeira, podem sofrer desde trincas estéticas até danos estruturais
irreversíveis quando expostas a elevados níveis de vibração.

Haja vista o impacto causado pelas vibrações, o presente resultado abre
espaço para uma análise mais técnica em relação aos prejuízos causados pelo trânsito de
veículos pela via.
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3.2 A via no período noturno

Durante a noite o paredão é um local com pouco fluxo de veículos e pedestres.
Alguns fatores podem ser úteis na justificativa desse fato. Contudo, a iluminação é a mais
visível. Em alguns pontos da via, ela nitidamente não é adequada, facilitando o consumo
e a comercialização de drogas, por exemplo.
As Figuras 4 e 5 mostram os dois pontos mais críticos em relação à iluminação:
Figura 04 – Entrada da Via

Figura 05 – Saída da via

3.3 Medições

A estrada completa possui aproximadamente 380 metros. A largura da rua
segue pelo trajeto todo com valores bem próximos de 3,55 metros. Logo abaixo das
esculturas, cobrindo o espaço da calçada, existe uma área de estacionamento com 30
metros de comprimento e 4 metros de largura. Ambos os lados da via possuem 104
metros de calçada, dispostos de uma maneira que não é possível fazer o trajeto todo
sobre a mesma, tornando insegura a travessia da via pelos pedestres, já que ela é
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estreita e não possui acostamento. O único guard-rail de proteção tem 60 metros e, logo
após o mesmo, existe um espaço de 11 metros com livre acesso as pedras na encosta do
rio. A Figura 6 mostra, aproximadamente, como são dispostas as medidas apresentadas:
Figura 06 – Medidas da via

Fonte: Google Maps

As calçadas, ao longo do trajeto, apresentam irregulares como desníveis e
ausência de rampas. Cabe ressaltar que no local não existem as mínimas condições de
acessibilidade aos pedestres, conforme os padrões implementados pelo decreto 5.296/04
e publicados em cartilha pelo CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Santa Catarina. Replanejar as calçadas, incluindo rampas e sinalizações
táteis de piso, melhorar a iluminação nos pontos citados, incluir o guard-rail nos lugares
necessários e adaptar as medidas da via para os padrões corretos seriam formas de
melhorar a acessibilidade e tornar mais atrativa a visita às esculturas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto à análise da passagem de veículos pela via durante o dia, a pesquisa
mostrou que a maioria dos veículos que fazem o trajeto são os carros de passeio, porém,
mesmo que em quantidade não equivalente, veículos pesados também se fazem
presente, danificando tanto a escultura quanto a via de acesso, por conta das vibrações.
Os registros da entrada e saída da via nos permitem observar o quão defasada é a
iluminação nesses pontos. Esse fato acaba gerando insegurança para a população e
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facilita o uso e a comercialização de drogas na via. Bem como a iluminação, a
infraestrutura da via é antiga. Os principais problemas são a falta de calçada ao longo da
via completa e a ausência do guard-rail de proteção por alguns metros. Considerando os
dados obtidos na pesquisa, o próximo passo será o desenvolvimento de um plano de
conservação que permita, com sua implementação, passar segurança a população
durante o trajeto e recupere a importância cultural que as Esculturas do Paredão de Pedra
têm para a cidade.
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Resumo: Nos últimos anos, o descarte indevido de resíduos sólidos como, por exemplo, artigos ou peças
de plásticos utilizados em atividades agrícolas e industriais, tem gerado grande acúmulo de material em
aterros sanitários, terrenos baldios, rios e oceanos. Como o poli(ácido láctico), sigla PLA é um poliéster
biodegradável originado de recursos renováveis e, os produtos obtidos a partir do biopolímero apresentam
ciclo de vida sustentável, o trabalho tem por objetivo desenvolver biocompósitos de PLA e talco como
alternativa sustentável para agricultura e indústria. Os experimentos foram realizados a partir das
composições de PLA/talco (100/5) e (100/10). No desenvolvimento dos biocompósitos foram produzidos
filmes de PLA e das composições com espessura média de aproximadamente 150 µm. Como propriedades
medidas foram realizadas análise da superfície dos filmes por microscopia óptica de luz visível e testes
mecânicos de resistência à tração. As imagens da superfície dos filmes de PLA e dos biocompósitos
apresentaram caráter amorfo. As tensões máxima e na ruptura do PLA foram elevadas somente com a
adição de 5 g de talco (100/5). Devido ao ciclo de vida sustentável dos biocompósitos de PLA/talco, sugerese a utilização desses materiais com viabilidade na agricultura para a proteção de solos contra erosão e
insetos; armazenamento de fertilizantes; redução do uso de herbicidas e pesticidas; controle de temperatura
dos solos. Na indústria, podemos ter como por exemplo, a utilização nas áreas têxtil, produção de
embalagens para alimentos e, também a aplicação no desenvolvimento de novas inovações e tecnologias
envolvendo o crescente mercado de manufatura aditiva.
Palavras-Chave: agricultura, indústria, poli(ácido láctico), sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Os materiais biodegradáveis produzidos a partir de fontes renováveis podem
ter um papel fundamental na redução do problema ambiental gerado pelo descarte dos
resíduos sintéticos de origem fóssil.
Um exemplo é o uso de polímero biodegradável como uma estratégia para
minimizar o impacto ambiental gerado pelo descarte indevido dos polímeros sintéticos
originados do petróleo (KIJCHAVENGKUL et al., 2006). No polímero biodegradável pelo
menos uma etapa do processo de degradação é através do metabolismo que ocorre
naturalmente na presença de microrganismos. Em condições adequadas de umidade,
temperatura e disponibilidade de oxigênio, a biodegradação conduz à fragmentação ou
desintegração do polímero de origem biológica sem a liberação de resíduos tóxicos ou
nocivos para o ambiente (CHANDRA e RUSTGI, 1998).
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Neste contexto, o poli(ácido láctico) (PLA) é um polímero compostável e
derivado de fontes renováveis como amido e açúcar. Até a última década, em função do
seu alto custo, massa molar limitada e pequena disponibilidade do polímero no mercado,
os principais usos do PLA foram restritos a aplicações médicas como implantes de
dispositivos, suportes de tecidos e suturas internas. No entanto, com o surgimento de
novas técnicas foi possível produzir o PLA com alta massa molar e baixo custo,
contribuindo assim, para a ampliação do uso do polímero (DATTA e HENRY, 2006).
A produção do PLA apresenta algumas vantagens, como por exemplo,
consumo de dióxido de carbono (DORGAN et al., 2001), economia significativa de energia
(BOGAERT e COSZACH, 2000), a matéria-prima utilizada na produção do polímero pode
ser obtida a partir de fonte renovável de origem agrícola (milho) (HOLLAND e TIGHE,
1995; GEWIN, 2003; SAWYER, 2003) e também, beneficiar o desenvolvimento
econômico da região por meio dos resultados obtidos com a agricultura.
A figura 01 apresenta um modelo sustentável do ciclo de vida dos polímeros
obtidos a partir do ácido láctico.
Figura 01 – Ciclo de vida dos polímeros obtidos a partir do ácido láctico

Fonte: Adaptado de Hartmann e Whiteman (2000).

O PLA apresenta módulo de elasticidade e resistência à tração comparável aos
polímeros à base de petróleo, porém o PLA possui menor resistência térmica e ao
impacto. Comercialmente, o PLA é mais caro que os polímeros termoplásticos
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convencionais. Para superar essas limitações, estudos mostraram que materiais de
origem biológica, minerais e outros polímeros estão sendo adicionados ao PLA para
produzir biocompósitos com o objetivo de melhorar as propriedades do polímero
(MOHANTY, MISRA e HINRICHSEN, 2000; YU, DEAN e LI, 2006). Um desses estudos
com a aplicação de minerais foi realizado por Huda et al (2005) e Huda et al (2007), onde
foi observado que as propriedades mecânicas como resistência à tração e flexão dos
biocompósitos podem ser melhoradas com a adição de talco na matriz do PLA.
Nos últimos anos, o descarte indevido de resíduos sólidos como, por exemplo,
artigos ou peças de plásticos utilizados em atividades agrícolas e industriais, tem gerado
grande acúmulo de material em aterros sanitários, terrenos baldios, rios e oceanos. Como
o PLA é um poliéster biodegradável originado de recursos renováveis e, os produtos
obtidos a partir do biopolímero apresentam ciclo de vida sustentável, o trabalho teve como
objetivo desenvolver biocompósitos de PLA e talco como alternativa sustentável para
agricultura e indústria.

2 METODOLOGIA

No procedimento metodológico estão apresentados os materiais utilizados, o
desenvolvimento dos biocompósitos (filmes) e as propriedades medidas.
Os materiais utilizados foram o PLA e o talco. Nesta pesquisa foram utilizadas
formulações contendo 5 g e 10 g de talco para cada 100 g de PLA. Ou seja, os
experimentos foram realizados a partir das composições de PLA/talco (100/5) e (100/10).
No desenvolvimento dos biocompósitos foram produzidos filmes de PLA e das
composições de PLA/talco (100/5) e (100/10). O fluxo do processo utilizado na produção
dos biocompósitos em forma de filmes está apresentado na figura 02.
Figura 02 – Produção dos biocompósitos (filmes).

Fonte: Autores, 2016

A extrusora utilizada foi o equipamento da marca AX Plásticos. Na moagem,
utilizou-se o moinho de facas da marca Marconi. A termoprensa hidráulica utilizada foi o
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modelo da Ico Comercial SA. Na sequência do experimento, os filmes foram conformados
em um molde de aço. Os filmes foram obtidos com espessura média de aproximadamente
150 µm.
Nas propriedades medidas, a análise da superfície dos filmes foi realizada
utilizando-se a microscopia óptica de luz visível por meio do microscópio estéreo da
marca Motic. As amostras dos materiais foram obtidas a partir dos filmes dos
biocompósitos e posteriormente, posicionadas na região óptica do equipamento.
Os testes mecânicos de resistência à tração dos filmes foram realizados conforme
a norma ASTM D882 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2012),
utilizando-se a máquina universal de ensaios da marca Emic.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise da característica física do produto (filme) foram utilizadas as
imagens das micrografias obtidas com o auxílio da microscopia óptica de luz visível,
conforme apresentado na figura 03.
Figura 03 – Micrografias dos filmes (a) PLA e (b) biocompósito de PLA/talco

X775

X775

(a)

(b)
Fonte: Autores, 2016

Na análise das imagens da figura 03, o PLA (imagem a) e o biocompósito de
PLA/talco (imagem b) apresentaram caráter amorfo, pois com o rápido resfriamento dos
filmes a temperatura ambiente foi observado ausência de crescimento dos cristais devido
à ocorrência de vitrificação antes do início da cristalização do polímero, concordando com
Buonocore et al. (2011).
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As tensões máxima e na ruptura do PLA foram elevadas com a adição de 5 g
de talco (100/5). No entanto, quando foram adicionados 10 g de talco (100/10) no
polímero, observou-se redução nas tensões dos biocompósitos, devido ao provável
surgimento de pequenos pontos de aglomeração das lamelas do talco na matriz do PLA.
De acordo com a literatura, compósitos híbridos apresentaram resultados satisfatórios em
aplicações como materiais de enchimento (HARTIKAINEN et al., 2005; THWEA e LIAOB,
2003), sendo que, a adição de talco proporcionou melhor reforço na matriz do PLA ou de
outros polímeros como o polipropileno (DENAC, MUSIL e SMIT, 2004; STAMHUIS, 1984;
VELASCO, DE SAJA e MARTINEZ, 1996).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os biocompósitos de PLA/talco foram desenvolvidos como alternativa
tecnológica em substituição aos polímeros convencionais derivados de fonte não
renovável. A utilização do talco no PLA, formulação (100/5) pode contribuir com a
minimização dos resíduos sólidos gerado pelo descarte indevido dos polímeros sintéticos
no ambiente, reduzir o custo de produção das peças moldadas e também, melhorar
propriedades mecânicas como as tensões máxima e na ruptura. Devido ao ciclo de vida
sustentável dos biocompósitos de PLA/talco, sugere-se a utilização desses materiais com
viabilidade na agricultura para a proteção de solos contra erosão e insetos;
armazenamento de fertilizantes; redução do uso de herbicidas e pesticidas; controle de
temperatura dos solos, entre outras aplicações. Na indústria, podemos ter como por
exemplo, a utilização nas áreas têxtil, produção de embalagens para alimentos e, também
a aplicação no desenvolvimento de novas inovações e tecnologias envolvendo o
crescente mercado de manufatura aditiva.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. D882-12: standard test method
for tensile properties of thin plastic sheeting. West Conshohocken, 2012. 12 p.
BOGAERT, J.-C., COSZACH, P. Poly(lactic acids): a potential solution to plastic waste
dilemma. Macromolecular Symposia, v. 153, n. 1, p. 287-303, mar. 2000.

ISSN 2526-4044

653 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

BUONOCORE, G. G. et al. Poly(lactic acid)/titanium dioxide nanocomposite films:
influence of processing procedure on dispersionof titanium dioxide and photocatalytic
activity. Polymer Composites, v. 32, n. 4, p. 519-528, apr. 2011.
CHANDRA, R., RUSTGI, R. Biodegradable polymers. Progress in Polymer Science, v.
23, n. 7, p. 1273-1335, nov. 1998.
DATTA, R., HENRY, M. Lactic acid: recent advances in products, processes and
technologies-a review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, v. 81, n.
7, p. 1119-1129, july 2006.
DENAC, M., MUSIL, V., SMIT, I. Structure and mechanical properties of talc-filled blends
of polypropylene and styrenic block copolymers. Journal of Polymer Science Part B:
Polymer Physics, v. 42, n. 7, p. 1255-1264, apr. 2004.
DORGAN, J. R. et al. Polylactides: properties and prospects of an environmentally benign
plastic from renewable resources. Macromolecular Symposia, v. 175, n. 1, p. 55-66, oct.
2001.
GEWIN, V. Genetically modified corn-environmental benefits and risks. Plos Biology, v. 1,
n. 1, p. 15-19 oct. 2003.
HARTIKAINEN, J. et al. Polypropylene hybrid composites reinforced with long glass fibers
and particulate filler. Composites Science and Technology, v. 65, n. 2, p. 257-267, feb.
2005.
HARTMANN, M. H., WHITEMAN, N. F. Polylactide, a new thermoplastic for extrusion
coating. In: TAPPI POLYMERS, LAMINATIONS, & COATINGS CONFERENCE, 2000,
Chicago. Proceedings… Chicago: IL, 2000, p. 467-474.
HOLLAND, S. J., TIGHE, B. J. Biodegradable Polymers. In: GANDERTON, D., JONES, T.,
McGINITY, J. Advances in Pharmaceutical Sciences. London, 1995, v.1 p. 101-165.
HUDA, M. S. et al. A study on biocomposite from recycled newspaper fiber and poly(lactic
acid). Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 44, n. 15, p. 5593-5601, jun.
2005.
HUDA, M. S. et al. The effect of silane treated- and untreated-talc on the mechanical and
physico-mechanical properties of poly(lactic acid)/newspaper fibers/talc hybrid composites.
Composites Part B: Engineering, v. 38, n. 3, p. 367-379, apr. 2007.
MOHANTY, A. K., MISRA, M., HINRICHSEN, G. Biofibers, biodegradable polymers and
biocomposites-an overview. Macromolecular Materials and Engineering, v. 276/277, n.
1, p. 1-24, mar. 2000.
KIJCHAVENGKUL, T. et al. Development of an automatic laboratoryscale respirometric
system to measure polymer biodegradability. Polymer Testing, v. 25, n. 8, p. 1006-1016,
dec. 2006.
SAWYER, D. J. Bioprocessing - no longer a field of dreams. Macromolecular Symposia.
v. 201, n. 1, p. 271-282, Oct. 2003.

ISSN 2526-4044

654 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

STAMHUIS, J. E. Mechanical properties and morphology of polypropylene composites.
Talc-filled, elastomer-modified polypropylene. Polymer Composites, v. 5, n. 3, p. 202207, jul. 1984.
THWEA, M. M., LIAOB, K. Durability of bamboo-glass fiber reinforced polymer matrix
hybrid composites. Composites Science and Technology, v. 63, n. 3-4, p. 375-387,
feb./mar. 2003.
VELASCO, J. I., DE SAJA, J. A., MARTINEZ, A. B. Crystallization behavior of
polypropylene filled with surface-modified talc. Journal of Applied Polymer Science, v.
61, n. 1, p. 125-132, jul. 1996.
YU, L., DEAN, K., LI, L. Polymer blends and composites from renewable resources.
Progress in Polymer Science, v. 31, n. 6, p. 576-602, jun. 2006.

ISSN 2526-4044

655 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ANÁLISE DE DADOS SOLARIMÉTRICOS DO EXTREMO SUL DE SANTA CATARINA
A PARTIR DE DISTINTAS FONTES
Milena Paim da Silva, Karin Cristina Conte, Giuliano Arns Rampinelli
Universidade Federal de Santa Catarina/ Engenharia de Energia/ milena_paim@hotmail.com
Universidade Federal de Santa Cataria/ Engenharia de Energia/ krnconte@hotmail.com
Universidade Federal de Santa Cataria/ Engenharia de Energia/ giuliano.rampinelli@ufsc.br
Resumo: Este estudo apresenta uma análise de dados solarimétricos de cinco diferentes cidades do sul do
Brasil (Araranguá, Florianópolis, Laguna e Urussanga, do estado de Santa Catarina e Torres, no Rio
Grande do Sul), provenientes de duas diferentes fontes, Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e
Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) cuja fonte de dados é proveniente do projeto
SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment) que juntamente com o INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) e LABSOLAR (Laboratório de Energia Solar) da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), disponibiliza arquivos climáticos TMY para 20 cidades brasileiras. Os dados foram tratados
estatisticamente e foram determinadas médias diárias mensais da radiação solar global horizontal. O
objetivo do estudo é avaliar o recurso solar destas diferentes regiões do extremo sul de Santa Catarina,
uma vez que, esta avaliação é de suma importância para garantir a previsibilidade de geração de energia
elétrica através de sistemas fotovoltaicos. Os dados das diferentes fontes apresentaram dispersão nos
dados, o que era esperado, uma vez que são usadas distintas instrumentações na medição do recurso solar
e também pela natureza estocástica da radiação solar. A maior discrepância dos dados analisadas ocorreu
no mês de outubro na cidade de Urussanga, enquanto que a menor ocorreu no mês de março na cidade de
Laguna.

Palavras-chaves: Dados Solarimétricos, Radiação Solar, Sistema Fotovoltaico.

1 INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica vem
crescendo

rapidamente,

influenciada

pela

redução

de

preços

dos

diferentes

componentes, maturidade e confiabilidade tecnológica e principalmente a partir da
regulamentação, normatização e incentivos governamentais à fonte solar. Esta condição
permite uma inserção sólida e gradual da energia solar fotovoltaica na matriz energética
brasileira contribuindo para a diversificação da mesma, uma vez que esta é fortemente
dependente da geração de energia hídrica (ROSA e GASPARIN, 2016).
Para tal, o domínio da tecnologia e dados confiáveis do recurso solar são
imprescindíveis. A estimativa do recurso solar é fundamental para garantir a confiabilidade
da

previsão

de

energia

elétrica

convertida

por

um

sistema

fotovoltaico

e

consequentemente, fornecer, uma análise de viabilidade financeiro-econômico correta.
Este ciclo garante confiabilidade para investidores de empreendimentos de possíveis
instalações de UFV (Usina Fotovoltaica) e até mesmo sistemas de geração fotovoltaica de
pequeno porte.
Contudo, a importância de analisar dados solarimétricos de diferentes fontes, a
fim de obter resultados confiáveis, é de fundamental importância para que a geração de
energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos se consolide. A medição in loco do
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recurso solar a partir de estações solarimétricas se justifica plenamente para usinas
fotovoltaicas, entretanto para geração distribuída com sistemas fotovoltaicos pode-se
utilizar fontes diversas disponíveis.

2 METODOLOGIA

Os dados da radiação solar que são analisados no presente trabalho, foram
tratados a partir de duas fontes, INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e LabEEE
(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) cuja fonte dos dados são
provenientes do projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), que
juntamente com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e LABSOLAR
(Laboratório de Energia Solar) UFSC, disponibiliza arquivos climáticos TMY para 20
cidades brasileiras.
O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
dentre suas principais funções, está prover informações meteorológicas à sociedade
brasileira. O LabEEE está vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Construção do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina.
O interesse desse estudo é obter os dados da radiação solar em média diária
mensal para cinco cidades do Sul do Brasil, sendo elas, Araranguá – SC, Florianópolis –
SC, Laguna – SC, Urussanga – SC e Torres – RS, a partir das fontes citadas. A partir dos
dados são determinadas médias diárias mensais da radiação solar global horizontal.
Os dados coletados pela rede de estações meteorológicas automáticas do
INMET são disponibilizados, de forma gratuita, na página http://www.inmet.gov.br. Os
dados dísponiveis sempre são correspondentes aos últimos três meses, sendo que a
base de dados para este trabalho se inicia em julho de 2015 e se estende até junho de
2016. Durante este período, em uma base horária, foram coletados dados de radiação
solar para as cidades citadas. Todos os dados de radiação solar das estações
meteorológicas foram processados integralizando o período de um ano. Também são
utilizados dados provenientes da rede INMET das estações meteorológicas do período
compreendido entre 2014 e 2015.
O LabEEE disponibilizou uma plataforma online, ProjetEEE – Projetando
Edificações Energicamente Eficientes, que além de contribuir para o desenvolvimento de
projetos de edificações eficientes também fornece uma série de dados climáticos, entre
eles, a média da radiação solar horária em Wh/m². Os dados foram processados para se
obter a radiação solar diária mensal.

ISSN 2526-4044

657 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média diária mensal da radiação solar para a cidade de Araranguá – SC,
para as diferentes fontes analisadas, pode ser observada na Tabela 01, juntamente com o
desvio padrão mensal entre as fontes.
Para auxiliar na análise dos dados, foi escolhido o índice estatístico desvio
padrão por ser uma medida comum da dispersão estatística dos dados e mostrar quanto
de dispersão existe em relação ao valor esperado, que seria a média dos meses.
No caso da cidade de Araranguá o maior desvio padrão ocorreu no mês de
janeiro, com um desvio padrão de 0,93 e o menor desvio padrão ocorreu no mês de
março, 0,15, sendo que nos meses de julho a novembro não foi possível calcular o desvio
padrão, pois neste período há meses em que os dados não são representativos e,
portanto, o desvio padrão da média anual também não pode ser calculado, uma vez que
não foi possível determinar a média anual dos dados fornecidos pelo INMET.
Tabela 01 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m², para as diferentes fontes analisadas e o desvio padrão
mensal, para a cidade de Araranguá – SC.
ARARANGUÁ - SC
Mês
Jan

LABEEE

INMET
2014 E 2015

Desvio
Padrão

7,37 - 2015

INMET
2015 E 2016
5,61 - 2016

5,24

0,54

0,93

Fev

4,49

5,82 - 2015

5,13 - 2016

Mar

4,60

4,97 - 2015

4,75 - 2016

0,15

Abr

3,98

4,35 - 2015

3,61 - 2016

0,30

3,47 - 2015

2,57 - 2016

0,38
0,34

Mai

3,18

Jun

2,62

3,36 - 2015

2,68 - 2016

Jul

2,60

// - 2014

3,11 - 2015

//

Ago

3,56

// - 2014

4,25 - 2015

//

// - 2014

3,24 - 2015

//
//

Set

3,12

Out

4,18

// - 2014

3,45- 2015

Nov

4,23

// - 2014

// - 2015

//

Dez

6,09

5,53 - 2014

4,85 2015

0,51

Média Anual

3,99

//

//

//

Para a cidade de Florianópolis, todos os dados da radiação foram fornecidos,
sendo possível calcular o desvio padrão para todos os meses do ano e também para a
média anual. O maior desvio padrão para essa cidade ocorreu no mês de novembro, com
um desvio padrão de 1,29, enquanto que o menor desvio padrão ocorreu no mês de abril,
0,29 e o desvio padrão da média anual ficou em 0,53, como observado na Tabela 02.
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Tabela 02 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m², para as diferentes fontes analisadas e o desvio padrão
mensal, para a cidade de Florianópolis – SC.
FLORIANÓPOLIS- SC
LABEEE

INMET
2014 E 2015

Jan

6,27

Fev

5,81

Mar

4,22

Mês

Abr

4,58

Desvio
Padrão

6,56 - 2015

INMET
2015 E 2016
5,75 - 2016

6,26 - 2015

5,54 - 2016

0,30

5,45 - 2015

4,81 - 2016

0,50

4,21 - 2015

3,87 - 2016

0,29
0,35

0,34

Mai

3,51

3,44 - 2015

2,73 - 2016

Jun

3,02

3,59 - 2015

2,48 - 2016

0,45

Jul

2,73

4,25 - 2014

4,34 - 2015

0,74

4,87 - 2014

4,01 - 2015

0,70
0,44

Ago

3,16

Set

3,25

4,19 - 2014

3,28 - 2015

Out

3,70

5,35 - 2014

2,85 - 2015

1,04

Nov

4,56

6,96 - 2014

3,98 - 2015

1,29
1,22
0,53

Dez

5,18

7,45 - 2014

4,63 - 2015

Média Anual

4,17

5,22

4,02

A Tabela 03 fornece os dados da cidade de Laguna – SC, os dados fornecidos
pelo INMET para janeiro de 2016, novembro e dezembro de 2015 não foram
representativos, logo, não foi possível calcular o desvio padrão para esses meses nem a
média anual para esses anos. O maior desvio padrão ocorreu no mês de outono, sendo
1,15, e o menor no mês de março, sendo 0,06.

Tabela 03 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m², para as diferentes fontes analisadas e o desvio padrão
mensal, para a cidade de Laguna – SC.
LAGUNA- SC
Mês
Jan

LABEEE

INMET
2014 E 2015

Desvio
Padrão

5,19 - 2015

INMET
2015 E 2016
// - 2016

6,03

0,59

//

Fev

5,12

6,48 - 2015

6,20 - 2016

Mar

5,30

5,45 - 2015

5,33 - 2016

0,06

Abr

4,34

4,29 - 2015

4,10 - 2016

0,10

3,68 - 2015

2,91 - 2016

0,31
0,39

Mai

3,31

Jun

2,58

3,51 - 2015

2,83 - 2016

Jul

2,94

3,29 - 2014

2,84 - 2015

0,19

Ago

3,38

4,78 - 2014

4,61 - 2015

0,62

3,79 - 2014

3,54 - 2015

0,46
1,15

Set

4,62

Out

4,41

6,77 - 2014

4,25 - 2015

Nov

5,39

6,62 - 2014

// - 2015

//

Dez

7,33

6,47 - 2014

// - 2015

//

Média Anual

4,56

5,03

//

//
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Analisando a última das quatro cidades de Santa Catarina, observa-se o maior
desvio padrão para o mês de outubro, 1,18 e o menor para o mês de março, 0,18 e, como
todos os meses tiveram dados representativos, pode se calcular o desvio padrão na
média anual, que para esse caso foi de 0,43, observado na Tabela 04 que apresenta as
médias diárias mensais para a cidade de Urussanga/SC. A Tabela 05 apresenta as
médias diárias mensais para a cidade de Torres/RS.
Tabela 04 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m², para as diferentes fontes analisadas e o desvio padrão
mensal, para a cidade de Urussanga – SC.
URUSSANGA- SC
Mês
Jan
Fev

LABEEE

INMET
2014 E 2015

4,97
4,23

Mar

4,46

Desvio
Padrão

6,72 - 2015

INMET
2015 E 2016
5,19 - 2016

5,28 - 2015

5,22 - 2016

0,48

4,74 - 2015

4,31 - 2016

0,18
0,39

0,78

Abr

3,79

4,45 - 2015

3,53 - 2016

Mai

3,17

3,35 - 2015

2,46 - 2016

0,38

3,12 - 2015

2,65 - 2016

0,21

2,90 - 2014

2,96 - 2015

0,24
0,35

Jun

2,71

Jul

2,43

Ago

3,58

4,43 - 2014

4,08 - 2015

Set

2,93

3,97 - 2014

3,18 - 2015

0,44

6,02 - 2014

3,17 - 2015

1,18

5,45 - 2014

3,89 - 2015

0,65
0,62
0,43

Out

4,17

Nov

4,40

Dez

5,21

6,04 - 2014

4,52 - 2015

Média Anual

3,84

4,71

3,76

Tabela 05 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m², para as diferentes fontes analisadas e o desvio padrão
mensal, para a cidade de Torres – RS.
TORRES- RS
LABEEE

INMET
2014 E 2015

Jan

5,96

Fev

6,12

Mês

Mar

5,23

Desvio
Padrão

6,98 - 2015

INMET
2015 E 2016
6,13 - 2016

6,43 - 2015

5,88 - 2016

0,23

5,83 - 2015

4,88 - 2016

0,39
0,38

0,45

Abr

3,99

4,54 - 2015

3,62 - 2016

Mai

3,31

// - 2015

2,81 - 2016

//

Jun

2,36

// - 2015

2,96 - 2016

//

3,00 - 2014

3,15 - 2015

0,28
0,33

Jul

2,50

Ago

3,27

3,92 - 2014

4,00 - 2015

Set

4,36

5,15 - 2014

3,44 - 2015

0,70

Out

4,25

6,07 - 2014

3,86 - 2015

0,96

6,65 - 2014

4,72 - 2015

0,81
0,85
//

Nov

5,28

Dez

7,12

6,90 - 2014

5,21 - 2015

Média Anual

4,48

//

4,22
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Analisando a cidade de Torres no Rio Grande do Sul, observa-se o maior
desvio padrão para o mês de outubro, 0,96 e o menor para fevereiro, 0,23. Os meses de
maio e junho não tiveram dados representativos, assim, impossibilitando o cálculo do
desvio padrão da média, como observado na Tabela 05.
De uma maneira geral, os maiores desvios padrão, ou seja, onde obtiveram
maiores discrepâncias entre os dados das diferentes fontes foi em janeiro para
Araranguá, novembro para Florianópolis, e para Laguna, Urussanga e Torres ocorreu no
mês de outubro, sendo o maior desvio padrão ocorrido na cidade de Urussanga.
Enquanto que os menores desvios padrão, ou seja, onde a discrepância dos
dados foi menor, ocorreu em março para Araranguá, Laguna e Urussanga, abril para
Florianópolis e fevereiro para Torres, sendo que o menor desvio padrão ocorreu em
Laguna.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma análise do recurso solar no extremo sul de Santa
Catarina, região limitada pelas cidades de Florianópolis e Torres. Os dados são
provenientes de diferentes fontes, estações meteorológicas da rede INMET e do projeto
SWERA. A avaliação do recurso solar é fundamental para garantir previsibilidade de
geração de energia elétrica de sistemas fotovoltaicos.
A partir do processamento dos dados disponíveis foram determinadas médias
diárias mensais da radiação solar global horizontal em cinco diferentes cidades da região
anteriormente citada. As médias obtidas a partir das diferentes estações meteorológicas e
distintas fontes apresentam dispersão que são esperadas. Esta dispersão é decorrente da
utilização de distinta instrumentação na medição do recurso solar e da própria natureza
estocástica da radiação solar. Para a determinação de um ano meteorológico típico são
necessários uma sequência de no mínimo 30 anos de medições ininterruptas.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo utilizar tanino e cloro no tratamento de efluente do processo de
reciclagem de resíduos plásticos. Na análise das amostras de efluente foram realizados ensaios de
demanda química de oxigênio; demanda bioquímica de oxigênio; sólidos fixos; detergentes; óleos e graxos;
cor e turbidez e contagem de bactéria. No tratamento do efluente foi utilizado o processo físico-químico,
com as etapas de pré-filtração, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Todas as
etapas do tratamento do efluente do processo de reciclagem de resíduos plásticos foram simuladas em
laboratório, no equipamento de bancada tipo jar test. Os resultados obtidos mostraram que com a utilização
de tanino como floculante, a demanda química de oxigênio foi reduzida de 690 para 9,84 ppm, mostrando
uma eficiência no tratamento em torno de 98%. A contagem de bactéria do efluente sem tratamento
apresentou em média 65000 UFC/mL. Após a aplicação de cloro nas amostras do efluente, a quantidade de
bactérias foi reduzida à valores próximos de zero. De acordo com os resultados obtidos via
espectrofotômetro, pôde-se observar que o efluente sem tratamento foi alterado após a floculação,
apresentando melhorias tanto na cor (136 para 11 Hz) como na turbidez (76 para 4 UNT). Sugere-se que o
efluente tratado seja reutilizado nas etapas de moagem (pré-lavagem) e lavagem do processo de
reciclagem de resíduos plásticos, sem gerar custos adicionais que possam comprometer a saúde financeira
da empresa.
Palavras-Chave: cloro, efluente, reciclagem de plásticos, tanino.

1 INTRODUÇÃO

O reúso da água em processos industriais tem sido utilizado com maior
frequência devido à redução de custos e também, pela preservação dos recursos
hídricos. Na reciclagem de resíduos plásticos, por exemplo, o efluente das etapas de
moagem (pré-lavagem) e lavagem pode ser tratado e, a água reutilizada no processo
produtivo.
O reaproveitamento de material plástico de resíduo industrial ou proveniente de
produtos descartados pela sociedade apresenta três processos básicos que possibilitam a
reciclagem após a triagem (EHRIG, 1992; SCHWARZ, 1995). Dependendo da técnica
utilizada, estes processos são conhecidos como reciclagem mecânica, química ou
energética. O problema da disposição dos resíduos de material plástico na cidade pode
ser minimizado com a maior utilização desses processos de reciclagem (CORONADO,
1996; MUSTAFA, 1993).
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No Brasil, desde a década de 90 estudos mostraram que a reciclagem
mecânica é uma das técnicas mais utilizadas na recuperação dos resíduos plásticos pósconsumo (CORONADO, 1996; FURTADO, 1996). No entanto, conforme estudo realizado
por Bordonalli e Mendes (2005), um dos problemas na reciclagem de resíduos plásticos é
o tratamento do efluente de lavagem, o qual contém uma alta carga poluidora e,
justamente por causa de seus elevados níveis de contaminação orgânica e inorgânica,
não pode ser descartado sem tratamento. A Figura 01 apresenta um fluxograma do
processo de reciclagem mecânica contendo o sistema de tratamento do efluente.
Figura 01 – Fluxograma do processo de reciclagem mecânica de plásticos.

Fonte: Bordonalli, 2007.

Um dos primeiros conceitos sobre o reúso de água foi apresentado pela World
Health Organization (Organização Mundial da Saúde) em 1973, onde foram definidos
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reúso direto, indireto e reciclagem. O reúso direto é o uso planejado e deliberado de
esgotos tratados para certas finalidades como irrigação, uso industrial, recarga de
aquíferos e água potável. O reúso indireto ocorre quando a água já usada, uma ou mais
vezes para o uso doméstico ou industrial, é descarregada nas águas superficiais ou
subterrâneas e utilizada novamente a jusante, de forma diluída. E a reciclagem é o reúso
da água internamente às instalações industriais, tendo como objetivo a economia de água
e o controle da poluição (WHO, 1973).
Tecnologias primárias, como tratamentos físico, químico e eventualmente
biológico são utilizados para se obter uma melhor qualidade nos parâmetros de águas
para reúso. No entanto, tratamentos como adsorção em carvão ativado; oxidação com
ozônio, dióxido de cloro e peróxido de hidrogênio; separação por membranas
(microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa); eletrólise reversa; troca
iônica; destilação e precipitação química são o estado da arte no que se refere ao
tratamento de águas residuárias para reúso (MANCUSO e SANTOS, 2003; METCALF &
EDDY, 2004; MIERZWA e HESPANHOL, 2005).
Neste trabalho, com base em estudo previamente realizado em equipamento
de bancada (jar test) foi descartada a alternativa de tratamento por processo biológico
(lodos ativados por batelada), cujos resultados mostraram eficiência inferior em relação ao
processo físico-químico (pré-filtração, coagulação, floculação, decantação e filtração).
Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi utilizar tanino e cloro no tratamento de efluente
do processo de reciclagem de resíduos plásticos.

2 METODOLOGIA

O efluente do processo de reciclagem de resíduos plásticos foi obtido na
empresa Sanplast, localizada no município de Tubarão, sul do estado de Santa Catarina.
Na empresa foram coletados aleatoriamente 5 (cinco) litros por dia do efluente gerado nas
etapas de moagem (pré-lavagem) e lavagem, resultando em uma amostra de 25 (vinte e
cinto) litros.
A partir dessa amostra do efluente da empresa Sanplast foram realizadas
análises da demanda química de oxigênio (DQO); demanda bioquímica de oxigênio
(DBO); sólidos fixos; detergentes; óleos e graxos; cor e turbidez; e também, contagem de
bactéria. Os ensaios da cor e turbidez foram realizados por meio do equipamento
espectrofotômetro. As demais análises foram realizadas conforme o Standard Methods for
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the Examination of the Water and Wastwater

(AMERICAN PUBLIC HEALTH

ASSOCIATION, 1995).
No tratamento do efluente foi utilizado o processo físico-químico, com as
etapas de pré-filtração, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção.
Todas as etapas do tratamento do efluente proveniente da empresa de reciclagem foram
simuladas em laboratório, no equipamento de bancada tipo jar test.
Na análise dos resultados, os limites aceitos como permitidos foram validados
de acordo com a legislação ambiental básica do estado de Santa Catarina, publicada em
maio de 2009, Lei n. 5795, Decreto n. 14750, que dispõe sobre os padrões de emissão de
efluentes líquidos no Art. 19°.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A DQO do efluente da unidade industrial de reciclagem de resíduos plásticos
apresentou valor próximo de 690 ppm, o que indica a presença de grande quantidade de
matéria orgânica oxidável presente na água residuária. Com a utilização de tanino como
floculante, a DQO foi reduzida de 690 para 9,84 ppm, mostrando uma eficiência no
processo em torno de 98%.
A DBO foi realizada após a análise da DQO. Como a DBO apresenta a
quantidade de oxigênio requerida para estabilizar a matéria orgânica carbonácea, tratase, de uma indicação indireta do carbono biodegradável. Os resultados obtidos mostraram
que o efluente tratado apresentou valor médio de DBO igual a 270 ppm.
Os resultados obtidos com as análises de sólidos fixos, detergentes, óleos e
graxos e contagem de bactéria do efluente sem tratamento proveniente do processo de
reciclagem dos resíduos plásticos estão apresentados na Tabela 01.
Tabela 01 – Análise do efluente sem tratamento da reciclagem dos resíduos plásticos.

Ensaios no efluente

Concentração

Sólidos fixos

58 ppm

Detergentes

10 ppm

Óleos e graxos

50 ppm

Contagem de bactéria

65000 UFC/mL

Na determinação de detergentes foram realizadas análises de ABS com
resultado de 10 ppm, onde, o limite máximo permitido na legislação é de 2 ppm.
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Na análise de óleos e graxos, os resultados mostraram um valor médio de
50 ppm. Pela legislação vigente, o limite máximo permitido para esse parâmetro é de
20 ppm para óleos minerais e de 30 ppm para óleos vegetais e gorduras animais.
A contagem de bactéria do efluente sem tratamento da reciclagem de resíduos
plásticos apresentou em média 65000 UFC/mL. Após a aplicação de cloro nas amostras
do efluente, a quantidade de bactérias foi reduzida à valores próximos de zero.
A Figura 02 apresenta amostras do efluente sem tratamento (água bruta), da
decantação (água decantada), da filtração (água filtrada) e da floculação (água tratada).
Figura 02 – Amostras do efluente.

Os resultados das análises da cor e turbidez do efluente sem tratamento (água
bruta), filtrado (água filtrada) e floculado (água tratada) estão apresentados na Tabela 02.
Tabela 02 – Cor e turbidez das amostras selecionadas do efluente.

Efluente

Cor (Hz)

Turbidez (UNT)

Sem tratamento

136

76

Filtrado

121

70

Floculado

11

4

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se observar que o efluente sem
tratamento foi alterado com maior intensidade após a floculação, apresentando melhorias
tanto na cor (136 para 11 Hz) como na turbidez (76 para 4 UNT).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados das análises realizadas no efluente da indústria mostraram que
os resíduos plásticos provenientes de lixões e destinados à reciclagem mecânica
apresentaram alta carga de contaminantes físicos e biológicos, o que indica que grande
parte da população brasileira não utiliza corretamente a coleta seletiva para auxiliar o
trabalho das empresas recicladoras. A empresa SanPlast utiliza o processo de tratamento
de efluente físico-químico (pré-filtração, coagulação, floculação, decantação e filtração),
conforme reproduzido em laboratório. Neste trabalho, além dessas etapas do tratamento
físico-químico foi aplicado tanino como floculante e cloro como agente oxidante de
bactérias. A utilização de tanino e do cloro contribuíram para um tratamento mais
adequado do efluente proveniente do processo de reciclagem de resíduos plásticos.
Sugere-se que o efluente tratado seja reutilizado nas etapas de moagem (pré-lavagem) e
lavagem do processo de reciclagem, sem gerar custos adicionais que possam
comprometer a saúde financeira da empresa.
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Resumo: Com base no princípio da isonomia da Constituição Federal do Brasil de 1988, o decreto nº 5.296,
de 2 de Dezembro de 2004, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Entretanto, sabe-se que
a regularização dos prédios públicos e privados conforme as normas previstas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) é algo que demanda atenção às normas citadas e empenho na execução de
maneira correta das mesmas. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi realizar um diagnóstico das
condições de acessibilidade dos prédios públicos e privados de um pequeno município do Sul De Santa
Catarina. As avaliações foram realizadas através de seis planilhas de avaliação, ordenadas segundo o
encaminhamento do usuário ao edifício desde sua chegada, a partir da via pública até as atividades fins. A
partir desta análise pôde-se constatar que os pontos críticos com relação à acessibilidade foram: ausência
de sinalização visual, tátil e sonora, superfície irregular e presença de obstáculos nos passeios e pisos
internos, sanitários não adaptados a pessoas deficientes, ausência de vagas de estacionamento destinadas
as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Desta forma, com base nos resultados obtidos, o poder
público, juntamente com as entidades competentes, serão capazes de intervir para que as edificações
pesquisadas se adequem às normas técnicas de acessibilidade vigentes no país.
Palavras-Chave: Acessibilidade. Diagnóstico. Análises. Deficiência.

1 INTRODUÇÃO

A acessibilidade é parte do conceito de cidadania, assegurando aos indivíduos
com mobilidade reduzida, condições para a utilização dos espaços, mobiliário e
equipamentos urbanos, edificações, transportes e sistemas e meios de comunicação de
forma segura e autônoma (MANZINI, et al, 2003; BRASIL, 1994; BRASIL, 1998).
Segundo Manzini (s.d.), somente a partir de 1998 a acessibilidade passou a ser
alvo de maior atenção em nosso país, a partir do projeto de Lei 4767/98, em que houve a
indicação de normas para promover a acessibilidade de pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, sendo o ensino superior, o primeiro alvo de uma legislação
específica, no qual havia o reconhecimento e o credenciamento de cursos em que eram
oferecidas condições de acessibilidade para os estudantes, portaria esta que continua em
vigor.
Por sua vez, em 19 de dezembro de 2000 foi promulgada a Lei nº 10.098 que
traz normas para a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos,
no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e
comunicação, promovendo a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
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A legislação brasileira assegura o direito de acesso, circulação e utilização dos
espaços públicos pelos portadores de deficiência e pelas pessoas com mobilidade
reduzida, dando prioridade ao atendimento em repartições públicas e outros locais e
estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000; BRASIL,
2004).
No entanto, as Leis que asseguram a acessibilidade às pessoas com
mobilidade reduzida foram propostas há pouco tempo, e desta forma, muitas construções
ainda não estão adaptadas aos requisitos legais.
Para possibilitar a locomoção da população em geral é necessário que as
cidades tenham infraestrutura compatível com as necessidades de todos, entretanto,
modelar a mobilidade não é uma tarefa fácil. Enfatiza-se que a mobilidade dos pedestres
(pessoas fisicamente aptas àquelas com dificuldade de locomoção) é um direito de
qualquer pessoa, desde seu nascimento até sua velhice (DISCHINGER ET AL., 2004).
Desta forma, o estudo das dificuldades de acesso presentes nos prédios
públicos e privados de uma cidade contribuem para a proposição de ações e projetos
visando corrigir as incoerências ainda existentes.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracterizou-se como sendo exploratório-descritivo, com
abordagem quantitativa. O estudo exploratório e descritivo permite compreender
determinada realidade e fornece subsídios para a intervenção (LEOPARDI, 2001).
As análises para diagnóstico das condições de acessibilidade dos prédios
públicos e privados foram realizadas durante o período de setembro de 2014 a julho de
2016.
Para a coleta de dados foram utilizadas planilhas de avaliação desenvolvidas
pelo Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida
nas Edificações de Uso Público do Ministério Público de Santa Catarina (DISCHINGER,
2012). Foi utilizado o total de seis planilhas, ordenadas segundo o encaminhamento do
usuário ao edifício desde sua chegada, a partir da via pública até as atividades fins, que
recebem as seguintes denominações: Áreas de acesso ao edifício; Saguões, salas de
recepção e espera; Circulações horizontais; Circulações Verticais; Sanitários; e Locais
para Atividades Coletivas.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Áreas De Acesso Ao Edifício

As áreas de acesso ao edifício compreendem:
As áreas de acesso ao edifício compreendem: as áreas públicas contíguas ao
edifício (passeio) e à área privativa de entrada – frente e laterais (pátios, jardins,
estacionamento), subsolo (garagem) – que permitem o acesso do passeio público
até a(s) entrada(s) principal(ais) e ou secundária(s) aos usuários e funcionários.
Fazem parte da área de acesso os passeios, as escadas, as rampas, as
passarelas, as portas principais e laterais, as saídas de emergência e os
mecanismos de controle do ingresso no edifício (portas com sensores, interfones,
visores, catracas, etc.) (DISCHINGER, 2012).

Na análise das condições de acessibilidade das vias públicas dos edifícios
pesquisados pôde-se perceber que em nenhuma delas existe semáforo e apenas alguns
desses locais têm faixa de pedestre e guia rebaixada em ambos os lados da via no local
de travessia.
As rampas de acesso, em algumas instituições apresentam irregularidades no
piso, nas dimensões e inclinação, além da inexistência de corrimão em ambos os lados.
Nos casos de haver a instalação de corrimãos, muitos não atendem as especificações da
norma e apresentam cantos vivos, oferecendo risco de acidentes aos usuários.
De acordo com as normas técnicas de acessibilidade – ABNT 9050 (BRASIL,
2004 a), na área externa, os passeios devem ter superfície regular, contínua, firme e
antiderrapante em qualquer condição climática, executados sem mudanças abruptas de
nível ou inclinações que dificultem a circulação de pedestres. Entretanto, poucos dos
edifícios analisados possuem piso tátil direcional. Os pisos, na maioria dos casos, não são
revestidos com material antiderrapante, oferecendo riscos aos usuários quando úmidos
ou molhados. No que concerne à sinalização, o artigo 26 do Decreto 5.296/04 (BRASIL,
2004 b) considera obrigatória à existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização
visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiências auditivas e visuais, em
conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, porém, raramente as
instituições contemplaram este item.
Tratando-se dos estacionamentos internos e externos das edificações de uso
público ou de uso coletivo, ou daqueles localizados nas vias públicas, o Decreto 5.296/04
diz que serão reservados, pelo menos, dois por cento de vagas para veículos que
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transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, sendo assegurada, no
mínimo, circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado,
conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Entretanto,
vagas de estacionamento destinadas a deficientes físicos e visuais foram raramente
encontradas, visto que parte das instituições vistoriadas sequer apresenta tais vagas
demarcadas, mas sim, espaços que podem ser utilizados para esta finalidade.

3.2 Saguões, Sala De Espera E Recepção

Os itens presentes na Planilha 2:
Compreendem o conjunto de áreas contíguas às entradas, incluindo a área de
atendimento ou recepção, área para espera, os corredores e o seu mobiliário
(balcões, sofás, cadeiras e mesas), além dos mecanismos de controle de acesso
que permitem a circulação, a espera e o atendimento (DISCHINGER, 2012).

A avaliação dos dados aponta que raramente os estabelecimentos vistoriados
possuem algum tipo de mecanismo de controle de acesso ao edifício (interfone e/ou
videofone). A maioria não possui suporte informativo tátil que permita a identificação do
local do balcão da recepção para pessoas com restrição visual, além de não oferecer
serviço de atendimento a pessoas com deficiência auditiva, ou surdo/cegas, prestada por
pessoas capacitadas (intérpretes).
Ainda, grande parte dos edifícios analisados não seguem o disposto no art. 6o,
§ 1o, I do decreto 5.296, não oferecendo assentos acessíveis e/ou de uso preferencial. A
mobília também não permite aproximação frontal para cadeiras de rodas.
Os bebedouros possuem altura livre inferior ao mínimo recomendado pelas
normas, dificultando a utilização dos mesmos por um cadeirante, por exemplo.

3.3 Saguões, Sala De Espera E Recepção

As questões avaliadas na Planilha 3 “compreendem o conjunto de corredores
(principais e secundários) e saguões dos setores que interligam as diferentes atividades
de um mesmo pavimento” (DISCHINGER, 2012).
Em grande parte dos edifícios vistoriados não foram encontrados: telefones
públicos, piso tátil direcional, sistema de alarme de incêndio e placas indicativas de saída.
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Algumas portas não possuem maçanetas do tipo alavanca. Ainda, quando encontrado
telefone público, este não está em altura acessível.
É importante destacar que em grande parte dos edifícios vistoriados os
corredores não estão revestidos com material antiderrapante, firme, regular e estável,
como determinam as normas técnicas de acessibilidade – ABNT 9050 (BRASIL, 2004 a).

3.4 Circulações Verticais

Os elementos da Planilha 4 compreendem:
O conjunto de escadas, elevadores, rampas, esteiras ou escadas rolantes,
patamares, passarelas e seus componentes (portas, corrimãos, degraus, sistemas
de controle, sistemas informativos) que interligam circulações horizontais e/ou
atividades entre diferentes pavimentos.

Cabe salientar que os elementos analisados, constituintes deste item, foram:
escadas, rampas e seus componentes (corrimãos, degraus, sistemas informativos) que
interligam ambientes. Isso porque a grande maioria dos edifícios avaliados caracterizamse como horizontais, com presença de desnível entre os ambientes.
As rampas de acesso, em algumas instituições, apresentam irregularidades no
piso, nas dimensões e na inclinação, além da inexistência de corrimãos em ambos os
lados. Nos casos de haver a instalação de corrimãos, muitos não atendem as
especificações da norma e apresentam cantos vivos, oferecendo risco de acidentes aos
usuários.
As escadas, em sua maioria, também apresentam irregularidades quanto às
dimensões do espelho e piso e sinalização contrastante com a borda do piso, indicando o
término dos degraus.

3.5 Sanitários Para Pessoas Com Deficiência

Na maioria dos edifícios constatou-se a inexistência de banheiros adaptados a
pessoas com deficiências, nos quais foram encontrados os seguintes problemas: falta de
barras de apoio, piso não revestido com material antiderrapante, altura dos utensílios
sanitários (toalheiro e saboneteira) diferente da recomendada pela norma e ausência de
sinalização indicativa nos referidos ambientes adaptados.
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Constatou-se, também, que em grande parte dos sanitários vistoriados o vão
livre da porta é inferior a 80 cm, o box não possui as dimensões mínimas e as portas tem
abertura prevista para dentro.
A situação dos sanitários em algumas das instituições analisadas está
extremamente precária, visto que foram encontrados sanitários que sequer possuíam
lavatório, sendo esta uma falta de higiene e cuidado com a saúde antes mesmo de ser
uma questão de acessibilidade.
Foram encontrados sanitários perfeitamente adaptados para pessoas com
deficiência apenas em algumas agências bancárias.

3.6 Locais Para Atividades Coletivas

Com relação aos ambientes coletivos, verificou-se a falta de espaços e
assentos preferenciais às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e obesos e
ausência de terminal para consulta a internet.
Ainda, em se tratando das escolas analisadas, em grande parte das salas de
aula o espaço livre entre as carteiras é inferior ao recomendado pela norma e em algumas
instituições de ensino há um praticável desnivelado abaixo da lousa, impedindo o livre e
fácil acesso a mesma.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises, pode-se destacar que os pontos críticos com relação à
acessibilidade são: ausência de sinalização visual, tátil e sonora, superfície irregular e
presença de obstáculos nos passeios e pisos internos, sanitários não adaptados a
pessoas deficientes, ausência de vagas de estacionamento destinadas as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. É de extrema importância a regulamentação dos
prédios públicos e privados conforme as normas da ABNT, pois assim as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida terão condições de locomover-se com independência e
segurança, efetivando, ao menos neste ponto, os princípios da isonomia e dignidade da
pessoa humana previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Os
resultados obtidos proporcionaram conhecimento da realidade acerca das condições de
acessibilidade dos prédios públicos e privados de Orleans/SC. A partir destas
constatações, o poder público, juntamente com as entidades competentes, serão capazes
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de intervir para que esses edifícios analisados se adequem às normas técnicas de
acessibilidade vigentes no país.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um estudo sobre as
características de iluminação dentro de um ambiente de trabalho, como escritórios ou salas de pesquisa,
bem como apontar uma alternativa simples e de baixo custo a fim de garantir certa economia de energia
elétrica. Foi realizada a aferição da intensidade de iluminamento, por meio de luxímetros, da luz natural
incidente dentro de um local de trabalho. É possível então utilizar, de forma controlada, essa luz natural
excedente para economia no uso de energia. Foi simulado e dimensionado com base em normas vigentes
um sistema de iluminação com lâmpadas LED’s adequado para a sala em estudo, e juntamente com os
dados de iluminação natural adquiridos houve uma análise e uma estipulação da potência elétrica gasta em
determinado período de tempo com e sem o aproveitamento da iluminação natural. Também foi projetado e
construído um protótipo em escala reduzida de um sistema eletrônico baseado em programação da
plataforma Arduíno, com a competência de realizar a leitura de luminosidade em um único ponto e transmitir
essa informação, por meio módulos de comunicação sem fio de rádio freqüência, para um outro hardware
eletrônico, que por sua vez, é responsável por dimerizar lâmpadas e garantir a economia de energia.
Palavras-Chave: Economia, iluminação LED, comunicação sem fio, aproveitamento da luz natural.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil se localiza em uma posição geográfica favorável, com incidência solar
de 4,5 kWh/m² a 5,5 kWh/m². A Alemanha destaca-se no uso da energia solar na geração
de energia elétrica, contudo apresenta índices de radiação solar em torno de 40% a
menos que a Região Sul do Brasil. Identifica-se um excelente potencial a ser explorado.
A projeção da demanda energética nacional para 2011 até 2015, considerando
dois cenários para crescimento médio anual da economia brasileira, foram de 4,87 % para
um baixo desempenho e 5,04% cenário econômico favorável (REGO, 2004). Para este
cálculo considerou-se todas as modalidades de consumidores, sendo estes: industriais,
residenciais, comerciais, rurais, iluminação e serviço público.
Estudos apontam que 44% do consumo de energia elétrica dos setores
comerciais e públicos referem-se à iluminação, por essa razão, é fundamental a busca por
novas fontes de energia limpa. A captação da luz solar para iluminação é destacada por
ser um bem inesgotável, limpo e acessível, portanto, busca-se a redução do consumo dos
sistemas de iluminação e visa-se à melhoria de sua eficiência, impacto ambiental e social.
Deste modo, a proposta deste trabalho visa o controle da luminosidade
produzida por um conjunto de lâmpadas através de uma eletrônica de plataforma open
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source, no qual faz o aproveitamento dos recursos solares para reduzir o consumo de
energia elétrica e promover um alívio de carga nas redes de distribuição.

2 METODOLOGIA

No estudo as características de local de trabalho são de um ambiente que se
realiza constantemente tarefas como escrita e leitura. Conforme a norma vigente de
iluminação, a ABNT NBR ISO-CIE 8995-1 de 2013, locais onde se desenvolvem essas
atividades devem obrigatoriamente, por questões de desenvoltura da atividade e saúde
ocupacional, apresentar uma faixa de iluminância média de 500 lux (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Para atender o valor de iluminância necessário no local, elaborou-se um projeto
de um sistema de iluminação com lâmpadas LED’s adequado. Para isso, empregou-se
uma série de cálculos conhecidos como método dos lumens, que permitem, com base no
nível de iluminamento definido na norma de iluminação e nas dimensões do local
analisado, determinar o resultado da quantidade de lumens (unidade de medida do fluxo
luminoso) necessária para manter a iluminância no local.

2.1 Método dos lumens

De acordo com CREDER (CREDER, 2007) e com a norma vigente de
iluminação brasileira (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), o
primeiro passo para projeção da iluminação adequada de um espaço é a definição da
quantidade de iluminamento necessária, neste estudo de caso foi definido em 500 lux. A
sala analisada contém dimensões de 6 metros de comprimento, 5,4 metros de largura e 2
metros de altura em relação ao plano de trabalho. Outras características relevantes do
ambiente envolvem a presença de teto de cor branca, paredes claras e piso de cor média.
Com base nas informações listadas anteriormente, empregou-se o método dos
lumens de CREDER (CREDER, 2007), e foi concluído que para manter uma iluminância
média de 500 lux na sala, é necessário um conjunto de lâmpadas que consigam suprir um
fluxo luminoso de 32.000 lumens. Dessa forma é preferível fazer a utilização de lâmpadas
LED’s devido a sua vida útil. Na sala foi utilizado lâmpadas LED’s tubulares de 20 W, com
capacidade de emissão de luz de aproximadamente 2100 lumens, o que representa o uso
de 16 lâmpadas divididas em 8 luminárias.
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2.2 Análises de incidência da luz natural

Visando avaliar de modo efetivo a real incidência da luz natural na sala
estudada, foram posicionados 5 (cinco) luxímetros da marca Minipa, modelo MLM-1020,
nos planos onde realizam-se as atividades, ou seja, apenas nos principais pontos de
escrita e leitura. Na figura 1, uma representação visual da sala e dos pontos L1 à L5 onde
foram postos os luxímetros.
Figura 1 – Representação visual da sala trabalhada e dos pontos de medição.

O equipamento da Minipa utilizado na aquisição dos valores de luminosidade é
composto por um sistema de datalogger de capacidade de 2044 dados, e
consequentemente o período de aferição ocorreu durante dois dias (48 horas) a cada dois
minutos (120 segundos). Ao longo do período não houveram interferências dos usuários
dentro da sala, sendo a única fonte de luz incidente captada no ambiente decorrente de
iluminação natural. Ressalta-se que a aquisição dos foram realizados no inverno.
Na análise dos dados foi observado que em diversos momentos a
luminosidade natural ultrapassa o fluxo luminoso adequado para o ambiente de 500 lux,
contudo caracteriza-se como desperdiço não utilizar essa fonte de luz que pode suprir a
luminosidade necessária durante determinados momentos do dia. Em função disso, para
cálculos e estimativas, realizou-se uma média dos valores lidos pelos luxímetros, e todas
as medidas encontradas acima de 600 lux, que devem serem corrigidas por alguma
barreira física, como cortinas e/ou persianas, serão substituídos por 200 lux. Na figura 3,
elaborou-se um gráfico que representa a luz natural captada durante o dia em relação a
luz artificial necessária.
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Figura 3 – Relação entre a luz natural e a iluminância média.

LUZ NATURAL APROVEITÁVEL EM RELAÇÃO A ILUMINÂNCIA ADEQUADA
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2.3 Protótipo de um sistema de comunicação sem fio para controle de luminosidade
Com o objetivo de validar o aproveitamento da luz natural incidente no
ambiente, ao mesmo tempo que a iluminação seja compensada de forma adequada
mantendo uma iluminância dentro das normas atuais vigentes, desenvolveu-se dois
protótipos eletrônicos com comunicação sem fio, que monitoraram e regulamentam a
iluminação natural e artificial em função da radiação solar. Na figura 3, observa-se a
luminária de testes desenvolvida para validações (A), e a placa responsável por transmitir
informações de luminosidade (B). Na imagem B, em (1), é possível analisar o componente
NRF24L01, que permite a troca de informações via rádio frequência, em (2), têm-se o
microprocessador ATMEGA328p, o mesmo encontrado na plataforma arduino, e em (3), é
mostrado o LDR, no qual faz a leitura das variações de luminosidade.
Figura 3 – A esquerda luminária montada para testes, e a direita a placa responsável por ler a luminosidade.
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Na construção da luminária de testes se utilizou um total de 90 LED’s ultra
brilho, distribuídos igualmente em 3 placas, resultando em 10 conjuntos de 3 LED’s em
série cada. A programação desenvolvida, que se encontra na luminária e na placa que
funciona como controle, é baseada na plataforma Arduino, que contém um grande acervo
de ferramentas tornando-a simples e de fácil acesso.
O LDR é um componente capaz de ter uma variação em sua resistência interna
de acordo com a luminosidade incidente sobre ele, assim, a partir de um divisor de tensão
é realizado uma leitura que irá ser influenciada diretamente pela luminosidade incidente
no componente. Os valores lidos na entrada analógica variam de 0 a 1023 possibilidades
(AD – Analógico/Digital), no entanto é preciso estabelecer uma conversão do valor
mensurado através do LDR para a unidade de iluminamento (Lux). Desta forma alocou-se
um luxímetro ao lado do LDR, sendo ambos configurados para realizarem leituras
simultâneas em determinados intervalos de tempo. Com isso, elaborou-se a figura 4.
Figura 4 – Relação entre a luminosidade captada pelo luxímetros e pela variação de AD ocasionado pelo LDR.
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Através da figura 4, o sistema foi pré-programado para manter a leitura
analógica em aproximadamente 900 AD, que representa aproximadamente 500 lux. A
eletrônica da luminária analisa o valor de AD do LDR que está recebendo pelo
NRF24L01, e determina a correção da potência nas luminárias LED’s. Na figura 5
observa-se que em (A) a luminosidade é mantida em 487 lux com as luzes artificiais do
ambiente acessas e com as persianas abertas, e, portanto, o sistema determina que a
potência de acionamento dos LED’s deve ser mínima, enquanto em (B), as luzes se
encontram apagadas e as persianas fechadas, mas mesmo assim a luminosidade se
encontra em 496 lux. Conclui-se que com esse tipo de configuração é possível manter
uma iluminância próxima de 500 lux indiferentemente da incidência da luz natural.
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Figura 5 – Estabilização da luminosidade mesmo com variação da luz natural.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os resultados obtidos no método dos lumens, bem como a aquisição de
dados de luminosidade natural realizada pelos luxímetros, é obtido uma estimativa da
economia gerada quando realizado o aproveitamento da luz solar incidente no ambiente.
Destaca-se que o período de observação se encontra em um horário comercial,
das 08:00 as 18:00, sendo a média de iluminação natural coletada próximo de 240 lux, e é
neste intervalo de tempo que se definiu as lâmpadas a serem mantidas acessas. Na
tabela 1 são mostrados dados que envolvem a potência total de lâmpadas instaladas na
sala, a quantidade de lux proveniente de luz artificial e/ou natural que garantem uma
iluminação adequada, a média das potências consumidas diariamente e mensamente
pelo sistema, e por fim, o gasto mensal com e sem o aproveitamento da luz solar.
Tabela 1 – Relação entre a economia suposta com o aproveitamento da luz natural.
Usa luz

Potência

Lux artificial

Lux oriundo

Potência

Potência mensal

Tarifa elétrica

Total

natural

instalada (Watt)

requerido

da luz solar

diária (Watt)

(Kilowatt)

(R$/kWh) ¹

(R$)

Não

320

500

0

3200

64

0,45

28,80

Sim

320

360

240

2300

46

0,45

20,70

A intensidade de luminosidade do LED é feita com base em programação
através do comando de largura de pulso PWM. Com a finalidade de verificar se a
porcentagem de tamanho desse pulso é proporcional ao iluminamento de um LED, foi
efetuado um teste na luminária desenvolvida, vide tabela 2, sendo analisados tensão,
corrente e potência consumidos, bem como a relação da variação do pulso com a
quantidade de lux emitido. Verificou-se que a variação da luminosidade é proporcional ao
pulso PWM enviado pela eletrônica.
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Tabela 2 – Relação entre tamanho do pulso PWM, potência e luminosidade.
Pulso PWM

Pulso

Tensão

Corrente

Potência

Potência

Luminosidade

Luminosidade

(AD)

PWM (%)

(Volts)

(Ampere)

(Watts)

(%)

(lux)

(%)

255

100%

9,6

0,58

5,56

100%

2220

100%

192

75%

8,6

0,44

3,78

68%

1680

75%

128

50%

7,6

0,29

2,20

40%

1130

50%

64

25%

6,6

0,14

0,94

17%

570

25%

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objeto de estudo do artigo desenvolvido é um protótipo, e por esta razão,
têm-se em mente que diversos outros testes devem ser realizados antes de aplicado em
escala real, como por exemplo a definição de pontos específicos de medição, bem como
a utilização ou não de luminárias independentes de acordo com cada ponto. Em
contrapartida, é visível, fundamentado a partir da relação da figura 3 entre a luz natural e
a iluminância média necessária dentro do ambiente e nos resultados de consumo da
tabela 1, que o aproveitamento da luz natural incidente dentro do ambiente contribui para
uma otimização do sistema de iluminação, e garante uma economia significativa na conta
da energia elétrica. Além disso, fica evidente na tabela 2, que a teoria inicial de
proporcionalidade entre potência consumida pelos LED’s e potência de iluminamento é
verdadeira, o que garantirá os mesmos resultados quando aplicado em uma escala maior.
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Resumo: O presente artigo apresenta à proposta de um modelo geométrico bidimensional simplificado de
um módulo termoelétrico composto por sete pares termoelétricos conectados em série para aplicação em
processos de captação de energias residuais (efeito seebeck). Para fins de validação do modelo proposto
®
foram realizadas duas análises utilizando o software COMSOL Multiphysics sendo a primeira considerando
apenas a influência da transferência de calor por condução (TCC) nos pares termoelétricos. Enquanto a
segunda analise considera-se TCC e a influência da resistência térmica de contato (RTC) avaliando-se os
resultados numéricos da tensão de circuito aberto em função do gradiente de temperatura. Os resultados
preliminares desta pesquisa são analisados e discutidos comparando-se os resultados das simulações com
os dados de ensaio fornecido pelo fabricante obtendo-se um erro de variando de 70,0 a 116,0%o
considerando apenas TCC e tem-se um erro entre 14,1 a 26% considerando TCC e RTC. Os resultados
demonstram que ocorre uma redução no erro com a consideração da RTC no modelo. Demonstrando que o
modelo ainda deve ser aperfeiçoado avaliando-se a influência de outros fatores de influência, como por
exemplo, o efeito Thomsom, além de outras perdas de calor e simulações em regime transiente na redução
do erro visando melhorar a acurácia do modelo proposto.
Palavras-Chave: Termoeletricidade, Seebeck, Peltier, Energy Harvesting

1 INTRODUÇÃO
A geração de eletricidade termoelétrica é baseada no efeito Seebeck, ou seja,
se calor é aplicado a uma junção de dois semicondutores dissimilares conectados em um
circuito, uma corrente é gerada. De forma análoga tem-se o efeito Peltier, se uma corrente
percorre um circuito composto por dois semicondutores dissimilares, haverá uma queda
de temperatura (perda de calor) em uma junção, enquanto na outra haverá um aumento
na temperatura (ganho de calor) (HENDRICKS & CHOATE, 2001).
Já o efeito Thompsom ocorre quando uma diferença de temperatura existe
entre dois pontos de um condutor percorrido por uma corrente, calor é absorvido ou
emitido dependendo do material. Se o circuito absorve calor, então calor deve ser emitido
caso a direção da corrente seja invertida. (VOLLSTEDT, 2011)
Os efeitos termoelétricos podem ser empregados na geração de eletricidade
em processos como a captação de energias residuais (energy harvesting) (ANDO
JUNIOR; et. al., 2014) utilizando-se o gerador termoelétrico (TEG) composto de módulos
termoelétricos como o da figura 1(a) para o aproveitamento dessas formas de energias e
melhoria da eficiência energética.
Diversos estudos numéricos em termoeletricidade vêm sendo empreendidos.
Segundo (DANNOWSKI; et. al., 2013), propuseram um modelo tridimensional de um
módulo termoelétrico individual assimétrico, operando sob altos gradientes de
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temperatura. Similarmente, (Yushanov; et al., 2011) e (CODECASA; et. al., 2011) e
desenvolveram modelos numéricos de módulos termoelétricos, este último composto de
um sistema capaz de aproveitar calor radiante de aquecedores a gás para geração
termoelétrica.
Figura 1 – (a) Exemplo de um par termoelétrico e do (b) Gerador termoelétrico.

.
Fonte – Do autor

Já (HSU; et. al., 2011), simularam aplicações de geradores termoelétricos no
aproveitamento de calor proveniente de gases quentes de exaustão para aplicação em
escapamentos de automóveis sendo o dispositivo composto de um trocador de calor no
qual os TEG são conectados na face quente tendo um sistema de ventilação na face fria.
Enquanto (FAVAREL; et. al., 2016), projetou um dispositivo similar, porém resfriado a água.
Neste artigo apresenta-se um modelo geométrico bidimensional de uma série
de pares termoelétricos para simulação computacional utilizando o software COMSOL
Multiphysics visando avaliar o efeito Seebeck em dispositivos termoelétricos para
captação de energias residuais.
2 METODOLOGIA
Neste capitulo apresenta-se os procedimentos metodológicos que norteiam o
desenvolvimento desta pesquisa.
2.1 Ferramenta Computacional
Atualmente, existem diversas ferramentas computacionais para simulação
numérica que podem ser utilizadas para análise do efeito termoelétrico. Para esses casos
os principais softwares utilizados são o Matlab®, Ansys/Fluent® (FAVAREL; et. al., 2016) e
COMSOL Multiphysics. (JAEGLE; et. al., 2008) (YUSHANOV; et. al., 2011) (CODECASA;
et. al., 2011). Além dos softwares citados, algumas pesquisas utilizam-se de softwares
como o PSPICE® de forma que o efeito termoelétrico é visto por meio de analogias entre
variáveis térmicas e elétricas (CHEN; et. al.; 2011).
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Nesta pesquisa, optou-se pelo software COMSOL Multiphysics por conter
grande parte dos fenômenos físicos já previamente implementados no software o que
facilita a operação sendo necessário apenas o fornecimento dos parâmetros e adequação
do modelo.
2.2 Modelo Geométrico
O modelo geométrico desenvolvido é uma representação do módulo
termoelétrico modelo TEHP 1263-1.5 produzido pela empresa Thermomamic e fabricado
com ligas de Bi2Te3 de composto de 126 pares p-n. Os aspectos construtivos do módulo
termoelétrico e suas dimensões internas podem ser vistas na Figura 1 (THERMOMAMIC,
2016). Os pares p-n são ligados em série através de junções de cobre. Em cada face o
módulo possui uma placa cerâmica de 96% Al2O3. As propriedades dos materiais de
interesse são listadas na Tabela 1.
Propriedades

Tabela 1 – Propriedades dos materiais utilizados
Símb.
Bi2Te3
-6

Cu
-6

Coeficiente Seebeck (V/K)
p=200.10 e n=-200.10
-5
Condutividade elétrica (S/m)
1,1.10
Condutividade térmica (W/m.K)
1.7
Capacidade calorífica a pressão constante (J/kg.K)
554
3
Densidade (kg/m )
7700
Fonte: Adaptado da biblioteca de materiais do software Comsol Multiphysics

Al2O3
-6

3.8.10
7
6.10
400
385
8800

0
0
35
880
3965

Assumiu-se que nenhum efeito termoelétrico ocorre nas placas cerâmicas, nem
tampouco nos eletrodos de cobre e portanto toda a contribuição do efeito é feita pelo
material semicondutor, o que é razoável, uma vez que o coeficiente Seebeck do Telureto
de Bismuto é muito superior aos dos outros materiais.
2.3 Método Numerico
O software resolve o conjunto de equações com base no método de elementos
finitos que consiste basicamente na divisão do domínio de estudo em sub-regiões de
geometria simples. Esse processo de subdivisão ou discretização gera uma malha de
elementos finitos, como na figura 2(a), e então o problema é resolvido (SOUZA, 2013).
Segundo (DANNOWSKI; et. al., 2013) relataram a modelagem e simulação de
um módulo termoelétrico de geometria não convencional onde o arranjo termoelétrico segue uma configuração assimétrica. Nesse trabalho, o modelo matemático proposto é dividido em dois conjuntos de equações diferenciais parciais que descrevem a temperatura e
a tensão no módulo termoelétrico sendo analisados separadamente e em seguida são
acoplados.
YUSHANOV et. Al., 2011, apresentam uma abordagem simplificada do
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fenômeno termoelétrico que leva em conta os efeitos Seebeck e Peltier. A partir das relações de Thomsom, é obtida uma equação na forma integral para uma variável de teste
que é integrada sobre o domínio computacional tal como é implementada no software.
A modelagem do efeito termoelétrico aquí utilizada é semelhante a esta última,
no entanto, uma otimização foi empregada considerando os efeitos das RTC, conforme
proposto por (GRUJICIC et al., 2006). Os pontos de aplicação das resistências são mostrados na figura 02(b).
2.4 Método de Análise
As simulações foram conduzidas considerando um modelo geométrico
bidimensional composto por 7 pares termoelétricos similar ao que se vê na figura 02(b) de
onde se obteve através de várias simulações os valores de tensão a vazio para essa
configuração. Esses valores são posteriormente extrapolados para um modelo contendo
126 pares. Este procedimento foi necessário para que se pudesse comparar os dados
obtidos neste trabalho com o módulo termoelétrico real. A extrapolação foi feita
simplesmente calculando-se a tensão unitária para cada par termoelétrico e multiplicando
esse valor por 126. O procedimento é coerente já que o aumento da tensão se dá
proporcionalmente ao número de pares termoelétricos (HENDRICKS & CHOATE; 2001).
Inicialmente, ao modelo são atribuídas as propriedades dos materiais e em
seguida a física do problema que leva em consideração a TCC através dos pares
termoelétricos e em seguida o modelo foi otimizado considerando os efeitos das RTC.
Logo, realia-se as simulações para diferentes gradientes de temperatura e adquire-se a
tensão de circuito aberto para a série. Posteriormente, para fins de validação, os
resultados foram extrapolados para uma série maior de pares que corresponde ao módulo
termoelétrico a ser comparado. E por fim, apresenta-se os resultados obtidos e sua
validação comparando os valores de tensão à vazio entre o modelo sem otimização,
modelo otimizado e os dados do fabricante.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capitulo apresenta-se os resultados obtidos nas simulações para os
valores de temperatura na face fria (Tc=30°C, Tc=50°C, Tc=80°C e Tc = 100°C), com a
temperatura na face quente Th, variando de 0 a 300ºC. A Figura 03(a) apresenta a
distribuição de temperatura no módulo termoelétrico para T c= 30°C e Th = 300ºC.

Figura 03(a) distribuição de temperatura e (b) tensão no módulo termoelétrico
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Fonte: Do autor

Como se observa na Figura 03(b) a tensão gerada tenha um incremento
proporcional ao gradiente de temperatura como se esperava visto que os pares
termoelétricos são conectados eletricamente em série e termicamente em paralelo. Além
disso, percebe-se que ocorre um maior gradiente de temperatura no material
termoelétrico devido ao mesmo possuir uma menor condutividade térmica que o substrato
cerâmico e o cobre, como visto na Tabela 1.
Na Figura 4 apresentam-se as curvas de tensão em função do gradiente de
temperatura (Th - Tc ) para Tc=30ºC e Tc = 50ºC, enquanto na figura 5 são apresentadas
as curvas para Tc=80ºC e Tc = 100ºC. As curvas de tensão calculadas apresentam
resposta linear coerente com o modelo físico e com os resultados de (YUSHANOV; et. al.,
2011). Ao analisar os valores de tensão a vazio para o modelo não otimizado, quando
comparados aos dados do fabricante apresenta erro variando entre 70,0% e 116,0%
sendo o erro de médio de 87,4%, o que demonstra que o modelo não descreve bem o
sistema termoelétrico proposto.
Figura 4 – Demonstrativo dos resultados da tensão em função do gradiente de temperatura (Th - Tc)
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Já considerando as RTC para os mesmos gradientes de temperatura tem-se o
erro variando entre 14,1% e 26,4% e o erro médio de 15,7%. Esse resultado pode ser
visualizado comparando-se as curvas de Tc entre o modelo otimizado e as curvas
fornecidas pelo fabricante como mostra nas Figura 4 e 5.
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Figura 5 – Demonstrativo dos resultados da tensão em função do gradiente de temperatura (Th - Tc)
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Ao analisar comparativamente os resultados, percebe-se que a adição das
resistências produz valores de tensão menores (em relação ao modelo não otimizado) e
mais próximos do informado pelo fabricante. Isto ocorre porque as superfícies de contato
não são totalmente lisas e possuem várias imperfeições. De acordo com YUSHANOV et
al. (2011), essas imperfeições dificultam a transferência de calor, já que o material que
ocupa essas regiões é o ar, que possui condutividade térmica muito menor, fazendo com
que o gradiente de temperatura nas extremidades do material termoelétrico seja menor do
que os gradientes aplicados ao sistema como um todo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresenta-se um modelo geométrico bidimensional de uma série de pares
termoelétricos e sua simulação computacional utilizando visando avaliar o efeito Seebeck
em dispositivos termoelétricos para captação de energias residuais.
Conforme YUSHANOV et al. (2011), o aumento da tensão ao longo da série é
linear e proporcional ao número de pares termoelétricos. O efeito das resistências
térmicas de contato é relevante no dispositivo de geração termoelétrica conforme
verificou-se com a redução do erro quando empregada a orimização. O efeito Thompson,
perdas de calor por convecção, a presença de elementos de dissipação de calor, bem
como o comportamento do sistema sob regime transiente não são conhecidas e deverão
ser estudadas futuramente contribuindo para melhorar a acurácia do modelo.
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Resumo: Este artigo teve como objetivo desenvolver conhecimento sobre a pesquisa científica em Têxtil
através da análise sistematizada da produção científica acessível, especificamente em língua espanhola,
com o intuito final de identificar lacunas e oportunidades de pesquisa científica nesta área. Para a
realização deste estudo buscou-se a seleção de um portfólio bibliográfico seguido de uma análise
bibliométrica e sistêmica. Dentre as lacunas encontradas evidencia-se a falta de pesquisa nos segmentos:
estamparia, tecelagem, controle de qualidade e principalmente malharia e, dentre as oportunidades de
pesquisa destacam-se: Beneficiamento, Fiação e Tratamento de Efluentes.
Palavras-Chave: Têxtil. Análise Bibliométrica. Análise Sistêmica

1 INTRODUÇÃO
O início de uma carreira em pesquisa científica em determinada área pode se
constituir bastante complicado no que tange decidir quais os primeiros passos, bem como,
quais caminhos seguir. A pesquisa na área têxtil não é diferente. Aliada à complicação
própria do processo de aprendizagem sobre os percursos da pesquisa científica em si,
existem outros fatores condicionantes para o sucesso ou não de uma empreitada
científica em determinada área. Um exemplo é a escassez tanto de materiais
bibliográficos, como de estabelecimentos de ensino superior na referida área, qual seja, a
área têxtil. Somados, todos estes fatores tornam a tarefa de se constituir como
pesquisador ainda mais difícil.
Na perspectiva de desenvolver uma iniciação científica em qualquer que seja a
área, pesquisadores iniciantes podem realizar, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica
sistematizada em bases de dados com o principal propósito de adquirir conhecimento
prévio sobre a área a ser estudada. Quanto mais intensa esta pesquisa, maior o número
de informações a ser obtido pelo pesquisador, tendo em vista a grande quantidade de
mecanismos de busca disponível atualmente, tais como, Portal de Periódicos da CAPES,
LILACS e MEDLINE que assumem papel fundamental na divulgação científica por meios
digitais.
De acordo com Albagli (1996), o papel da divulgação científica tem evoluído ao
longo do tempo e, associado ao próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia, possui
como um dos principais objetivos, a educação científica, ou seja, a ampliação e o
desenvolvimento do conhecimento do processo científico e sua lógica em si. Com o
propósito de consolidar uma iniciação científica na área têxtil por parte dos pesquisadores
deste estudo, estabeleceu-se o seguinte objetivo de pesquisa: desenvolver conhecimento
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sobre a pesquisa científica em Têxtil através da análise sistematizada da produção
científica acessível, especificamente em língua espanhola, com o intuito final de identificar
lacunas e oportunidades de pesquisa científica nesta área.
Cabe aqui salientar que este estudo baseia-se na percepção dos pesquisadores e
possui como foco principal, primeiramente a sistematização e o conhecimento da
produção científica desenvolvida na área têxtil até o momento, pois esta evidenciará
informações fundamentais para se determinar lacunas e oportunidades de pesquisa e,
desta forma, buscar a consolidação de uma iniciação científica nesta área para subsidiar
futuros estudos.
2 METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo proposto por este estudo, foram utilizadas técnicas de
seleção de um portfólio bibliográfico seguido de uma análise bibliométrica e uma análise
sistêmica conforme Figura 1.
Figura 1: Procedimentos Metodológicos da Pesquisa.

Fonte: (KUASNE et al., 2015).

Na análise bibliométrica realizada neste estudo foram elencadas as seguintes
evidências: produtividade por autor (quantidade de publicações), periódicos mais
relevantes (número de ocorrências), análise temporal dos artigos (número de publicações
ao longo dos anos), artigos de destaque (número de citações), análise das palavraschave. Como última etapa deste estudo propôs-se a realização de uma análise sistêmica
visando o fornecimento de subsídios para a contribuição ao fragmento da literatura
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selecionada, por meio de uma análise crítica do portfólio bibliográfico, no sentido de
evidenciar lacunas e oportunidades de pesquisas (FERRARI; BORGERT, 2015).
Os critérios definidos para a análise sistêmica foram baseados em Vaz, Inomata e
Stiirmer (2014), sendo escolhida apenas a análise do segmento da área têxtil.
Para a realização da pesquisa elegeu-se o Portal de Periódicos da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por estar disponível
para o IFSC, local da realização deste estudo. Neste portal selecionou-se a busca por
base de dados por se tratar da que melhor se ajusta às necessidades desta pesquisa.
Dentro da busca por base de dados selecionou-se busca por área do conhecimento:
Engenharias; Engenharia Química, tal como a classificação na tabela do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
Ainda no intuito de delimitar esta pesquisa foi construída uma sintaxe ou termo de
busca: ("textil" OR "textiles" OR "teñido" OR "teñir" OR "tricotado" OR "tricotados" OR
"hilatura" OR "hilaturas" OR "hilo" OR "hilos" OR "hilado" OR "hilados" OR "tejeduria" OR
"tejedurias" OR "tejido" OR "tejidos" OR "confección" OR "confecciones" OR "estampado"
OR "estampados" OR "lavandería" OR "lavanderias" OR "fibras textiles" OR "fibra textil").
Para a busca nas bases, aplicou-se o termo gerado anteriormente, observando a
estrutura e os parâmetros presentes em cada base de dados. Como delimitações do
processo de busca destacam-se i) a pesquisa envolveu artigos publicados em periódicos
científicos em qualquer ano; ii) as palavras-chave foram pesquisadas no título, resumos e
palavras-chave das bases de dados; iii) foram considerados somente artigos científicos na
língua espanhola. A presente pesquisa foi realizada entre os dias 25/04/16 e 09/05/2016.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Seleção do Portfólio Bibliográfico
As bases selecionadas para a busca retornaram 5.907 artigos. Após esta busca
foram iniciados os trabalhos de filtragem conforme os procedimentos metodológicos da
pesquisa apresentados na Figura 1. Nesta primeira filtragem foram excluídos 88 artigos
repetidos, resultando em 5.819 artigos. Após esta etapa foi realizada a filtragem dos
artigos pelo título, onde manteve-se os artigos cujo título se apresentavam alinhados com
o tema desta pesquisa, resultando em 1.290 artigos com o título alinhado. Finalizada a
filtragem pelo alinhamento do título, foi realizada a leitura de todos os resumos destes
1.290 artigos e desta filtragem apenas 194 artigos encontravam-se alinhados ao tema
aqui proposto.
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Dos artigos alinhados pelo resumo, apenas 144 estavam disponíveis gratuitamente
online e destes, o número de 82 artigos se encontravam alinhados integralmente.
Finalmente, após este processo de filtragem os 82 artigos passaram a formar o portfólio
bibliográfico desta pesquisa.
3.2 Análise Bibliométrica
Neste portfólio bibliográfico encontrou-se um total de 129 autores. Destes destacamse como apresentado na Figura 2, os autores A. Riva com 21 publicações, I. Algaba com
13 publicações, F. J. Carrión com 9 publicações e demais autores com 8 ou menos
publicações. Os 3 últimos autores apresentados nesta figura produziram cada um, apenas
3 artigos.

Figura 2: Produtividade por autor (quantidade de publicações).

Fonte: Dados da pesquisa.

Neste portfólio bibliográfico ainda encontrou-se um total de 16 periódicos. Destes,
destacam-se como apresentado na Tabela 1, os periódicos Boletin Intexter del Instituto de
Investigación Textil y de Cooperación Industrial com 61 ocorrências e Revista Lasallista
de Investigación com 5 ocorrências. Por fim, os periódicos Ingeniería y Competitividad e
Produción Limpia obtiveram 2 ocorrências.
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Tabela 1: Periódicos mais relevantes (número de ocorrências)

PERIÓDICOS

OCORRÊNCIAS

Boletin Intexter del Instituto de Investigación Textil y de

61

Cooperación Industrial
Revista Lasallista de Investigación

5

Ingeniería y Competitividad

2

Produción Limpia

2
Fonte: Dados da pesquisa.

Foi realizada também uma análise temporal dos artigos do portfólio bibliográfico
verificando qual o período de ocorrência das publicações, bem como o número de
publicações ao longo dos anos (Figura 3). Os resultados desta pesquisa demonstram que
a pesquisa científica na área têxtil em língua espanhola começou a ser divulgada em
meios digitais aproximadamente a partir de 1997 com ocorrências até o ano de 2015. Não
foram obtidos dados do ano de 2016, talvez por ainda serem muito recentes e não
estarem disponíveis nas bases de dados online.

Anos

Figura 3: Análise temporal dos artigos (número de publicações ao longo dos anos).
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Fonte: Dados da pesquisa.

Através da análise da figura apresentada pode-se observar que o período de
destaque em produção científica para o tema investigado por esta pesquisa, foi entre os
anos 2002 a 2010 com um total de 63 publicações no período constituindo-se em 76,82%
do total de publicações deste portfólio bibliográfico. Deste período, os anos que mais se
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destacam são: 2002 com 11 publicações, 2005 com 9 publicações e 2004, 2006 e 2008
com 8 publicações em cada um. Cabe salientar que não houve publicações na área têxtil
em língua espanhola neste portfólio bibliográfico correspondente aos anos de 2009 e
2013.
Ainda na análise bibliométrica foram analisados os artigos de destaque no portfólio
bibliográfico pelo seu número de citações (Tabela 2). Para a análise dos artigos de
destaque foram utilizados os recursos do Google Acadêmico justificado pelo fato de
apresentar compilação de citações de todas as bases. Pode-se observar que dos 82
artigos analisados apenas 26 possuem 1 ou mais citações o que representa
aproximadamente 31,71% dos artigos do portfólio bibliográfico. Os demais 68,29% não
possuem citação alguma.
Tabela 2: Artigos de destaque (número de citações)

TÍTULO DOS ARTIGOS

Nº DE CITAÇÕES

Degradación de aguas residuales de la industria textil por

40

medio de fotocatálisis.
Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana

37

empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad
del Norte en los sectores de confecciones y alimentos.
Prioridades competitivas para la industria de la confección.

7

Estudio de caso.
Fonte: Dados da pesquisa.

Foram encontradas 433 palavras-chave nos 82 artigos do portfólio bibliográfico.
Somente 11 palavras dentre estas se relacionam com os termos escolhidos para a
realização da busca. Estas palavras-chave extraídas de 47 artigos dos 82 do portfólio
bibliográfico, o que significa que aproximadamente 57,32% dos artigos resultantes da
busca possuem as palavras-chave selecionadas para esta pesquisa.
4.3 Análise Sistêmica
4.3.1 Segmento da área têxtil dos artigos
Na primeira etapa da análise sistêmica, foram observados quais os segmentos da
área têxtil com maior destaque nos artigos analisados (Figura 4).
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Figura 4: Segmentos da área têxtil com maior destaque

Segmento da área têxtil
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se observar pelos dados demonstrados na figura acima que o segmento do
Beneficiamento possui maior destaque tendo 26 publicações no portfólio bibliográfico. Na
sequência aparecem os segmentos de Fiação com 16 artigos e Tratamento de Efluentes
com 14. Cabe destacar aqui que Malharia foi o segmento com menor número de artigos
neste portfólio possuindo 0 ocorrência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas lacunas se evidenciaram na realização desta pesquisa. Apenas um dos
periódicos elencados é mais específico para a publicação de artigos em têxtil e através da
análise temporal realizada, evidenciou-se uma diminuição do número de publicações
científicas a partir do ano de 2011, isto logo após um período de grande produção.
Também evidenciou-se a existência de poucos artigos específicos da área têxtil com
número de citações relevantes, revelando que a área têxtil não possui grande tradição em
pesquisa científica em língua espanhola. A pouca ocorrência das palavras-chave “textil” e
“textiles” nos artigos leva o pesquisador a determinar um grande número de termos de
busca se desejar realizar pesquisa abrangente na área têxtil. Por fim, evidenciou-se
pequena quantidade de publicações científicas nos segmentos: estamparia, controle de
qualidade, tecelagem e principalmente, malharia.
As oportunidades de pesquisa evidenciadas por este estudo apontam para
publicação nos periódicos de destaque, principalmente o Boletin Intexter del Instituto de
Investigación Textil y de Cooperación Industrial que possui grande número de publicações
e é dentre os periódicos destacados o único especificamente da área têxtil. Outra
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oportunidade

de

pesquisa

destacada

por

este

estudo

são

nos

segmentos:

Beneficiamento, Fiação e Tratamento de Efluentes, pois existem várias publicações
nestes segmentos que podem servir de subsídio para futuras publicações.
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Resumo: Válvulas reguladoras de vazão balanceadas são dispositivos utilizados para controle de vazão em
sistemas hidráulicos onde há variação da pressão pós válvula. Sendo a vazão uma variável dependente da
queda de pressão em um orifício de controle, esta válvula possui um balanceador de pressão a montante ou
a jusante do orifício, que visa manter este diferencial de pressão constante por meio de um controle
resistivo. O presente trabalho apresenta a modelagem e simulação dinâmica de uma válvula reguladora de
vazão balanceada através do software AMESim Student Version. Para a modelagem da válvula, foram
utilizadas as bibliotecas de dispositivos hidráulicos, mecânicos e de sinais do software, assim como os
conceitos de correlação entre os componentes da válvula reguladora de vazão balanceada encontrados na
literatura de hidráulica. O modelo da válvula foi simulado em um circuito hidráulico para controle de
velocidade de um atuador linear assimétrico com carregamento por mola, sendo a mola responsável pela
variação de pressão pós válvula. Foram utilizados diversos carregamentos e vazões com o propósito de se
observar as variações dinâmicas do modelo em questão. Os resultados obtidos na simulação apresentaram
um bom comportamento do modelo quando submetidos a baixas variações de pressão pós válvula e
significativas perturbações no controle de vazão quando submetida a variações mais bruscas de pressão
pós válvula, sendo este dado coincidente com o encontrado na literatura em hidráulica.
Palavras-Chave: Válvula reguladora de vazão balanceada; AMESim; Controle de vazão; Simulação
dinâmica.

1 INTRODUÇÃO

Utilizada em trabalhos onde é exigido o controle de velocidade de atuadores
submetidos a carregamentos variáveis, a válvula reguladora de vazão com balanceador
de pressão tem como função manter o diferencial de pressão através do seu orifício de
controle, fazendo assim com que a vazão se mantenha constante (Palmieri, 1985). De
acordo com Rabie (2009), esta válvula consiste em um orifício estreito conectado em
série a um compensador de pressão, que de acordo com Linsingen (2013), pode ser
colocado a jusante ou a montante da válvula como pode ser observado na Figura 1.
O controle de vazão utilizado na válvula reguladora de vazão balanceada, está
baseado no princípio de controle da resistência ao escoamento (perda e carga) através de
um orifício de área fixa ou variável. Sendo a vazão uma dependente da área do orifício e
da queda de pressão através do mesmo, bem como do coeficiente de descarga e da
massa específica do fluído, conforme pode ser observado na Equação 1 (Linsingen,
2013).
Q  Cd . A0.

2.p
[m3/s]
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Onde: Cd [adm.] = coeficiente de descarga do orifício, A0 [m2] = secção do
orifício, ∆p [Pa] = queda de pressão no orifício, ρ [kg/m3] = densidade do fluído.

Figura 1 – Configuração estrutural da válvula reguladora de vazão balanceada com o balanceador de pressão a
montante e a jusante do orifício de controle.

Fonte: YUAN Shi-hao e YIN Chen-Bo, 2012, p.02

De acordo com Wu (2003, p.165), para o comportamento dinâmico do carretel
da válvula reguladora de vazão balanceada, que é responsável pela variação da queda de
pressão no orifício de área variável da válvula “Ar”, podemos utilizar a seguinte equação.


x

1
.(c.x  Ki.x  Kff . Ar.( p2  p1 )   .L.Q1  K .x  Ap.( p1  p2 ) [m/s2]
M

(2)

Onde: M [kg] = massa do carretel, c [N.s/m]= coeficiente de amortecimento do
carretel, Ki [N/m] = coeficiente de pré-compressão da mola, Kff [adm.] = coeficiente da
força imposta ao carretel pela perda de pressão no orifício variável “Ar”, p1 [Pa] = pressão
antes do orifício de controle, p2 [Pa] = pressão após o orifício de controle, ρ [kg/m3] =
massa específica do fluido, Q1 [m3/s] = vazão no primeiro orifício, K [N/m] = Constante
elástica da mola do balanceador de pressão, Ap [m2] = área do carretel submetida ao
diferencial de pressão no orifício de controle, L [m]= distância entre centros dos orifícios
da válvula.
Yuan e Yin (2012, p.107), citam que a diferença de vazões entre os orifícios
fixo e variável pode ser descrita conforme a Equação (3).

Q1  Q2   Ap .

dx V1 dp1  .dt.( dt )3

.

[m3/s]
dt  e dt
12. .lt

(3)

Sendo: Q1 – Q2 [m3/s]= diferencial de pressão entre os dois orifícios, V1 [m3] =
volume da câmara interior da válvula, βe [Pa] = módulo de compressibilidade efetivo, dt
[m] = diâmetro do carretel, ∆dt [m] = folga entre o carretel e a camisa, ρ [kg/m3] = massa
específica do fluido, lt [m] = comprimento do carretel.
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2 METODOLOGIA
Utilizando como referência as equações descritas na introdução deste trabalho
e desprezando-se os coeficientes de força imposta ao carretel pela perda de pressão no
orifício variável e pela perda de carga devida à distância entre centros dos orifícios, podese descrever o movimento do carretel do balanceador conforme a Equação 4.


x

1
.( c. x  K .( x  x0 )  Ap.( p1  p2 )) [m/s2]
M

(4)

Ao passo que para a modelagem do diferencial de vazão entre os orifícios, foi
considerada uma válvula com rendimento volumétrico de 100% e com fluido
incompressível, chegando-se a seguinte equação.

Q2  Q1  Ap.

dx
[m3/s]
dt

(5)

Para elaboração do modelo de simulação dinâmica, foi utilizado o software
AMESim Student Version. Utilizando modelos matemáticos disponíveis no software, foi
possível elaborar um modelo simplificado do balanceador de pressão conforme Figura 2.
Figura 2 – Modelo do carretel da válvula reguladora de vazão balanceada
Sinais de posição (x)
e velocidade (v)

Sinais de
força (F)

Mola
Carretel

Fonte: Do autor, moledado no AMESim Student Version

Como a vazão através do balanceador de pressão é dependente da área do
orifício do mesmo e a área é relacionada à posição do carretel da válvula, foi utilizado um
modelo de orifício variável, que utiliza o sinal de posição do carretel para aumentar ou
diminuir sua área de estricção.
O protótipo virtual da válvula foi montado junto a um circuito hidráulico para
controle de velocidade de retorno de um atuador submetido a tração de uma mola,
simulando um pequeno carregamento, conforme apresentado na Figura 3. Na tabela 01 é
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apresentado a descrição dos componentes e parâmetros da válvula de controle de vazão
utilizados para alimentação do modelo em simulação.
Tabela 01: Componentes da válvula reguladora de vazão balanceada

Item

Descrição dos componentes

Parâmetros

10

Válvula de retenção simples

Perda de carga: 10 bar

11

Sensor de pressão

bar/sinal

12 e 13

Conversor de sinal hidráulico

bar/LPM/sinal

14

Orifício de diâmetro fixo "A0"

Cd: 0,7 / Ø 0,92; 1,25 e 1,70 mm

15

Orifício variável

Cd: 0,7 / Ø máx.: 2,5 mm

16

Mola do balanceador de Pressão

2 N/mm

17

Carretel (spool)

Massa: 0,03 kg e "c": 2,21 N.s/m

18

Ganho – "Ap"

50 mm

2

Fonte: do autor (2016)
Figura 3 – Sistema Hidráulico Modelado

Fonte: Do autor, modelado no AMESim Student Version

As condições operacionais da unidade de potência do sistema tiveram seus
valores ajustados em: vazão da bomba 13,6 LPM, massa movimentada pelo atuador, m =
0,5 kg, diâmetros de êmbolo, haste e curso máximo do atuador, Øe, Øh, e x,
respectivamente, 25, 18 e 200 mm, constantes elásticas da mola de tração, k = 3000,
6000 e 12000 N/m e pressão ajustada na válvula de alívio, p = 100 bar. Para todas as
simulações, considerou-se o reservatório despressurizado. Também se considerou um
fluido as seguintes propriedades: massa específica, ρ = 850 kg/m3, viscosidade dinâmica,
µ = 0,051 Pa.s e módulo de compressibilidade, β = 17000 bar.
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Conforme a observado na Figura 3, foram adicionados transdutores de pressão
antes e após o orifício de controle “A0”. O sinal proveniente dos transdutores de pressão
passa por um bloco de subtração, o qual a saída corresponde ao diferencial de pressão
no orifício de controle “p1 – p2”. Este sinal então passa por um ganho que o multiplica pela
área “Ap” do carretel para ser convertido em sinal de força que representa a componente
“

Ap.( p1  p2 )

” da Equação 4. Esta força (F) é aplicada lateralmente do modelo do carretel,

enquanto o modelo de mola à esquerda já carregado por uma pré-carga “
representa o componente “

K .( x  x0 )

K .x0

”,

”. O modelo de massa escolhido permite a inclusão

do coeficiente de amortecimento representando o componente “

c.x

” da Equação 3. O

sinal de posição do carretel controla a área do orifício “Ar”, enquanto o sinal de velocidade
é multiplicado por “Ap” e somado a Q1, atendendo a Equação 5.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as simulações foram utilizadas como variáveis: a constante elástica da
mola de carregamento do atuador (3000 N/m, 6000 N/m e 12000 N/m) e as vazões da
válvula reguladora de vazão balanceada (1 LPM, 2 LPM e 4 LPM). Na Figura 4 estão
dispostos os dados de vazão da válvula submetida aos três tipos de carregamento.
Figura 4: Vazões em “A0” com constante elástica da mola. a) 3000 N/m, b) 6000 N/m e c) 12000 N/m.

b
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Vazão [LPM]

c

4000

5000

6000

Tempo [ms]

5
4
3
2
1
0
2000

2900

3800

4700

5600

6500
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Fonte: Do autor, simulado no AMESim Student Version
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Como pode ser observado na Figura 4, a válvula reguladora de vazão
balanceada manteve um bom controle da vazão quando submetida a vazões de 1 e 2
LPM com o atuador submetido à mola de constante elástica igual a 3000 e 6000 N/m.
Entretanto, quando a constante elástica da mola foi alterada para 12000 N/m, a válvula
não manteve a vazão constante no final do percurso do atuador. Com vazão de 4 LPM, a
válvula não apresentou um comportamento nas três situações de carregamento.
Com o objetivo de correlacionar o controle de vazão através do orifício de
controle e da queda de pressão através do mesmo, na Figura 5, estão representados os
diferencias de pressão em “A0” com os três tipos de vazão e carregamento.
Figura 5 – Diferencial de pressão (∆p) em "Ao" com constante elástica. a) 3000 N/m, b) 6000 N/m e c) 12000 N/m.
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b
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Fonte: Do autor, simulado no AMESim Student Version

Como pode ser observado nos gráficos acima, o modelo da válvula reguladora
de vazão balanceada controla a vazão em “A0” mantendo a queda de pressão no orifício
constante. Quando há redução na queda de pressão, há uma queda de vazão através do
orifício diretamente relacionada, justificada também pela Equação 1.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo físico simulado apresentou bom comportamento quando submetido a
uma baixa relação vazão versus constante elástica da mola que traciona o atuador, ou
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seja, esta válvula consegue manter o diferencial de pressão em “A0” constante quando
submetida à baixas variações de pressão pós válvula. Porém, quando submetida à
variações de pressão mais bruscas, o compensador de pressão da válvula não consegue
manter o diferencial de pressão em “A0” constante, por consequência tem-se variações
consideráveis de vazão.
Pode-se concluir então que o modelo projetado teve comportamento
condizente com o encontrado na literatura, pois de acordo com Linsingen (2006, p.267),
este tipo de válvula é projetada para ter boa resposta sob variações lentas de pressão.
Entretanto, quando submetidas a variações bruscas, devido a compressibilidade do fluido,
atrito viscoso e de coulomb e da própria característica dinâmica da válvula, a mesma
apresenta variações temporais significativas quanto ao controle de vazão.
Para trabalhos futuros, já estão sendo realizados testes experimentais com
uma válvula controlada de vazão balanceada com as mesmas propriedades físicas do
modelo simulado, a fim de se verificar as diferenças da simulação em relação às
condições reais de trabalho da válvula.
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Resumo: Um algoritmo genético foi utilizado para encontrar os parâmetros que descrevem a cinética de
adsorção e dessorção da amônia em NaBr. Os resultados obtidos com o algoritmo genético foram
comparados com aqueles obtidos com um software comercial. Foram utilizados dois tipos de materiais
adsorventes compostos: um com fração mássica de grafite expandido (GE) de 40% e 60% de NaBr
(ADS01) e o outro com 35% de GE e 65% de NaBr (ADS02). Como variáveis de entrada foram utilizados
valores obtidos experimentalmente de vazão mássica de amônia, pressão e temperatura de diferentes
locais de um leito adsortivo de NaBr impregnado em grafite expandido. Como resultados para os
experimentos realizados com o material ADS01 o erro médio padrão do avanço global da reação obtidos no
algoritmo genético foram de 1,45E-2 para a adsorção e de 3,57E-2 para a dessorção, enquanto no
Scientist® o erro médio padrão para a adsorçao foi de 1,44E-2 e para dessorção de 3,62E-2. Para os
experimentos realizados com o material ADS02, no algoritmo genético para a adsorção e dessorção os
erros médios padrões obtidos foram 1,64E-2 e 3,96E-2 respectivamente, enquanto no software Scientist®
os erros médios padrões obtidos foram de 1,78E-2 para a adsorção e 4,01E-2 para a dessorção.
Palavras-Chave: Algoritmo Genético, Adsorção, Dessorção.

1 INTRODUÇÃO
A modelagem matemática está presente na vida do homem desde os tempos
remotos, onde já se utilizavam conhecimentos matemáticos para modelar e resolver
situações problemáticas com as quais se deparava, e quando os conhecimentos se
mostravam insuficientes, a busca de novos métodos se fazia necessário (COSTA E
GHEDIN, 2007, p.1).
Dentre os diversos métodos desenvolvidos até então e que podem ser
utilizados para otimizar parâmetros de uma modelagem matemática, tem-se o algoritmo
genético (AG). Desenvolvido em meados da década de 70 e fundamentado inicialmente
por John Holland, o AG tenta simular o processo de evolução natural, e a metáfora
biológica utilizada nesse algoritmo é baseada na teoria da evolução das espécies, de
Charles Darwin (MITCHELL, 1995, p.1).
Como o AG vem sendo extensivamente estudado e aplicado em diversas áreas
com sucesso, onde os métodos mais tradicionais têm falhado (ELLIOTA et al, 2004, p.
304), e pode ser implementado em qualquer ambiente de programação, ele se torna um
método apropriado para otimizar os parâmetros da modelagem matemática da cinética da
reação de amônia em NaBr.
O conhecimento da cinética da reação de amônia em NaBr é utilizada no
estudo de sistemas de refrigeração por adsorção. Para que seja possível projetar
sistemas desse tipo com maior desempenho, é importante modelar matematicamente os
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processos de transferência de calor juntamente com os processos de dessorção e
adsorção, e simulá-los em diferentes condições de operação e configuração de reator
para estabelecer em qual condição a capacidade adsortiva do material adsorvente será
otimizada.
A modelagem matemática da cinética de reação da amônia em NaBr se dá por
meio de equações com parâmetros indeterminados que serão encontrados utilizando o
AG e depois comparados com os parâmetros encontrados com o software comercial
Scientist®. As equações utilizadas representam o avanço local de uma reação, que, com
a utilização dos parâmetros encontrados, devem fornecer valores de avanço da reação o
mais próximo possível dos valores experimentais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Parâmetros da cinética de reação da Amônia
A modelagem matemática da cinética da reação da amônia em NaBr foi
realizada por meio de equações que representam o avanço local de uma reação e que
possuem parâmetros a serem determinados. A cinética da reação de amônia em NaBr, é
uma reação gás solido reversível e no presente experimento, o Brometo de sódio foi
utilizado como sal reativo, a Amônia como gás refrigerante e a reação ficou estabelecida
conforme descrita abaixo:
→
←

(1)

Foram identificados os parâmetros cinéticos de dois tipos de adsorventes
compostos: um deles com 40% de grafite expandido (GE) e 60 % de NaBr (ADS01) e o
outro com 35 % de GE e 65 % de NaBr (ADS02). A presença do grafite no adsorvente
não é obrigatória, porém, este foi inserido como uma forma de aumentar a condutividade
térmica do adsorvente e evitar a aglomeração do sal.
Tanto para o material ADS01 quando para o material ADS02 foram realizados
três experimentos para a adsorção e quatro experimentos para a dessorção e cada um
desses experimentos diferiam em relação à temperatura no reator, que era um dos
paramêtros a ser controlado, pois esta interfere nas forças de atração e repulsão entre o
adsorvato e o adsorvente (MARIN, et al., 2015, p. 64) e também em relação a pressão de
saturação da amônia pois as temperaturas que circulavam em um trocador de calor que
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era utilizado no experimento também eram controladas, e este na etapa de adsorção se
comportava como evaporador, e na etapa de dessorção como condensador.
A Tabela 1 apresenta as condições experimentais consideradas para os
experimentos realizados tanto com o material ADS01 quanto com o material ADS02.
Nessa tabela, TL representa temperatura do leito adsortivo, T EV é a temperatura de
evaporação e TCOND é a temperatura de condensação.
Tabela 1 - Condições experimentais para os experimentos realizados com ADS01 e ADS02.

ADSORÇÃO
CONDIÇÃO EXPERIMENTAL
TL [°C]
Ad01
25
Ad02
30
Ad03
35

TEV[°C]
7
12
17

DESSORÇÃO
CONDIÇÃO EXPERIMENTAL
TL[°C]
Ds01
60
Ds02
65
Ds03
70
Ds04
70

TCOND[°C]
25
30
30
35

Fonte - Do autor.

As equações que representam o avanço local de uma reação são
apresentadas a seguir e a modelagem matemática desses experimentos consiste,
portanto, em determinar para cada material adsorvente as constantes dessas equações
que descrevem os experimentos nas condiçoes análisadas.
Segundo Huang et al. (2004, p. 194) para a adsorção e dessorção, o avanço
local de uma reação x é calculado pela Eq. (2) e (3) respectivamente:

Onde

(

)

(

)

(2)
(

)

(3)

é o avanço local da reação que varia com o tempo

tamanho do volume de controle

,

segundo parâmetro a ser identificado,

e com

é o primeiro parâmetro a ser identificado,
é a constante dos gases ideais,

temperatura no reator que também varia com o tempo e com o volume de controle,
terceiro parâmetro a ser identificado,

é a pressão no reator e

o
é
o

é a pressão de

equilíbrio.
As equações apresentadas acima possuem apenas três parâmetros a serem
identificados, pois o quarto parâmetro, que se encontra elevando o termo das pressões
está estabelecido como um. Na modelagem em questão, esse quarto parâmetro não foi
estabelecido como um e sim como um parâmetro C a ser identificado como forma de
melhorar o ajuste.
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Como já mencionado anteriormente, as equações apresentadas representam
o avanço local de uma reação. Nos experimentos, o que poderia ser obtido de fato era
apenas o valor do avanço global da reação através da medida da vazão mássica de
amônia no reator, pois os avanços locais obtidos são apenas uma estimativa. Para que se
possa comparar o valor calculado do avanço global da reação com o valor experimental, é
necessário fazer uma média ponderada dos avanços locais calculados pelas Eqs. (2) e (3)
para cada volume de controle.
O avanço global da reação, a ser comparado com o experimental pode ser
então representado pela seguinte equação:
(4)

∑

Onde

é o avanço global da reação que varia com o tempo ,

cada volume de controle,

o volume de controle total, e

representa

o avanço local da reação.

2.2 Ferramenta de Resolução
O método utilizado para encontrar os parâmetros da cinética da reação de
Amônia em NaBr foi algoritmo genético. Para verificar a qualidade dos resultados obtidos
com o AG, comparou-se o resultado do mesmo com os resultados obtidos com o software
comercial Scientist®. Ambos tinham como variáveis de entrada dados de temperatura e
pressão do reator de um leito adsortivo de NaBr impregnado em grafite expandido e de
vazão mássica de amônia, obtidos em uma bancada experimental do Laboratório de
Ciências Térmicas Aplicada (LABCITEA).
O AG foi elaborado em ambiente MATLAB® por este estar disponível para a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas poderia também ser desenvolvido
no ambiente GNU Octave® que não possui nenhum custo, ou em qualquer outro
ambiente de programação.
O AG é um código composto por diversas funções que juntas trabalham para
encontrar a melhor solução possível para o problema. Dentre as funções que compõem o
algoritmo genético, as funções Crossover e Mutação são sua identidade e proporcionam
uma independência ao algoritmo, onde de forma autônoma, o Crossover gera novos
conjuntos através dos melhores conjuntos de constantes que restaram do processo de
análise do erro médio padrão realizado por uma função coadjuvante e a Mutação insere
novos elementos, ampliando o espaço de busca e formando de novos conjuntos para
serem testados como possíveis soluções para o problema.
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Devem ser definidas taxas para as funções Crossover e Mutação, e essas
taxas podem ser definidas sem nenhum tipo de critério específico além daquele que
afirma que a taxa de Crossover deve ser maior que a de Mutação, pois o Crossover é
considerado o operador genético predominante. O que se deve estar ciente, é que,
quanto maior o valor das taxas, maior vai ser o número de operações requeridas e então
maior o tempo de processamento. Para a modelagem matemática da reação de amônia
em NaBr as taxas definidas foram de 50% para o Crossover e 30% para a Mutação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para os experimentos com o material ADS01, a Tabela 2 apresenta para a
etapa de adsorção e dessorção o conjunto de constantes encontradas pelo algoritmo
genético e pelo software Scientist®, bem como o erro médio padrão (EMP) do avanço da
reação oferecido por estas:
Tabela 2 - Constantes dessorção e adsorção material ADS01.

PARÂMETRO

C
EMP

ALGORITMO GENÉTICO
ADSORÇÃO
DESSORÇÃO
3,30E-03
-0,2052
3283,15
4069,1
1,21
2,15
0,36
2,83
1,45E-02
3,57E-02

SCIENTIST ®
ADSORÇÃO
DESSORÇÃO
3,40E-03
-0,41
3400
5200
1,2
2,4
0,37
2,92
1,44E-02
3,62E-02

Fonte: Do autor.

Para os experimentos que foram realizados com o material ADS02, o conjunto
de constantes encontradas pelo Scientist® e pelo algoritmo genético juntamente com o
erro médio padrão obtido, são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Constantes dessorção e adsorção material ADS02.

PARÂMETRO

C
EMP

ALGORITMO GENÉTICO
ADSORÇÃO
DESSORÇÃO
17,10
-2,06E+5
3,94E+3
42576
2,6
1,90
4,00
2,95
1,64E-2
3,96E-2

SCIENTIST ®
ADSORÇÃO
DESSORÇÃO
17,1
-2,00E+5
4,20E+3
42281
2,5
2,00
4,00
2,93
1,78E-2
4,01E-2

Fonte: Do autor.

Uma dificuldade encontrada para encontrar os parâmetros foi a determinação do
espaço de busca. O espaço de busca deve ser coerente para que seja possível obter um
conjunto de constantes que ofereça um baixo erro médio padrão. O algoritmo genético
tem como característica otimizar resultados dentro de um limite pré-estabelecido,
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portanto, se esse limite pré-estabelecido estiver totalmente fora do limite onde se possa
encontrar as constantes ideais, estas não poderão ser utilizadas como o conjunto que
descreve os experimentos.
Desta forma, foi necessário ter uma ideia de um espaço de busca que já poderia
oferecer um erro razoável e trabalhar com o algoritmo e com o Scientist® em cima deste
para se chegar cada vez mais perto de um conjunto de constantes aceitável, se baseando
no erro médio padrão oferecido por estas.
Para as etapas de adsorção e dessorção nos experimentos realizados com o
material ADS01 e com o material ADS02, as figuras abaixo são representativas do
experimento que apresentou o menor erro médio padrão para cada etapa:
Figura 01 - Conversão global de ADS01, adsorção Ad01 e dessorção Ds02.

Fonte: Do autor.
Figura 02 - Conversão global de ADS02, adsorção Ad03 e dessorção Ds04.

Fonte: Do autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O algoritmo genético, em comparação ao software comercial Scientist®, além
de ter apresentado um bom desempenho alcançando na maioria das vezes os menores
erros padrões do avanço da reação, como apresentado nas tabelas 2 e 3, também
apresentou significativas vantagens.
Dentre as vantagens observadas vale destacar que o algoritmo trabalhou com
todos os dados obtidos experimentalmente, conseguindo analisar como os conjuntos
considerados se comportavam em cada um deles, enquanto o software comercial possuía
uma limitação no número de dados a serem inseridos, fazendo com que a modelagem
fosse realizada, geralmente, apenas com 50% destes. Essa limitação do software
possivelmente influenciou nos resultados, e apesar de não ter influenciado de maneira
muito brusca nos obtidos neste artigo, pode ser mostrar muito ruim para casos onde há
um número muito maior de dados do que os considerados aqui, que ficaram em torno de
901 dados para os experimentos de 60 min e 1800 dados para 120 min de experimento.
Outra vantagem a ser destacada, é que o algoritmo é um código que pode ser
desenvolvido gratuitamente em qualquer ambiente programável e é susceptível a
mudanças, se adaptando a qualquer problema, enquanto para a utilização do software há
um custo e este trabalha de acordo com seus métodos pré-definidos, de forma que é
preciso se adaptar à sua maneira de trabalho.
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Resumo: A briquetagem tem por objetivo a aglomeração, por meio de ligantes, de materiais de
granulometria fina, obtendo assim produtos de maiores dimensões. Por meio deste processo, torna-se
possível a reutilização de materiais que seriam descartados, utilizando resíduos vegetais na fabricação de
briquetes que substituem a lenha, tendo assim um produto mais sustentável. Pensando-se nisto, projetou-se
uma briquetadeira hidráulica automatizada, desde sua mecânica até a programação do CLP, validando seu
funcionamento em bancada. A concepção desta máquina tem importância para o mercado brasileiro e eleva
questões de sustentabilidade, utilizando resíduos que seriam descartáveis.
Palavras-Chave: Briquetadeira, Hidráulica, Automatizada, Concepção.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo refere-se ao projeto de uma briquetadeira hidráulica, ou seja, uma
máquina de compactação de resíduos vegetais para transformá-los em briquetes e
substituir o uso de carvão ou lenha. A briquetagem tem por objetivo aglomerar materiais
de granulometria fina, obtendo assim produtos de dimensões maiores com a utilização de
ligantes. Com isto, é possível a reutilização de materiais que seriam descartáveis em
outras operações, utilizando resíduos vegetais, tornando o produto final mais sustentável.
O mercado do Brasil apresenta condições favoráveis para a produção de
briquetes, uma vez que existem elevadas concentrações localizadas de resíduos vegetais
reduzindo os custos de coleta; também uma vigorosa demanda de combustíveis sólidos
(ex: lenha), o que resulta de uma série de programas políticos de valorização dos
recursos energéticos nacionais; subsistem as restrições ambientais para a exploração de
madeira (FILIPPETTO, 2008).
De um modo geral, todos os resíduos vegetais são potencialmente
compactáveis quando apresenta as condições apropriadas de umidade e granulometria.
Assim, as vantagens da compactação que podem ser consideradas: o aumento do poder
calorífico do material por unidade de volume; a facilidade de manuseamento, transporte e
armazenamento dos briquetes devido à uniformidade do seu tamanho; a substituição do
uso da lenha, limitando a extração de madeira (FILIPPETTO, 2008).

ISSN 2526-4044

714 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

No Brasil a técnica de compactação de resíduos vegetais é pouco conhecida e
utilizada. Com o objetivo de prover uma opção para fabricação de briquetes,
desenvolveuse uma concepção de uma briquetadeira automatizada.
O trabalho foi realizado pelos acadêmicos na disciplina de Projeto Integrador IV
do curso de Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina campus
Florianópolis. Realizou-se o projeto mecânico, elétrico e a programação do CLP,
validando sua lógica em bancada hidráulica.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi baseada no PRODIP para projetação de produto no
desenvolvimento do projeto de uma briquetadeira hidráulica, fazendo de maneira reduzida
o projeto informacional, conceitual e detalhado. Iniciou-se com uma pesquisa de mercado,
percebendo-se a necessidade desse tipo de desenvolvimento para o mercado brasileiro,
já que muitas máquinas que são utilizadas no Brasil são importadas.
Os principais requisitos definidos para o projeto foram:
1. Fabricação de 1.000 unidades por hora: Compactando mais de um briquete
simultaneamente, mantendo a competitividade do mercado.
2. Utilizar sistema hidráulico: O sistema hidráulico possui algumas características
fundamentais para a automação do projeto.
3. Tamanho do briquete: O tamanho ideal do briquete foi definido de acordo com a
possibilidade de sua utilização. Assim definindo-se seu uso de acordo com o
comprimento, pedindo-se um briquete de carvão com 60mm de diâmetro por
250mm de comprimento com um furo interno de 20mm. Respectivamente utilizado
em caldeiras com alimentação automatizada servindo como substituto para
cavacos de madeira e para o uso doméstico como lareiras. O furo de centro
permite o aumento da superfície de contato com o reagente, potencializando a
velocidade de reação de combustão.
4. Segurança: Manter a segurança do usuário e da máquina. Para isto, utilizou-se um
botão de emergência, pressostatos, sensor no reservatório para nível mínimo de
material a ser compactado e carenagem.
A função global da máquina pode ser vista na figura 1, percebendo-se assim
entradas e saídas do sistema.
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Figura 01 – Função global

Fonte: Arquivo pessoal

Com o desdobramento da função global, consegue-se obter as funções
parciais (figura 2) do sistema a ser projetado. Com essas funções, buscam-se princípios
soluções mecânicas, eletroeletrônicas e de controle para que as tarefas sejam
devidamente executadas.
Figura 02 – Funções parciais

Fonte: Arquivo pessoal

O sistema mecânico fornece a estrutura, o eletroeletrônico a alimentação e o
controle os sinais para a máquina.

2.1 Sistema mecânico

O sistema mecânico é o esqueleto da máquina e é constituído de um
reservatório para os resíduos, um molde cilíndrico, portas (reservatório e molde) e da
estrutura como um todo. O material utilizado foi selecionado consoante as necessidades
do sistema mecânico. Visto que os perfis não sofrem esforços elevados, selecionou-se a
liga de alumíno 6061 Al Mg Si Cu, que possui alta resistência mecânica e à corrosão,
apresentando boa conformabilidade, soldabilidade e leveza. Atendendo a estas
características e ao fato do alumino não ser magnético nem produzir faíscas,
selecionouse a mesma liga para os restantes componentes da máquina (proteção dos
equipamenos eletrônicos e estocagem de substâncias inflamáveis), o que reduz
significativamente o peso total do equipamento, a probabilidade de ocorrer corrosão e o
risco de explosão (MATWEB, s/d).
A concepção mecânica pode ser vista da figura 3.
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Figura 03 – Concepção mecânica

Fonte: Arquivo pessoal

O reservatório recebe os resíduos a serem compactados, este possui uma
passagem que é fechado por uma porta. A porta abre, permite a passagem de material e
em seguida fecha para que se inicie o ciclo de compactação. O molde também possui
uma porta para o momento da compatação que após o ciclo é aberta para que o briquete
saia. Essas portas (molde e reservatório), além do processo de compatação são
realizados por meio de cilindros hidráulicos comandados pelo CLP.

2.2 Sistema hidráulico

O sistema hidráulico foi projetado para 100 bar segundo o Princípio de Pascal
aplicado a prensas hidráulicas. Assim, como a variação de pressão provocada num ponto
de um fluido em equilíbrio transmite-se a todos os pontos do fluido e às paredes que o
contêm, verifica-se que pressão necessária para atuação de um cilindro hidráulico é dada
pelo quociente da força por ele aplicada sobre a área sujeita a essa força (HEWITT,
2015). Cosiderou-se a força necessária para a compactação de um briquete e diâmetro do
mesmo.
Figura 04 – Príncipio de Pascal

Fonte: http://estudeadistancia.professordanilo.com/?tag=principio-de-pascal

O sistema hidráulico consiste no comando de recuo e avanço de três cilindros
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hidráulicos utilizando uma bomba hidráulica de vazão constante e três vávulas direcionais.
Para os cilindros A e B, de simples efeito, são selecionadas válvulas direcionais 3/4 vias,
normalmente abertas. Enquanto que para o cilindro C, de duplo efeito, a válvula direcional
é de três estados. Também é necessária a utilização de uma válvula limitadora de
pressão de modo a evitar possíveis danos no sistema.
A figura 5 representa esquemáticamente o sistema hidráulico de cada cilindro
hidráulico utilizado.
Figura 05 – Cilindros hidráulicos A, B e C

Fonte: Arquivo pessoal

2.3 Sistema de comando
Quando ativado o botão Start, ocorre o acionamento do motor e,
consequentemente, da bomba hidráulica, proporcionando as condições necessárias para
o funcionamento dos cilindros hidráulicos. Assim, realiza-se o encadeamento de ações
desde a abertura da porta do reservatório ao fecho da porta do molde, repetindo-se
infinitamente enquanto o botão Start estiver habilitado. Caso o botão Start seja
desabilitado em algum momento do ciclo, a máquina prossegue com o encadeamento de
ações até ao final desse ciclo mas, em seguida, desliga o motor, permanecendo nessa
condição até nova habilitação do botão Start.
O botão Em\ (de emergência) encontra-se desabilitado, uma vez que apenas
será acionado caso ocorra algum problema durante o funcionamento da máquina,
desativando-a totalmente.
O cilindro hidráulico A é responsável pelo movimento da porta do reservatório.
Com a abertura da porta do reservatório, o resíduo do carvão entra nos moldes. Esta
fecha ao fim de 1 segundo, de modo a garantir os moldes cheios e sem possiblidade de
fuga de material. A compactação inicia-se após o fecho da porta do reservatório.
O cilindro hidráulico B é responsável pelo movimento da porta do molde. Para
que ocorra a compactação é necessário que esta permaneça fechada. O cilindro C realiza
a compactação até a pressão no pressostato for a exigida para o trabalho. Em seguida, a
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porta do molde abre, o cilindro C completa seu avanço para expulsar o briquete da
máquina.
O sistema de comando pode ser explicado pelo diagrama funcional da figura 6.
Este mostra o fluxo do processo e as ações realizadas em cada etapa com entradas e
saídas do sistema, de forma sequencial.
Figura 06 – Diagrama funcional

Fonte: Arquivo pessoal

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A validação em bancada hidráulica com comando por CLP, figura 7, obteve
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êxito de funcionamento. Para validação completa da máquina se faz necessária a fabricação
da parte mecânica, percebendo assim a interação dos sistemas. O sistema hidráulico possui
característica como: boa precisão de movimento, além de ser um multiplicador de força,
proteção contra sobrecarga, dimensões reduzidas, que se fazem interessantes ao projeto
realizado.
Figura 07 – Validação em bancada

Fonte: Arquivo pessoal

Percebeu-se ao longo do desenvolvimento do projeto que a utilização de um
soft-starter no acionamento do motor poderia otimizar a máquina. A concepção realizada
se mostra vantajosa, pois seus componentes são padronizados e de simples fabricação,
permitindo assim sua reprodução.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atingiu-se o objetivo principal de projetar uma máquina de compactação de
resíduos vegetais para fabricação de briquetes. Percebe-se que há possibilidade para o
mercado interno nesta área, reduzindo assim produtos que seriam descartados,
reaproveitando-os.

Faz-se

importante

o

incentivo

para

projetos

de

máquinas

nacionalizadas para a área de redução de resíduos, principalmente no Brasil que há uma
vasta possibilidade na área.
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Resumo: Neste trabalho é abordado um conversor para a aplicação em sistemas de geração fotovoltaica,
onde é necessário o armazenamento de energia, fornecendo autonomia para períodos sem irradiação solar.
Esse conversor tem como principal aplicação em sistemas isolados da rede elétrica, fornecendo tensão de
alimentação regulada e mantendo a carga de baterias, para cargas instaladas nesses locais remotos. São
apresentados o projeto e a implementação de um conversor Buck com modulação PWM, para a operação
com painéis fotovoltaicos que fornecem tensão de até 30
. A potência nominal de saída do conversor é
de até 250 W, fornecendo corrente de até 17 A de saída. Para a carga da bateria utiliza-se um método de
controle por corrente constante e o monitoramento da tensão. Resultados experimentais foram obtidos com
a implementação de um protótipo, para verificação do funcionamento na regulação da corrente de saída.
Palavras-Chave: Conversor CC-CC, Controlador de carga, Carregador de bateria, Painel fotovoltaico.

1 INTRODUÇÃO

A energia fotovoltaica se tornou uma das mais promissoras fontes de energia,
devido ao fato de ser uma fonte de energia limpa e sustentável (Karami et al., 2011). O
Brasil exibe um alto índice médio diário de radiação solar, chegando a mais de 5 kWh/m 2
por dia em algumas regiões (Agência, 2005). Utilizando módulos fotovoltaicos com 40%
de eficiência, que estão em fase inicial de industrialização, seriam gerados 2 kWh/m 2 por
dia. Assim, menos de 10 m2, em média, seriam suficientes para abastecer uma unidade
consumidora cujo consumo médio é de 503 kWh/mês (Casaro e Martins, 2010).
Um gerador fotovoltaico proporciona uma conversão direta de luminosidade
para eletricidade. No entanto, é uma energia sujeita a variações de potência devido a
fatores como insolação, temperatura das células e carga conectada ao sistema,
necessitando de bons sistemas de coleta, armazenamento e alta eficiência nos processos
de conversão da energia. Os sistemas de geração fotovoltaica isolados são aplicados em
áreas remotas, no qual não há disponibilidade de rede elétrica (Salas et al., 2002).
O equipamento denominado controlador de carga é responsável pela carga e
monitoramento da tensão de uma, ou de um banco de baterias. A partir da tensão gerada
pelas placas fotovoltaicas, um conversor CC-CC pode ser aplicado para adequar esta
energia para a carga de baterias. Devido à necessidade de carregadores com menor
tamanho, menor peso, alta confiabilidade e elevada eficiência, conversores CC-CC com
modulação por largura de pulso (PWM), operando em alta frequência, estão sendo
largamente empregados nos últimos anos (Chuang, 2010).
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Neste trabalho, um conversor CC-CC do tipo Buck é utilizado para efetuar a
adequação da tensão gerada por painéis fotovoltaicos e a carga de baterias de chumboácido 12 V – 48 Ah. As especificações do projeto foram definidas com base nas placas
fotovoltaicas disponíveis, que fornecem até 30 V em corrente contínua, corrente de até 8
A, portanto, potência máxima de 240 W cada módulo. As seções a seguir apresentam a
análise, o projeto, e os resultados experimentais obtidos.

2 CONVERSOR CC-CC

Devido ao painel fotovoltaico considerado entregar uma tensão superior àquela
necessária nas baterias, o conversor CC-CC tipo Buck (abaixador de tensão) é adequado
para o projeto. A Figura 1 apresenta a topologia do conversor.
Figura 1 - Topologia Buck
S

Lf

+

Bateria
D1

E

Cf

-

Fonte: Próprio autor

A estrutura de potência do conversor é composta por um transistor (S),
operando como chave, um diodo (D1), com função de roda-livre, e um filtro LC passabaixa (Mohan et al., 2002). A fonte de tensão E representa a entrada proveniente das
placas fotovoltaicas, que segundo medições realizadas, está na faixa de 15 a 30 V. O filtro
implementado por

e

além de filtrar a componente de alta frequência proveniente do

chaveamento, proporciona uma tensão CC estável para o carregamento da bateria.
(Chuang, 2010).

2.1 Equacionamento e etapas de operação

Para a análise das etapas de funcionamento foi considerado o conversor
operando em modo de condução contínua (MCC), em regime permanente, e a tensão no
capacitor constante.
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No MCC a corrente no indutor não chega a zero no tempo em que a chave está
aberta (Ahmed, 1999). Neste modo de operação, o conversor Buck se comporta como um
transformador CC, no qual a relação de transformação é chamada de razão cíclica ( ),
determinada pela relação do tempo em que a chave está em condução ( ) e o período de
chaveamento ( ), conforme Eq. (1). O valor médio da tensão de saída ( ) é proporcional
à entrada, conforme Eq. (2).

(1)

(2)

Quando a chave S está conduzindo, o diodo é bloqueado e a energia da placa
fotovoltaica é transferida para o indutor, capacitor e bateria, conforme Figura 2. Durante
esta etapa também ocorre a carga do indutor, no qual a corrente cresce linearmente. A
tensão sobre o indutor ( ) pode ser definida pela Eq. (3). A variação da corrente no
indutor (∆I) nesta etapa é expressa pela Eq. (4):

(3)

(4)

Quando o transistor é aberto o diodo passa a conduzir a corrente de descarga
do indutor, estabelecendo a etapa de roda-livre que pode ser observada na Figura 3. A
quantidade de energia armazenada no indutor durante a primeira etapa é agora
completamente transferida para o capacitor e à carga. A tensão sobre o indutor é igual a
, a ondulação de corrente (

) nesta etapa é expressa pela Eq. (5):

(5)
Figura 2 - Etapa 1
+

iL
S

Figura 3 - Etapa 2
vL

-

+
S

Lf

vL

-

Lf

Io

Io

+
+

Bateria
D1

E

Cf

-

Vo
-

+
iL

+
D1

E

Bateria
Cf

-

Fonte: Próprio autor

-

Fonte: Próprio autor

Para o projeto dos componentes do filtro foi estabelecida a ondulação máxima
de tensão (

) e de corrente (

desejadas na saída. A indutância e a capacitância
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podem ser obtidas a partir da Eq. (6) e Eq. (7), respectivamente (Martins e Barbi, 2006),
onde

é a frequência de chaveamento.

(6)

(7)

Outro aspecto importante a ser considerado no projeto do filtro é a sua
frequência de corte

, que deve ser aproximadamente dez vezes menor do que a

frequência de chaveamento
harmônicas em

, de modo a atenuar com eficiência as componentes

e seus múltiplos na tensão de saída. A frequência de corte do filtro é

definida pela Eq. 8.
(8)
√

3 DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES

Os componentes do conversor Buck foram projetados de acordo com as
especificações mostradas na Tabela 1.
Tabela 1 - Especificações do projeto

Frequência de chaveamento (

20 kHz

Corrente máxima de saída (

Tensão de entrada ( )

15 a 30 V

Corrente mínima de carga (

250 W

Ondulação da corrente de saída (

20% de

14,4 V

Ondulação da tensão de saída (

2% de

Potência máxima de saída (
Tensão máxima de saída (

)
)

)
)

17,36 A
2A

Fonte: Próprio autor

3.1 Filtro LC

A indutância

foi determinada conforme a Eq. (6), para uma ondulação

máxima de 20% da corrente de saída em potência nominal. Para os parâmetros descritos
na Tabela 1, e utilizando

, obtêm-se a indutância de

. Como se deseja que

o conversor opere em condução contínua, a indutância crítica foi calculada, para que o
modo de operação seja assegurado na corrente mínima de carga, de 2 A. Através da Eq.
(9) é obtido o valor de

H, para

.

(9)
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Uma vez que

, o valor adotado é

H, o que resulta em uma

corrente limiar para o modo de condução contínua de
Através da Eq. (7) é obtido o valor de
dois capacitores de

.
F para o capacitor. Foram adotados

F em paralelo, de forma a reduzir a resistência série equivalente

(RSE). Para estes valores de

, a frequência de corte do filtro é de

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do conversor foi realizada conforme o diagrama da Figura 4,
utilizando-se os componentes descritos na Tabela 2. Nesse diagrama pode-se observar a
realimentação da corrente e da tensão de saída. A leitura da corrente é feita através do
sensor ACS712 e da tensão é através de um divisor resistivo. No microcontrolador,
representado pela placa LM4F120, é implementado uma lógica de controle que compara
a corrente de saída com uma referência predefinida, e atua através da razão cíclica no
transistor para que a corrente seja mantida constante.
Tabela 2 - Dados de implementação

Componentes
Diodo
Transistor
Indutor
Drive
Sensor de corrente

Modelo

Parâmetros de projeto

15ETH06
;
MOSFET IRFP250N ;

;
;
NEE- 55/28/21 ; 23x5xAWG18
Amplificar e isolar o sinal de comando do
Sensibilidade:
.

HCPL 3150
ACS712: ±20 A

Fonte: Próprio autor
Figura 4 - Diagrama de implementação
+

Drive

LM4F120

PWM

-

Io

Lf
R1

+
E
-

Cf

D1

R2

+
Vo
-

Fonte: Próprio autor

Os resultados experimentais foram obtidos com valores fixados para tensão de
entrada (

) e a corrente de saída em

. Nas Figura 5 e 6, o canal 2 (1 A/divisão)
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mostra a corrente de saída (
transistor (

) e o canal 1 (10 V/divisão) mostra a tensão sobre o

).

Primeiramente foi ajustada uma resistência de carga de

e observou-se na

Figura 5 que o microcontrolador gerou um PWM com uma razão cíclica de
corrente na saída é de

. Quando a resistência é reduzida para

, e que a
, é possível

observar, na Figura 6, que a razão cíclica do PWM diminui para cerca de

, a fim de

reduzir a tensão de saída e consequentemente mantendo a corrente em
Figura 5 - Corrente e tensão com resistência de

.

Figura 6 - Corrente e tensão com resistência de

Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados experimentais obtidos, embora parciais, são satisfatórios em
relação ao funcionamento do circuito de potência do conversor, leitura e regulação da
corrente. A operação próxima da potência nominal do conversor foi alcançada em testes
específicos, utilizando parâmetros como 25 V de entrada e 13 A de corrente na carga. O
método para carga da bateria está sendo aprimorado com a inclusão de processo de
carga rápida e regime de flutuação. Os picos de tensão e ruídos de chaveamento
causados por não idealidades do circuito, ainda podem ser reduzidos com a inclusão de
circuitos snubber, uma vez que o conversor está operando sob hard switching.
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Resumo: No Brasil, em 2015, a biomassa correspondeu, aproximadamente, a 24% da oferta interna de
energia do país, destacando-se os usos da cana-de açúcar, do carvão vegetal e da lenha. O
aproveitamento de resíduos de madeira tem contribuído para a racionalização dos recursos florestais,
proporcionando uma nova alternativa socioeconômica às empresas, além de contribuir para a adequação
ambiental do gerenciamento de resíduos sólidos industriais. No município de Araranguá - SC percebe-se a
representatividade econômica do setor madeireiro para a economia local e o potencial para utilização dos
resíduos. Dentro desse contexto, o objetivo desse estudo é analisar o potencial energético dos resíduos de
uma indústria madeireira do município de Araranguá. O trabalho de caráter quanti-quantitativo realizou-se
por meio de um estudo de caso, considerando o exemplo da empresa Tratasul – Tratamento de Madeira.
Através de um questionário efetuou-se o levantamento dos dados, referentes ao período de março a junho
de 2016, sobre o tipo de madeira utilizada, a produção mensal e a quantidade de resíduos. Os dados
levantados apresentam que a maior parte da madeira utilizada é a de eucalipto, com produção média
mensal de 1500m³ e resíduos da ordem de 300m³. Os resultados demonstram que os resíduos possuem
potencial de 123,05kW considerando teor de umidade de 60% e 243,06 kW com teor de umidade de 20%.
Os resultados ainda mostram que o montante de energia produzida mensalmente seria o suficiente para
abastecer entre 258 e 510 residências com consumo mensal de 200kWh.
Palavras-Chave: resíduos madeireiros, biomassa florestal, potencial energético.

1 INTRODUÇÃO
A bioeletricidade é gerada principalmente a partir da combustão de biomassa, e
frequentemente, em cogeração com outros processos. As emissões de gases de efeito
estufa podem ser reduzidas em até 95%, quando a madeira, aglomerados de madeira e
resíduos agrícolas substituem o carvão ou são queimados em conjunto com ele em
centrais térmicas. (SOUZA et al., 2015). No Brasil, a biomassa é a principal fonte de
energia renovável. Em 2015 correspondeu, aproximadamente, a 24% da oferta interna de
energia do país, destacando-se os usos da cana-de açúcar, do carvão vegetal e da lenha
(BRASIL, 2015). Segundo o Balanço Energético Nacional (2015), a biomassa apresenta a
capacidade instalada de geração elétrica de 12.314MW, sendo que os resíduos
provenientes de madeira correspondem a 358MW. Somente o setor madeireiro do Brasil
produziu 13,9 bilhões de m³ de resíduos em 2011, dos quais 855 mil m³ foram exportados
(FAO apud DIAS ET AL, 2012). Conforme dados da Secretária de Estado da Fazenda de
Santa Catarina (2014), em Araranguá o valor anual da atividade de fabricação de
produtos de madeira, exceto móveis, corresponde a cerca de R$ 1.681.846,23. O
desdobramento de madeira também realizado no munícipio apresenta um valor de
faturamento anual de R$ 2.481.435,22.
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representatividade

econômica.

Neste

sentido,

torna-se

interessante

analisar

o

aproveitamento energético dos resíduos como uma fonte de geração de renda e
mitigação dos impactos causados pelo setor.
Considerando os aspectos acima expostos, o objetivo desse estudo é analisar
o potencial energético dos resíduos de uma indústria madeireira do município de
Araranguá, utilizando o exemplo da empresa Tratasul – Tratamento de Madeira. A análise
colaborará para discutir o possível uso energético desses resíduos.
2 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS MADEIREIROS
A principal fonte para gerar energia da biomassa tem origem nos resíduos sólidos
urbanos, vegetais, industriais, florestais e animais. Essa fonte de bioenergia pode ser
utilizada para geração de calor ou de energia elétrica ou ainda ser transformada em
biocombustíveis sólidos tais como briquetes e pellets, líquidos como etanol e biodiesel,
ou gasosos, como, por exemplo, o biogás. Os resíduos gerados em todo o mundo são
recursos de grande potencial para a obtenção de energia, quando ocorre um manejo e
exploração adequados. (CORTEZ et al., 2008; DIAS et al., 2012).
Schneider et al. (2012), classificam os resíduos industriais provenientes do
processamento da madeira em: serragem, cepilho, cavacos ou lenhas. Além de
identificar o montante de resíduos do setor é fundamental conhecer a composição
química elementar, imediata e os principais constituintes desses. Conforme Santos,
2012, a composição química imediata denota o teor de umidade, de materiais voláteis, de
cinzas e de carbono fixo da madeira. Em relação à composição química elementar, Klock
et al. (2013) afirmam que não há diferenças consideráveis, levando-se em conta as
madeiras de diversas espécies. Os principais elementos existentes são o Carbono (C), o
Hidrogênio (H), o Oxigênio (O) e o Nitrogênio (N). O Nitrogênio em pequenas
quantidades. Além dos elementos constituintes da madeira, a energia gerada pela
biomassa florestal depende de seu poder calorífico e do seu teor de umidade.
3 TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO TÉRMICA DA BIOMASSA FLORESTAL
Santiago (2013) afirma que o poder calorífico de um combustível é a
quantidade de energia liberada durante a combustão completa por unidade de massa do
combustível a pressão constate. A energia pode ser expressa como poder calorífico
superior (PCS) ou poder calorífico inferior (PCI). O PCS é obtido a partir do combustível
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seco, enquanto que o PCI considera o conteúdo de água constituinte do combustível e o
calor perdido com a vaporização da água. No Sistema Internacional de Unidade (SI), o
poder calorífico é expresso em joules por grama (J/g) ou quilojoules por quilograma
(kJ/kg). Entretanto, a unidade mais usada para combustíveis sólidos são calorias por
grama (cal/g), ou quilocalorias por quilograma (kcal/kg).
Nogueira et al.(2014) apresentam alternativas para geração de energia elétrica
utilizando biomassa de eucalipto oriunda de florestas energéticas no município de
Paragominas/PA. Os resultados obtidos para PCS e PCI indicam um poder calorífico com
teor de umidade médio 25%, sendo a média de 3460 kcal/kg, ao compararem com o
trabalho de Gatto et al., (2003) afirmam que encontraram valor semelhante para o PCI de
uma espécie de eucalipto, com uma umidade de 17% no qual obteve PCI igual a 2600
kcal/kg. Como o poder calorífico varia, conforme as características da madeira, adota-se
para esse trabalho os valores recomendados pelo fabricante de caldeiras e aquecedores
ADETEC. Os valores típicos para densidade, poder calorífico e teor de umidade podem
ser os considerados no quadro 1.
Quadro 1– Poder calorífico dos resíduos.

Tipo de madeira
Lenha Eucalipto
Lenha Pinus

Densidade
(kg/m³)
450 - 550
380 - 480

Umidade
(%)
20 - 60
20 - 60

PCI
(kcal/kg)
3.380 - 1.400
3.570 - 1.500

Fonte: ADETEC. Acesso em 30 de junho de 2016.

As principais técnicas de conversão térmica de biomassa são a combustão,
gaseificação, pirólise e torrefação. Segundo Dahlquist (2013) no processo de combustão
deve haver oxidação completa dos conteúdos orgânicos do combustível, usando ar /
oxigênio, enquanto na gaseificação a combustão é parcial na qual entre 15-30% do
oxigênio é adicionado em relação ao que seria necessário para a oxidação completa. Na
pirólise utiliza-se apenas calor, mas sem a adição de ar e, assim, os componentes
gasosos

do

material

orgânico

são

evaporados

e

depois

condensados

como

hidrocarbonetos líquidos. O processo de torrefação é quando se faz pirólise parcial, mas
apenas para remover alguns dos componentes gasosos, em que o objetivo não é produzir
hidrocarbonetos líquidos, mas fazer um resíduo compacto que pode substituir o carvão.
Apenas a combustão é realmente utilizada em larga escala no mercado hoje para a
biomassa, embora trabalhos significativos têm sido feitos no desenvolvimento das outras
técnicas (DAHLQUIST, 2013).
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A combustão direta é a transformação da energia química dos combustíveis em
calor, através das reações dos elementos constituintes com o oxigênio fornecido. Para
fins energéticos, a combustão direta ocorre essencialmente em fogões na cocção de
alimentos, fornos nas indústrias metalúrgicas e caldeiras para geração de vapor, água e
ar quente e aquecimento de fluidos térmicos (SANTIAGO, 2013). A eficiência
termodinâmica de conversão de energia primária em energia útil é de aproximadamente
33%. Através da equação 1 calcula-se a quantidade de energia térmica dos resíduos
madeireiros (NOGUEIRA, et. al, adaptado, 2014).
Q = V*p * PCI * n

(1)

Onde,
Q é a energia útil disponível em kcal.
PCI corresponde ao poder calorífico inferior da madeira em kcal/kg.
V é o volume utilizado durante a queima em m³.
p é a densidade da madeira em kg/m³.
n é a eficiência termodinâmica do processo.
A partir dos dados obtidos de volume dos resíduos de biomassa, densidade,
poder calorífico e eficiência termodinâmica, consegue-se calcular a quantidade de energia
gerada a partir dos resíduos.
4 DESCRIÇÃO E RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO
A empresa Tratasul - Tratamento de Madeiras, é pioneira no ramo de
tratamento de madeira na região sul do estado de Santa Catarina. A empresa atua no
mercado há mais de 18 anos na cidade de Araranguá. Atualmente, tem 18 colaboradores
e uma produção média mensal da ordem de 1500m³ de madeira tratada. Segundo os
dados coletados, a produção é realizada utilizando madeira de pinus e/ou eucalipto,
apresentando quantidade de resíduos da ordem de 300m³, sendo estes compostos por
galhos, folhas e pedaços de lenha. Conforme o responsável pela área técnica, a maioria
dos resíduos corresponde ao eucalipto. Não foi possível identificar a quantidade de pinus.
Além disso, não foram considerados os resíduos da usina de tratamento. Portanto, os
resíduos mensurados são os deixados na floresta.
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Diante do montante de resíduos analisou-se o potencial energético da madeira.
Para o cálculo da quantidade de energia, utilizou-se a equação (1) e os dados da madeira
de eucalipto apresentados no quadro 2.
Quadro 2 – Dados utilizados no cálculo do potencial dos resíduos.

Tipo de madeira
Lenha Eucalipto
Lenha Eucalipto

Densidade
(kg/m³)
550
450

Umidade
(%)
60
20

PCI
(kcal/kg)
1.400
3.380

Eficiência
33%
33%

Fonte: Elaborado pelos autores

Os resultados encontrados para os 300m³ mensais de resíduos são
apresentados no quadro 3.
Quadro 3 – Resultados encontrados.

Q
[kW]
123,05
243,06

Q
[kcal/mês]
76230000,00
150579000,00

Umidade
(%)
60
20

Fonte: Elaborado pelos autores

No estudo de Muller (2005, apud Carvalho (s.d)) foi considerado um modelo de
cálculo, Equação 2, utilizado para determinar a energia produzida por uma usina que
opera durante 24 horas por dia mensalmente.
Q[kWh] = Potência[KW] x 24 horas x 30 dias x FC x FD

(2)

Onde,
Q é a energia em kWh.
FC é o fator de carga = 0,60.
FD corresponde ao fator de disponibilidade = 0,97.
A produção de energia estimada através das potências calculadas no quadro 4
e, utilizando a Equação 2, é apresentada no quadro 4:
Quadro 4 – Produção estimada de energia.

Q[kWh]
51562,9884

Umidade
(%)
60

101853,6433

20

Fonte – Elaborado pelos autores
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Os resultados mostram que o montante de energia que seria produzida
mensalmente por uma usina seria o suficiente para abastecer entre 258 e 510
residências. Salienta-se que se considerou residências com consumo mensal de 200kWh.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso junto a empresa Tratasul – Tratamento de Madeira,
possibilitou analisar o potencial energético dos resíduos da indústria madeireira. Os
resultados mostram que existe a possibilidade de aproveitamento energético, sendo
possível atender cerca de 258 a 510 residências com consumo mensal de 200kWh. Ao
comparar os resultados encontrados com os trabalhos de Nogueira et al.(2014) e Muller
(2005), verificou-se que existe a possibilidade de aproveitamento energético dos resíduos.
Entretanto, diferentemente dos trabalhos citados, esse estudo analisa o potencial de
geração de energia elétrica através de determinada quantidade de resíduos. Por meio
deste estudo, verificou-se que a cidade de Araranguá apresenta outras indústrias
madeireiras. Neste sentido, recomenda-se a ampliação desse estudo para as demais
empresas, principalmente, para avaliar a possibilidade do agrupamento dos rejeitos para
atingir potencial energético mais elevado possa ser atingido. Através de uma análise
preliminar, verificou-se, conforme a Nogueira et al. (2014), que o teor de umidade
influencia fortemente o poder calorífico e, portanto, o valor final de energia gerada.
Ressalta-se a necessidade de estudos mais detalhados quanto ao teor de umidade dos
resíduos gerados pela empresa. Conforme os dados coletados, os resíduos são deixados
na área de floresta. Identificou-se que, neste caso, a empresa opta por deixá-los em
virtude de não ser possível aproveita-los como insumo para a produção dos seus
produtos. Este estudo demonstra a possibilidade de utilização dos resíduos por meio da
geração de energia elétrica. A energia pode ser utilizada pela própria indústria ou ser
vendida a concessionária de energia local. Estudos relacionados à logística de coleta e
processamento dos resíduos serão necessários para aprimorar os valores do potencial de
geração de energia. Os processos de pré-tratamento e de conversão térmica dos
resíduos devem ser analisados conforme os citados por Dhalquist (2013), a fim de
identificar valores típicos de eficiência. Além disso, deverão ser mensurados os custos de
equipamentos e mão de obra para averiguar a viabilidade econômica do processo.
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Resumo: Este artigo foi concebido com o objetivo de verificar se o investimento feito em um sistema de
micro ou minigeração distribuída baseado em módulos fotovoltaicos é rentável. A produção de energia dos
módulos fotovoltaicos varia, de acordo com o modelo, fabricante, tipo de módulo fotovoltaico e a intensidade
da radiação solar, como comprovam os resultados dos cálculos da estimativa da produção média anual,
para cada hora do dia, de um módulo fotovoltaico, apresentados nesse artigo. Os cálculos de produção de
energia dos módulos fotovoltaicos, foram efetuados a partir de dados de radiação solar. A produção de
energia do módulo fotovoltaico influência diretamente nos cálculos de retorno dos investimentos feitos no
sistema fotovoltaico. Para que esses empreendimentos tenham uma produção considerável e possam ser
conectados à rede elétrica da distribuidora local, é necessário a instalação de mais de um módulo
fotovoltaico, de alguns equipamentos de proteção e de sincronização dos módulos fotovoltaico com a rede
de energia, o que eleva o custo desses empreendimentos e assusta muitos consumidores. Para efetuar os
cálculos, foi usado como base, uma residência fictícia, localizada na cidade de Criciúma. Com a produção
diária do módulo fotovoltaico obtida através da radiação solar média registrada na região em que será feita
a instalação da usina fotovoltaica, da área e dos rendimentos dos módulos, e sabendo-se a quantidade de
energia que o consumidor deseja abater da conta de energia, é possível saber o tamanho do
empreendimento de geração a ser instalado e o custo total do mesmo. Assim é possível obter uma
estimativa da produção anual do empreendimento e da economia gerada anualmente. Os cálculos
efetuados comprovam que esse é um investimento que se paga em aproximadamente 8 anos e 11 meses e
ainda resulta em um retorno financeiro de aproximadamente R$ 126.000,00 em 25 anos.
Palavras-Chave: Geração distribuída, energia solar fotovoltaica e retorno de investimento.

1 INTRODUÇÃO

Com a criação da resolução normativa nº482, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) começou a estabelecer as regras para a microgeração e minigeração
distribuída, de modo a permitir que o consumidor possa gerar a energia que consome
(ABINEE, 2012). No final de 2015, o governo criou o Programa de Desenvolvimento da
Geração Distribuída (ProGD), com o objetivo de promover o uso dos módulos
fotovoltaicos e da energia alternativa (BRASIL, 2015).
Mesmo assim, muitos consumidores questionam a viabilidade da microgeração
ou minigeração distribuída e o tempo do retorno do investimento. Atualmente, o principal
meio de geração de energia usado nos sistemas de micro ou minigeração distribuída, é o
módulo fotovoltaico. O custo de aquisição e instalação desses módulos e dos
componentes necessários para que estes possam funcionar e ser conectados na rede de
distribuição de energia elétrica, é considerável, de modo que o sistema fotovoltaico
residencial básico custa, em média, entre 15 e 20 mil reais. O custo fica em torno de 10 a
13,33 R$/W. Nessa faixa de preço, é possível adquirir um sistema de microgeração
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distribuída com uma potência instalada de 1500 W (OLIVEIRA, 2016). O objetivo, nesse
artigo, é apresentar o tempo de retorno dos investimentos realizados em um sistema de
micro ou minigeração distribuída, demonstrando se esse investimento é vantajoso no
estado de Santa Catarina. Como mencionado anteriormente, o custo do sistema
fotovoltaico básico atualmente é elevado, de modo que os consumidores podem não
perceber que a longo prazo, esse investimento pode resultar em um bom retorno
financeiro.

2 METODOLOGIA

Para se efetuar os cálculos, utilizou-se como base, o exemplo dado por Lima et
al. (2015). No entanto, a residência da simulação, em que será instalada o sistema de
geração, localiza-se na cidade de Criciúma (SC). Nos cálculos, são utilizados dados de
irradiação solar obtidos através da estação meteorológica da Faculdade SATC, localizada
na mesma cidade citada anteriormente, referentes ao período de janeiro a dezembro de
2015. Esta residência possui um consumo médio mensal de 555000 Wh. O sistema de
geração fotovoltaico a ser implantado, será responsável pela produção de 70% de toda a
energia consumida, ou seja, produzira cerca de 388500 Wh por mês, resultando em uma
produção diária de 12950 Wh (LIMA et al., 2015). A média das horas diurnas anual, em
que foram registrados dados de radiação solar, para a cidade de Criciúma é de 12 horas,
o que resulta, em média, na produção de aproximadamente 1080 Wh. Para a realização
dos cálculos, será considerado que os módulos fotovoltaicos estão corretamente
instalados com sua face voltada para o norte, em temperatura de 25º C, possibilitando
que os módulos possam trabalhar com seu rendimento máximo. O módulo fotovoltaico
usado nesse exemplo é o módulo D, cujo os dados serão apresentados mais adiante
(ROCHA et al., 2012).
A radiação solar oscila conforme a hora do dia, fazendo com que a produção
do módulo seja desuniforme. Para se obter o valor da energia média gerada pelo módulo
fotovoltaico em cada horário do dia, foi utilizada a Equação (1) (VILLALVA, 2016).
EP = ES x AM x ɳM
Onde:
EP = Energia produzida pelo módulo fotovoltaico diariamente [Wh];
ES = Radiação solar média diária no local [Wh/m2/dia];
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AM = Área da superfície do módulo fotovoltaico [m2];
ɳM = Rendimento do módulo;
Como mostrado na Equação (1), a produção de energia depende da
radiação solar, da área da superfície e do rendimento do módulo fotovoltaico. Esse
rendimento oscila, de acordo com a potência e o fabricante do módulo. Os dados de
produção de energia do módulo fotovoltaico influenciam diretamente nos cálculos do
payback do sistema fotovoltaico, já que os módulos que apresentam alta capacidade de
geração

energia

empreendimento

atualmente

apresentam

fotovoltaico

caro,

valores expressivos,

alterando

completamente

o
o

que

torna

payback

o
do

empreendimento. A Figura 1 mostra uma comparação de produção de energia entre
alguns modelos de módulos fotovoltaicos.
Figura 1: Comparação da produção de energia de diferentes modelos de módulos fotovoltaicos.

O módulo que apresentou maior produção de energia foi o módulo A. Esse
módulo possui uma eficiência de 19,5%, dimensões de 1640 x 1000 x 40 mm, tensão de
circuito aberto em 37,9 V, corrente de curto-circuito em 10,05 A, potência máxima de
320 Wp, tensão de 33,6 V para a máxima potência e corrente de 9,53 A, também para a
máxima potência (LG ELECTRONICS, 2015). O módulo fotovoltaico B apresentado no
gráfico, possui uma eficiência de 15,51%, dimensões de 1675 x 1001 x 31 mm, tensão de
circuito aberto em 37,9 V, corrente de curto-circuito em 8,73 A, potência máxima de 260
Wp, e, para a máxima potência, tensão de 31,6 V e corrente de 8,24 A (SOLARWORD,
2013).
A terceira posição, na comparação apresentada nesse gráfico, ficou com o
módulo C. Esse módulo apresenta um rendimento de 15,4%, dimensões de 1667 x 994 x
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45 mm, tensão de circuito aberto em 37,9 V, corrente de curto-circuito em 8,96 A,
potência máxima de 255 Wp, tensão de 30,9 V para a máxima potência e corrente de 8,27
A, para a máxima potência (ISOFOTON, 2013). A última posição ficou com o módulo
fotovoltaico D, que possui eficiência de 14,7%. Esse módulo apresenta as dimensões de
1649 x 993 x 42 mm, tensão de circuito aberto em 36,9 V, corrente de curto-circuito em
8,58 A, potência máxima de 240 Wp, tensão e corrente de máxima potência, de 29,7 V e
8,1 A (ROCHA et al., 2012). Os resultados da média de produção do módulo fotovoltaico
D, usado no sistema de geração distribuída instalado na residência citada nesse artigo,
obtidos através da Equação (1), para cada hora do dia, assim como os dados referentes a
média de radiação solar anual para cada hora do dia, estão sendo apresentados na
Figura 2. Esses resultados são referentes aos dados de radiação solar citados
anteriormente.
Figura 2: Média da radiação solar e da produção do módulo fotovoltaico D para cada hora do dia.

A produção total diária desse módulo é de 679,35 Wh. Ao dividir o total de
energia consumida em Wh, que se deseja compensar durante o dia pelo total de energia
produzida em Wh, através do módulo fotovoltaico, obtêm-se o número necessário de
módulos para atingir a produção exigida. Neste caso, são necessários 20 módulos
fotovoltaicos para atender a produção solicitada no exemplo usado neste artigo
(VILLALVA, 2016). Atualmente, o estado de Santa Catarina ainda cobra o valor do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia produzida
pelos sistemas de microgeração e minigeração distribuída. Ou seja, dos 388500 Wh
mensais produzidos pelo sistema de geração a ser instalado na residência em questão,
apenas 291400 Wh serão convertidos em créditos para posterior compensação de
consumo de energia. Para efetuar os cálculos de retorno, vamos considerar que o
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investimento inicial realizado no sistema fotovoltaico é de aproximadamente R$ 25.480,00
(LIMA et al., 2015). Para a residência desse exemplo, a concessionária cobra uma tarifa
de R$/kW 0,55 (CELESC, 2016).
Para realizar os cálculos de retorno dos investimentos feitos no sistema
fotovoltaico, será usado como valor de reajuste de tarifa em 2016 e para os próximos
anos, a média da taxa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
registrada entre janeiro e maio de 2016, sendo esta, 9,81% (IPCA, 2016). O IPCA é
usado, no cálculo de reajuste das tarifas, para corrigir os custos de distribuição de energia
das distribuidoras (CARÇÃO, 2011). Ao multiplicar o valor da tarifa pelo total de energia
produzida através dos módulos durante o ano, obtém-se o total economizado durante o
mesmo período. Para obter o valor da nova tarifa reajustada, adiciona-se o valor da antiga
tarifa com a porcentagem de reajuste. Com relação ao saldo, soma-se o valor deste, pelo
valor referente ao estimado da economia obtida em cada ano, resultando em um saldo
final positivo (LIMA et al., 2015).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 apresenta os resultados da estimativa de tempo necessário para o
retorno dos investimentos realizados no sistema de geração de energia fotovoltaico, uma
estimativa da economia gerada dentro de um período de 25 anos e uma aproximação da
economia aproximada anual pelo titular da residência desse exemplo, com a implantação
desse sistema de geração.
Figura 3: Estimativa em anos, do tempo de retorno do investimento feito em um sistema de geração de energia com
base em módulos fotovoltaicos.
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Os cálculos revelaram que a estimativa da economia gerada, em 25 anos, com
esse

investimento,

é

de

R$

141.810,02.

O

payback

do investimento

é

de

aproximadamente 8 anos e 11 meses e, após 25 anos, supõem-se que a economia
gerada no período de um ano seja de R$ 16.716,81. O período de tempo de 25 anos
usado no gráfico, refere-se ao tempo de vida útil dos módulos fotovoltaicos, garantido
pelos fabricantes. Esses cálculos não consideraram os custos com a manutenção do
sistema fotovoltaico. Porém, se esses custos entrarem nos cálculos, estima-se que o
ganho final reduza em torno de R$ 15.000,00. Apesar de a vida útil dos módulos
fotovoltaicos ser de 25 anos, o inversor possui uma durabilidade que varia entre 10 e 15
anos (INOVASOL, 2016), sendo necessário a compra de 2 inversores para que o sistema
fotovoltaico funcione pelo período estabelecido. Cada inversor custa aproximadamente R$
10.590,00. Ainda tem os custos com a manutenção dos componentes da string box e com
a limpeza dos módulos fotovoltaicos, que deve ser feita duas vezes por ano, e as perdas
de eficiência dos módulos fotovoltaicos. Esses módulos se degradam em torno de 0,5% a
1% ao ano, de modo que, no fim da vida útil, a potência de pico mínima do módulo seja
20% menor que a registrada no momento da compra (LOPEZ, 2012). Os resultados
obtidos demonstraram que, mesmo com a inclusão dos custos de manutenção, é
vantajoso investir em um sistema de geração fotovoltaica. Os custos de manutenção
podem variar muito de um sistema fotovoltaico para o outro, o que torna difícil prever com
exatidão o retorno financeiro que o consumidor terá.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cálculos efetuados mostraram que é viável investir em empreendimentos de
micro ou minigeração distribuída baseadas em módulos fotovoltaicos. Apesar do
investimento inicial ser considerável, comprova-se que a economia gerada durante um
período de 25 anos é suficiente para pagar o investimento feito no sistema de geração e
ainda resulta em um retorno financeiro excedente expressivo. No caso de uma empresa,
esse dinheiro pode ser usado, por exemplo, na aquisição de novos equipamentos, ou na
melhoria de sua estrutura.
REFERÊNCIAS

ABINEE. Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica
Brasileira. 2012.

ISSN 2526-4044

741 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

BRASIL. Portaria nº 538, de 15 de dezembro de 2015. Diário Oficial da União. Brasília,
DF, 16 dez. 2015. n. 240, Seção 1, p. 96-96. ISSN 1677-7042. Disponível em:
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=96&data=16/1
2/2015>. Acesso em: 6 out. 2016.
CARÇÃO, João Francisco de Castro. Tarifas de Energia Elétrica no Brasil. 2011. 103 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
CELESC. Tarifas. Disponível em:
<http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/duvidas-mais-frequentes/1140-tarifa>.
Acesso em: 16 jun. 2016.
INOVASOL. F. A. Q. 2016. Disponível em: <http://inovasol.eco.br/f-a-q/>. Acesso em: 10
out. 2016.
IPCA. Disponível em: <http://br.advfn.com/indicadores/ipca>. Acesso em: 16 jun. 2016.
ISOFOTON. Monocrystalline Module ISF-255. 2013. Disponível em:
<http://www.mpptsolar.com/pt/images/paineis-solares/pdfpaineis/isofoton_255_en__4.pdf>. Acesso em: 6 out. 2016.
LG ELECTRONICS (Coreia do Sul). LG NeON™ 2: LG320N1C-G4 / LG315N1C-G4 /
LG310N1C-G4 / LG305N1C-G4. 2015. Disponível em:
<http://www.lg.com/global/business/download/resources/solar/DS_NeON2.pdf>. Acesso
em: 6 out. 2016.
LIMA, Gabriel Constantino de et al. Geração solar fotovoltaica residencial: impacto no
retorno do investimento a partir da isenção do icms conforme o sistema de compensação
de energia elétrica. In: Congresso Brasileiro de Energia, 16. 2015, Rio de Janeiro. Anais...
LOPEZ, Ricardo Aldabó. Energia Solar Para Produção de Eletricidade. São Paulo:
Artliber, 2012.
OLIVEIRA, Felipe. Investimento em painel solar compensa em 23 Estados, diz
consultoria. 2015. Disponível em:
<http://www.udop.com.br/index.php/index.php?item=noticias&cod=1128764>. Acesso em:
1 jun. 2016.
ROCHA, Alexandro Vladno da et al. Análise da radiação global em Natal-RN entre abril de
2011 a março de 2012 e sua influência na produção de energia elétrica. In: CONNEPI, 17.
2012, Palmas. Anais...
SOLARWORD (Estados Unidos). Sunmodule®: SW 260 mono / 2.5 Frame. 2013.
Disponível em: <https://www.solarworldusa.com/~/media/www/files/datasheets/sunmodule-plus/sunmodule-solar-panel-260mono-black-ds.pdf.>. Acesso em: 6 out. 2016.
VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 2. ed.
São Paulo: Érica, 2016. 224 p.

ISSN 2526-4044

742 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE PARA
CADEIRANTES
Cassiano Rodrigues Moura1, Paulo Ricardo Borgmann Sembarski², Alido
Ronchi², Fernando Cardoso², Priscila Eduarda Kraft Lopes², Matheus Kruger²
1

2

IFSC/Mecânica /cassiano.moura@ifsc.edu.br
IFSC/Tecnólogo em Fabricação mecânica/fabricacao20151@gmail.com

Resumo: O processo de projeto e desenvolvimento de produto é uma complexa atividade relacionada à
engenharia e indústria. Mesmo complexo e arriscado existem técnicas prestigiadas e conceitos inovadores
para auxiliar no controle desse processo, reduzindo o nível de incerteza do processo de desenvolvimento
como um todo, e ao mesmo tempo aumentando as chances de sucesso de um produto. Embora não
existam garantias de que um produto terá sucesso absoluto após seu lançamento, mesmo seguindo os
melhores conceitos de desenvolvimento, utilizar normas, respeitar requisitos de ergonomia, compreender os
desejos dos clientes e buscar as decisões corretas devem maximizar o potencial do produto. Este trabalho
tem como objetivo apresentar um projeto de uma plataforma de acessibilidade para cadeirantes para
auxiliar o deslocamento de pessoas com necessidades especiais para o Câmpus Geraldo Werninghaus do
IFSC. A metodologia utilizada se se caracteriza por meio de pesquisa tecnológica, que busca a geração de
novos produtos. Ela inicia-se com o Projeto Informacional, onde são levantadas as informações referentes
às necessidades dos cadeirantes e a normalização a ser aplicado para o projeto. Posteriormente será
desenvolvido o projeto conceitual para buscar soluções para as funções aplicadas ao produto e por fim o
projeto detalhado onde é apresentada uma visão geral do conceito proposto.
Palavras-Chave: Projeto de produto, Rampa de acessibilidade, Cadeirantes.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto de um equipamento
para satisfazer as necessidades de cadeirantes em sua circulação pela unidade IFSC
Geraldo Werninghaus. A rampa que atualmente está instalada no prédio foi construída
fora das normas e, portanto, se encontra inacessível devido sua inclinação estar maior
que o estabelecido pelas normas vigentes.
Estas são as premissas para o desenvolvimento deste projeto, que de forma
geral, trata-se de um elevador diagonal indicado para pessoas com mobilidade reduzida,
em específico, para cadeirantes. As técnicas aplicadas para se chegar às especificações
são baseadas em conceitos de desenvolvimento de produto.
O Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) pode ser visto como um
conjunto de atividades através das quais se podem chegar às especificações do projeto
de um produto ou de seu processo de produção, levando em consideração as
especificações do mercado, restrições tecnológicas e as estratégias competitivas de uma
empresa (ROZENFELD et al. 2006).
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Para Baxter (1998), o desenvolvimento de novos produtos é uma atividade
importante e arriscada. Estudos realizados no Canadá e Estados Unidos analisaram os
projetos, processos de produtos e a relação comercial entre eles. Este estudo do método
de desenvolvimento de novos produtos permitiu observar os fatores de sucesso ou
fracasso. Os fatores foram divididos em três grandes grupos:


Forte orientação para o mercado: Benefícios significativos ou valores superiores
para os consumidores. Considerado o fator mais importante para o sucesso de um
produto, se este tiver um grande diferencial dos produtos de outras empresas ou for
lançado antes dos produtos das outras empresas;



Planejamento e especificação prévia: Produto definido com precisão antes de seu
desenvolvimento. Produtos que passam por um estudo de viabilidade técnica e
econômica possuem mais chances de obter o sucesso comercial;



Fatores internos à empresa: Excelência técnica e de marketing. Com uma equipe
técnica de desenvolvimento e de marketing, bem formadas e entrosadas, as
chances de sucesso se elevam.
O desenvolvimento de produtos deve ser orientado para o consumidor. O

designer de produtos bem-sucedido é aquele que consegue pensar com a mente do
consumidor: ele consegue interpretar as necessidades, sonhos, desejos, valores e
expectativas do consumidor.
É muito difícil introduzir novos produtos, principalmente aqueles com maior
grau de inovação. Os consumidores apresentam tendência conservadora e só estão
dispostos a mudar de hábito se tiverem uma boa razão para isso.
Um novo produto, com urna clara diferenciação em relação aos existentes e
com um evidente acréscimo de valor para o consumidor, pode ser essa razão. Como
resultado, tais produtos têm cinco vezes mais chances de sucesso comparado com
aqueles que apresentam pouca diferenciação e um mínimo de valores adicionais. Assim,
a orientação para o mercado é um elemento chave para o desenvolvimento de novos
produtos.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho pode ser observada na
Figura 1, onde está representada a sequência aplicada para se chegar às especificações
do produto.
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Figura 01 - Metodologia aplicada para desenvolvimento do produto.

Planejamento
do projeto

Projeto
informacional

Projeto
conceitual

Projeto
detalhado

No Planejamento do projeto foi realizada uma análise detalhada das etapas
que contemplam o projeto de produto. Durante a fase informacional foi desenvolvido o
benchmark, contrapôs-se o produto com concorrentes já atuantes no mercado, permitindo
uma ampla visualização de vantagens e desvantagens do produto a ser desenvolvido.
Foi elaborada uma pesquisa de mercado para se chegar aos requisitos dos
consumidores e posteriormente foi possível convertê-los em requisitos de produtos e
elaborar a matriz morfológica para buscar soluções para as funções.
A partir destes dados elaborou-se um croqui, e consequentemente um estudo
sobre conjunto, subconjuntos, componente e possíveis falhas. Com seções de
detalhamento obteve-se então um conceito final para o produto.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Planejamento do projeto

Com uma análise detalhada das premissas e normas referente ao projeto foi
possível criar uma declaração de escopo para delinear as informações no decorrer do
desenvolvimento do produto, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 01 - Declaração de escopo do projeto.
Escopo do
Produto

Equipamento para adequação da rampa de acesso para pessoas com
mobilidade reduzida, aplicável à rampa já construída em alvenaria
que não atende às especificações de acesso previstas em norma.

Mercado

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus
Geraldo Werninghaus e comunidade.

Escopo de
Projeto

Equipe de desenvolvimento de projeto composta por:
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- Engenheiros do Câmpus, técnicos e alunos pesquisadores.
Premissas

O acesso (rampa) que foi construído não está conforme as normas
brasileiras de acessibilidade (NBR 9050/2015). Com essa situação se
propôs a elaboração deste projeto, que será desenvolvido e testado no
Campus GW.

Restrições

Como restrição, pode-se considerar:
- Não aceitação do produto por pessoas com mobilidade reduzida.
- Produto não atender a expectativa.

Custo

Menor que R$ 40.000,00.

O escopo do projeto abrange as necessidades de pessoas com mobilidade
reduzida em circular pela unidade IFSC Geraldo Werninghaus, particularmente, os
segundo e terceiro andares. O público alvo do produto consiste em toda e quaisquer
pessoa com mobilidade reduzida que trafegue na unidade IFSC Geraldo Werninghaus.
As restrições do produto baseiam-se na não aceitação do produto por pessoas
com mobilidade reduzida e a não correspondência do produto com a qualidade desejada.

3.2 Projeto informacional

Nesta fase foi elaborada uma análise de benchmark por ser descrito como um
método para o conhecimento e comparação do mercado existente. Ferramenta onde são
analisados os pontos críticos dos processos ou produtos existentes.
A análise de benchmark é apresentada na Tabela 2 e tem como objetivo a
descrição dos produtos, ressaltando suas características principais e seus principais
elementos de qualidade.
Elaborou-se na sequência uma pesquisa de mercado com o objetivo de
determinar quais reias necessidades dos clientes e posteriormente relacioná-las no QFD Quality Function Deployment (CHENG, 2007), de forma a determinar as necessidades do
projeto.
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se Google Forms. Esse
questionário foi composto de uma questão relacionada à segurança, cinco questões de
múltipla escolha, duas questões abertas, uma de gênero e uma de faixa etária.
O link foi divulgado pelos responsáveis do projeto em suas páginas do
Facebook e grupos de acessibilidade, visando o maior número de pessoas com
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mobilidade reduzida. Dessa forma, em uma semana, foram levantados quarenta e seis
questionários respondidos, sendo destes, sete de pessoas com mobilidade reduzida.

Tabela 02 - Análise de benchmarking.

3.3 Projeto conceitual

A partir dos requisitos do produto e dos clientes, foram determinadas as
principais funções do equipamento. Estas foram dispostas por ordem de operação em
forma de modelagem funcional. Com o objetivo inicial de "transportar o usuário através
dos andares", desdobrou-se o mesmo, chegando às sub-funções do produto.
Com isso pode-se construir a matriz morfológica onde foram identificados os
princípios de solução para cada função. A Tabela 3 apresenta uma visão parcial desta
matriz.
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Tabela 03 - Matriz morfológica (parcial).

Fixar

Pneumático

Trava manual

Trava por contato

Garra inferior

Rede

Rede + solar

Rede + gerador

Rede + no-break

Cabo de aço

Apoio lateral

Apoio inferior

Apoio superior

Trava por cabos

Prover energia

Prover
movimento

Guia linear

3.4 Projeto detalhado

Após uma análise de viabilidade técnica e mercadológica, foi possível alinhar
os princípios de solução chegando a uma configuração de produto que atenda as
necessidades dos consumidores, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Conceito final do produto.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a utilização das técnicas e ferramentas do processo de desenvolvimento
de produtos foi possível chegar às especificações de um equipamento que atendesse as
expectativas dos usuários.
Também foi fundamental conhecer os clientes e o mercado externo. Isso foi
determinante para conduzir a criação para um produto de sucesso, importando-se com o
cliente, ou seja, afastando os riscos, separando o produto da teoria, e trazê-lo para mais
perto da realidade.
O projeto alcançou sua fase final sem sofrer com problemas críticos que
inviabilizassem o mesmo, sendo que todos os requisitos do consumidor foram sanados.
Entre eles, encontram-se a segurança, requisitos envolvendo ergonomia e praticidade de
uso.
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Resumo: O sistema de atuadores de uma aeronave é complexo, cada componente tem um papel
fundamental para que o voo seja executado com sucesso. Em aeronaves de pequena escala, comumente
aplica-se atuadores do tipo servo motor, que são responsáveis pela movimentação das superfícies de
comando, de modo que a Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), realize um voo seguro e estável, da
decolagem ao pouso. Tendo em vista que existem vários modelos de servo motor no mercado, estes com
várias características diferentes, surgiu a necessidade de desenvolver um método de avaliação, afim de
efetuar a validação destes componentes. Para isso selecionou-se o modelo Corona DS-238HV como estudo
de caso. Inicialmente projetou-se uma bancada com a finalidade de mensurar o torque fornecido pelo servo,
e uma segunda bancada para a simulação de voo. Nos testes a principal variável mensurada foi o torque
fornecido em virtude da corrente e tensão elétrica aplicada no equipamento. A primeira bateria de análises
foi efetuada na bancada de torque sendo os servos avaliados individualmente, efetuou-se uma simulação
de voo aplicando todos os componentes de comando, controle e atuação que integram uma ARP,
verificando o comportamento dos servos na simulação. Ao final efetuou-se o processamento de dados e
obteve um torque máximo de 0,4 N/m, valor igual ao fornecido pelo fabricante, validando o processo de
análise adotado e certificando as informações técnicas do equipamento.
Palavras-Chave: Servo motor, método de validação, bancada de testes, Aeronave Remotamente Pilotada,
simulação de voo.

1 INTRODUÇÃO
A aplicação de ARPs no contexto atual é crescente, nota-se um avanço positivo
em estudos e desenvolvimento de ARPs, que de fato está atendendo de forma satisfatória
os ramos industrial e científico. Como exemplo notório de crescimento deste setor tem-se
o evento internacional SAE AeroDesign®, que incentiva o desenvolvimento tecnológico
voltado a ARPs através de uma competição entre instituições de nível superior. Em sua
versão nacional a SAE Brasil AeroDesign®, com caráter classificatório para a competição
internacional, é um evento com alto nível competitivo, contando sempre com o apoio de
grandes empresas do ramo aeronáutico, que buscam novos conceitos de ARPs e mão de
obra qualificada oriunda das equipes participantes.
Para o projeto de uma ARP, independentemente de sua aplicação, é
necessário conhecer as condições do voo em que a mesma estará exposta, com isso é
possível efetuar o dimensionamento dos componentes que integram os sistemas de
controle, comando e atuação. Os atuadores estão diretamente ligados ao voo, seja para
manter a estabilidade da aeronave ou para alterar as condições de voo como mudança de
rota ou velocidade.
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Em uma ARP, os atuadores comumente são do tipo servo motor, por possuir
um bom desempenho em relação a seu peso, sendo fundamental para executar os
comandos e direcionar a aeronave durante o voo. Podem ser aplicados em superfícies de
comando como leme, aileron, profundor, flap, freios e no controle de aceleração do motor.
A aplicação do servo motor tem a finalidade de movimentar um mecanismo
dinâmico de forma precisa, onde o controle de posição é necessário. O dispositivo
movimenta sua haste acoplada até a posição desejada, ao tentar modificar a posição
predefinida da haste nota-se uma resistência feita pelo motor, essa resistência é chamada
de torque e busca manter a posição previamente estabelecida. O servo motor é
constituído internamente por um motor elétrico, engrenagens de redução, potenciômetro e
driver para controle de passo, todos acoplados em um único componente. (PAZOS, 2002,
p.208).
Visando contribuir com estudos referentes a servo motores com aplicação em
ARPs, o presente artigo tem o objetivo de desenvolver um método de análise e validação
dos servos motores através de bancadas de teste. Serão coletados dados de torque e
consumo elétrico, posteriormente comparados com os dados fornecidos pelo fabricante, a
fim de validar os métodos de ensaio e a aplicação do servo motor em ARPs.
2 METODOLOGIA
Para maior compreensão do funcionamento dos servos motores é necessário
caracteriza-lo referente aos aspectos mecânicos e elétricos. Para analisar a capacidade
de torque do servo e seu respectivo consumo energético em sua tensão elétrica nominal
de operação, definiu-se o fluxograma apresentado na Figura 1.
Figura 1 – Fluxograma de projeto.

Fonte: Autor.

2.1 Análise de Torque
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Com o intuito de mensurar as características de torque do servo motor,
desenvolveu-se uma bancada de teste que consiste em acoplar a haste de acionamento
do atuador a um dinamômetro (WeiHeng, Portable Electronic Scale 0-40kg ± 0,01). Foi
necessário um controlador de posição (Turnigy LED Servo Tester for 4 Servo's), com a
finalidade de comandar a angulação do servo e uma fonte elétrica de corrente contínua,
para evitar alterações nos resultados dos testes.
A fonte é regulada para 6,6 V (AFR-PS3005 0~32 V ±1% 0~5 A ±1%), tensão
nominal de atuação do servo motor. A ligação do sistema consiste em alimentar o
controlador de posição que fará o comando de posição para o atuador acoplado a ele,
que por sua vez estará engastado a um dinamômetro, tendo assim uma leitura do torque
gerado pelo servo motor. A leitura de corrente elétrica é feita através de um multímetro
(FLUKE 115), que está ligado entre a alimentação do servo e o potenciômetro, conforme
Figura 2.
Esta condição de ensaio foi definida pois entende-se que com a potência (P)
elétrica máxima constante, um motor elétrico de corrente continua em situação travada,
ou seja, sem rotação ( rps ), atingirá seu torque ( T ) máximo, conforme Eq. (1)
(NUSSENZVEIG, 2013, p. 281).
P=T.rps

(1)

Figura 2 – Bancada de teste de torque.
Fonte de
alimentação

Bancada de
torque

Dinamômetro

Multímetro
corrente

Controlador
de posição

Servo motor

Fonte: Autor.

Ao realizar testes preliminares, constatou-se que ao submeter o servo motor à
situação extrema descrita anteriormente, o mesmo sofre sobreaquecimento devido à
demanda de corrente aplicada, resultando em sua falha. Dessa forma, verificou-se qual
deveria ser o tempo máximo de duração do ensaio. Constatou-se que após
aproximadamente sete segundos, a temperatura do componente atinge uma situação
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crítica, sendo definido o tempo máximo de ensaio para sete segundos. Para continuidade
dos testes, necessitou-se aguardar o dispositivo resfriar à temperatura ambiente para um
posterior ensaio.
Na execução do estudo, é necessária a escolha de um modelo de servo motor,
sendo definido o modelo que apresente melhor custo benefício e características técnicas
que atendam aos resultados iniciais do projeto. Dessa forma, definiu-se pelo modelo
apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Dados do servo motor.

Servo motor Corona DS238HV
Tensão:

6,0 V / 7,4 V

Corrente de funcionamento:

300 mA / 400 mA

Velocidade de operação:

0,14 s 60º / 0,13 s 60º

Torque:

0,4 N.m / 0,46 N.m

Dimensões:

29x13x30 mm

Peso:

22 g

Conector fio:

300 mm

Faixa de temperatura operacional: -20 °C + 60°C
Fio:

22 AWG
Fonte: fabricante Corona (HobbyKing).

2.2 Simulações de Voo
Na composição de um ARP, utiliza-se diversos servos motores. Logo, desenvolveuse uma segunda bancada com o intuito de simular o desempenho de todos os atuadores
em conjunto durante uma situação de voo, pois, devido à dinâmica do voo, diversos
atuam simultaneamente estabilizando e direcionando a ARP.
Na construção da bancada, aplicou-se sete servos, que representam leme,
bequilha, profundor, aileron esquerdo e direito, acelerador e freio. Com intuito de simular
as cargas impostas nos atuadores, foram utilizadas molas para ancoragem dos servos.
Neste caso, houve a necessidade de utilizar um receptor e um rádio (modelo) controle
para atuação dos servos. Com objetivo de simular uma situação real de voo, utilizou-se
um rádio controle de aeromodelismo conectado ao simulador de voo Realflight®, esse
transmite o sinal para o receptor acoplado à bancada de testes, ou seja, durante a
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simulação de voo, todas as condições impostas ao aeromodelo do simulador são
replicadas para bancada de testes, conforme Figura 3.
Determinado que a simulação de voo deve durar 300 segundos, pois analisouse o tempo médio de voo de uma ARP na competição SAE Brasil AeroDesign®. O tempo
será suficiente para coletar um pacote de dados da bancada e efetuar a média de
consumo. Durante todo o período de simulação, serão coletados dados de corrente
elétrica em intervalos de 15 segundos.
Figura 3 – Bancada de simulações de voo.
Controle de
voo

Simulador
de voo

Servo motor

Multímetro
tensão

Fonte de
alimentação

Multímetro
corrente

Bancada de
teste

Receptor de
sinal

Fonte: Autor.

Com o intuito de selecionar a mola a ser aplicada na bancada de testes como
engaste do servo, foi avaliado seu coeficiente de rigidez, conforme Eq. (2). Buscou-se
uma mola com o coeficiente de rigidez (K) que produza o esforço máximo (F), quando o
servo atingir o momento máximo da haste, desde que a mola não trave a movimentação
do atuador. Constatou-se que a mola deve ter o coeficiente de rigidez de
aproximadamente K=2912 N/m, conforme Figura 4 (RAO, 2008, p. 10).
F=K.

(2)

Figura 4 – Deslocamento máximo da mola.

Fonte: Autor.
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Na bancada de simulação de voo não foi considerada a situação extrema de
operação imposta na bancada de força, pois tal condição não é uma situação normal de
atuação durante um voo, salvo exceções que o ARP é exposto a situações como rajadas
de vento. Condições de esforço extremo foram consideradas como tendo curta duração.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a realização dos ensaios, foram comparados os resultados teóricos
obtidos nas bancadas de testes com as informações especificadas pelo fabricante,
constatou-se que não existe variações significativas, validando os resultados obtidos.
Uma segunda análise refere-se à corrente elétrica máxima consumida na
tensão especificada pelo fabricante, para esse teste foi utilizada a mesma bancada do
teste anterior, porém utilizando um multímetro para análise de consumo do servo, em uma
situação crítica, ou seja, com servo motor travado. Nessas condições, foram feitos 10
ensaios, e posteriormente foi gerada uma média aritmética simples dos valores
adquiridos. Os resultados obtidos estão expostos na Tabela 2.
Tabela 2 - Desempenho médio Servo motor corona DS-238HV.

Corrente (A)

Tensão (V)

Torque (N.m)

1,42

6,25

0,40

Fonte: Autor.

Realizado os testes na bancada de simulação de voo conforme descrito
anteriormente, foram obtidos os resultados de consumo dos servos motores e verificou-se
que os mesmos operam de forma integral na atuação das molas acopladas. Através da
Figura 5, observa-se que em nenhum momento ocorre o pico de corrente para todos os
servos motores travados, assim podendo constatar que a bancada de ensaio global
atende as condições de simulação dinâmica de voo.
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Figura 5 – Consumo médio dos servos motores.

CORRENTE (A)

Consumo

Media

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

50

100

150

200

250

300

TEMPO (S).

Fonte: Autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo demonstrar de forma concisa um método
desenvolvido para análise de servo motores com aplicação em uma ARP, a fim de
comprovar o uso dos mesmos de forma confiável para o voo. Com os testes e estudos
realizados, pôde-se concluir que o método de análise desenvolvido, é valido, assim como
os atuadores estudados estão aptos a serem aplicados. Foi possível verificar que os
dados fornecidos pelo fabricante do servo Corona DS-238HV são compatíveis com os
dados coletados nas bancadas de testes e confiáveis para serem aplicados em uma ARP,
desde que respeitados os limites estipulados. Os resultados adquiridos foram os
esperados, ampliando o conhecimento na área e suprindo as necessidades para a
conclusão dos testes e validação das bancadas.
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ANÁLISE E SIMULAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UM MERCADO
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Resumo: Os supermercados são edificações que incorporam sistemas de aquecimento, ventilação, ar
condicionado e refrigeração no mesmo lugar, fazendo com que seus gastos com energia elétrica sejam
consideravelmente grandes. Com isso, devem-se buscar alternativas que reduzam o consumo e que evitem
o elevado desperdício de energia. Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma pesquisa de campo
com o objetivo de coletar dados e informações para analisar e simular o consumo de energia elétrica em um
mercado na região de Pedras Grandes, SC. Utilizou-se também o software DOMUS para estudo e avaliação
dos dados coletados. Verificou-se que o tipo de carga que mais consome energia elétrica neste
estabelecimento é a refrigeração, porém os gastos com iluminação também devem ser considerados. Com
os resultados obtidos, pode-se perceber que há diversos pontos que podem ser estudados a fim de reduzir
o consumo de energia nesta edificação e que este trabalho pode ser estendido a outros estabelecimentos
do mesmo perfil para verificar um possível padrão no consumo de energia elétrica.
Palavras-Chave: Eficiência energética, mercados, simulação.

1 INTRODUÇÃO

As organizações devem se preocupar não somente com questões éticas e
legais, mas também com o que diz respeito às causas morais e sociais. Isto traz uma
nova tendência na direção das empresas fazendo com que o contato com os
consumidores esteja cada vez maior (SOARES et al., 2014). O ramo supermercadista
demonstra empenho em assumir alternativas que revertam em melhorias para seus
clientes. Por isso, a maioria das empresas deste ramo estão adotando ideias que
viabilizem ações socioambientais, aliando o consumo com a preocupação ambiental
(LACERDA, 2008).
Os supermercados são edificações que incorporam sistemas de aquecimento,
ventilação, ar condicionado e refrigeração no mesmo lugar. Porém, ainda há uma
carência de análises no que diz respeito ao consumo de energia anual (PEDROTTI,
2015). Em geral, edificações deste tipo apresentam conveniências que auxiliam na
redução de tarifas de energia elétrica, tanto por substituição de equipamentos e
alterações na estrutura ou mudança no hábito dos usuários. Porém, existem alguns itens
que colaboram ainda mais com o desperdício como, por exemplo, equipamentos sub ou
superdimensionados, falta de planejamento na construção da edificação, manutenção
inadequada ou falta de cuidado por parte dos funcionários para o gerenciamento da
energia (PANESI, 2008).
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Com as dificuldades enfrentadas em relação ao suprimento de energia, tanto
pela crise hídrica quanto pela crise do petróleo, é essencial que hajam maiores controles
e estudos no âmbito de eficiência energética e sustentabilidade, buscando adequar
edificações e conscientizar os usuários a um consumo sustentável e sem desperdícios.
Dentro desse contexto, este artigo tem por objetivo a análise e simulação do
consumo de energia elétrica em um mercado na região de Pedras Grandes, SC,
utilizando o software DOMUS, que é empregado como instrumento de apoio à eficiência
energética de edificações. Para esta análise, foi realizada uma pesquisa no
estabelecimento para o levantamento de dados e informações relevantes para os
resultados da simulação que será apresentada na seção 2. Os resultados e discussões
finais serão apresentados nas seções 3 e 4.

2 METODOLOGIA

Esse estudo caracteriza-se pela simulação do consumo de energia elétrica de
um mercado na região de Pedras Grandes através do software DOMUS e posteriormente
a comparação com o consumo real da edificação. Todas as informações utilizadas para
implementação do estudo serão apresentadas nas subseções a seguir.

2.1 Informações da região de análise e do estabelecimento

O mercado situa-se na região sul, na cidade de Pedras Grandes em uma
latitude de -28.435383 (S) e longitude de -49.186892 (W). A Figura 1 mostra uma vista
aérea do estabelecimento. Esta edificação funciona de segunda a sexta das 08:00 às
18:00 e aos sábados das 08:00 às 12:00, possuindo um total de quatro funcionários.
Figura 01 – Vista aérea do mercado

Fonte: Google Maps (2016)
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2.2 Levantamento de dados

Através da fatura de energia elétrica, pode-se estabelecer o perfil de consumo
durante um ano do estabelecimento. O período estudado será entre os meses de abril de
2015 e março de 2016. A Figura 02 mostra este perfil.
Figura 02 – Perfil de consumo mensal

Fonte: Autor (2016)

Para realizar a simulação, é necessário conhecer todos os equipamentos
utilizados no estabelecimento. Estes dados são mostrados na Tabela 02. No período
estudado, não houve nenhuma substituição significativa de equipamentos e o
estabelecimento não possui aparelhos condicionadores de ar.
Tabela 02 – Tabela de Cargas

Equipamento

Quantidade

Potência (W)

Freezer

1

258

Freezer Sorvete

1

350

Refrigerador

1

375

Expositor de laticínios

1

375

Expositor açougue

1

375

Computador

1

200

Balança

1

0,5

Lâmpada T12

10

40

Fonte: Autor (2016)
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2.2 Simulação com o software DOMUS

O software DOMUS é um programa de simulação higrotérmica e energética de
edificações desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas Térmicos da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em parceria com a Eletrobrás, no âmbito do
Procel Edifica, para servir como instrumento de apoio à eficiência energética de
edificações.
Para a realização da simulação, a arquitetura da edificação foi modelada no
software. Para o percentual de abertura, que indica quanto as portas e janelas ficam
abertas durante certo período de tempo, considerou-se 20% para as janelas e 100% para
as portas. Os dados dos equipamentos coletados com seus respectivos horários de
funcionamento também foram inseridos no mesmo. Todos os equipamentos foram
considerados com tempo de funcionamento constante e no mesmo horário de
funcionamento do estabelecimento ao longo do ano, exceto os aparelhos de refrigeração.
Segundo Venturini e Pirani (2005), o tempo de operação dos compressores
utilizados nos aparelhos de refrigeração varia normalmente de 16 a 20 horas por dia.
Para a simulação, foi considerado como 16 horas por dia o funcionamento dos
equipamentos no mês com o menor consumo de energia e 20 horas por dia no mês de
maior consumo, intercalando o tempo neste intervalo durante os outros meses. A Tabela
03 mostra estes dados.
Tabela 03 – Tempo de funcionamento dos aparelhos de refrigeração

Mês
Horas de
Funcionamento

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
20

20

19

20

16

16

18

16

16

17

18

18

Fonte: Autor (2016)

No quesito iluminação, o número a ser inserido é estabelecido através da
relação da potência (em watts) instalada no estabelecimento dividido pela área total do
mesmo, que neste caso é 2 W/m². Também se considerou fatores de ponderação
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
para conversão da componente radiante dos ganhos de calor em carga térmica,
específico para cada fonte de energia radiante. O tempo de funcionamento das lâmpadas
é o mesmo do horário de funcionamento do estabelecimento.
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Em relação à contribuição das pessoas presentes no ambiente, utilizou-se a
Tabela 01 da NBR 16401 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008),
que indica a quantidade típica de pessoas por metro quadrado de estabelecimento de
acordo com o seu ramo de negócio. Neste caso, considerou-se um supermercado popular
com uma quantidade de 12 pessoas a cada 100 metros quadrados circulando no
ambiente.
Os dados do arquivo climático para o clima externo foram considerados para a
cidade de Urussanga, que está localizada próximo a região do estudo. O intervalo para
simulação compreende de abril de 2015 a março de 2016.
O passo de tempo para simulação considerado foi de 15 minutos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 3 mostra a percentagem por tipo de carga do consumo de energia
elétrica.
Figura 03 – Consumo por tipo de carga

Fonte: Autor (2016)

Percebe-se, através desta figura, o maior consumidor de energia elétrica no
mercado: a refrigeração. Isto indica que algumas ações podem ser estudadas para que o
consumo ocorra de maneira mais eficiente nesta área.
Apesar de a iluminação não ser a maior consumidora de energia, esta parte
também deve ser estudada a fim de reduzir ainda mais os gastos com energia elétrica. O
DOMUS também não fornece informações se o estabelecimento está de acordo com a
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ISO/CIE 8995-1(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2013).
Portanto, sugere-se a utilização de outro software para a obtenção destas informações.
A Tabela 04 mostra o consumo calculado através da simulação e o consumo
real do estabelecimento.
Tabela 04 – Consumo simulado e real do estabelecimento

Consumo simulado

Consumo real

(kWh)

(kWh)

Abril 2015

1255

1236

+1,5

Maio 2015

1020

945

+8

Junho 2015

992

977

+1,5

Julho 2015

1123

1060

+6

Agosto 2015

820

548

+49,5

Setembro 2015

991

955

+4

Outubro 2015

1071

960

+11

Novembro 2015

1095

1120

-2,25

Dezembro 2015

1130

1105

+2,25

Janeiro 2016

1285

1302

-1,3

Fevereiro 2016

1117

1134

-1,5

Março 2016

1186

1110

+7

Mês

Diferença (%)

Fonte: Autor (2016)

Através da análise da Tabela 04, percebe-se a simulação realizada no software
obteve resultado satisfatório quando comparado com os resultados reais, fazendo com
que o objetivo deste artigo fosse alcançado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a análise e simulação do consumo de energia elétrica
de um mercado popular. Através do mesmo pode-se perceber que há pontos que podem
ser estudados nesta edificação para verificar se o consumo de energia está ocorrendo da
maneira mais eficiente. Sugere-se que outros estudos sejam feitos para tal avaliação e
que este estudo seja realizado em outros estabelecimentos, a fim de verificar padrões de
similaridades no consumo de energia.
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Resumo: Bombas de engrenagens externas são máquinas de deslocamento positivo de baixo custo e
amplamente utilizadas em aplicações industrial e móbil. Hoje em dia, a eficiência global representa um
aspecto muito importante a ser considerado na concepção de uma máquina hidráulica e muitas vezes esse
conceito de eficiência é de difícil entendimento no meio acadêmico. Por esta razão, foi desenvolvida uma
bancada didática de testes para correlacionar as variáveis de influência durante algumas condições de
operação da bomba, facilitando assim a percepção deste conceito. A partir de modelos matemáticos da
literatura científica, os resultados foram comparados com os dados experimentais. Esses dados foram
obtidos através da instalação de sensores para medir determinadas grandezas físicas, tais como,
temperatura, vazão instantânea e pressão, auxiliados por um sistema de aquisição de dados, onde se
®
®
utilizou o software LabVIEW e posteriormente o Excel para tratamento dos dados. Ao final, com os dados
provenientes da investigação experimental, foi possível identificar que a bancada de teste é um instrumento
importante para a avaliação do conceito da eficiência volumétrica, entre outros parâmetros. Percebe-se que
sensores de corrente possam ser ainda implementados em cada fase do motor elétrico, para a medição de
indireta de torque do acionamento. Essa medição é importante, pois auxiliariam nos resultados da eficiência
mecânica e global da unidade de potência hidráulica, gerando os pontos necessários para a elaboração das
curvas características da bomba hidráulica.
Palavras-Chave: Bombas de engrenagem, eficiência volumétrica, software LabVIEW.

1 INTRODUÇÃO
Vários estudos sobre técnicas para efetuar a medição do rendimento de
bombas hidrostáticas e/ou engrenagens têm sido apresentados. Contudo, a grande
maioria deste comércio propõe equipamentos de medição com custo elevado, que
dificulta sua aquisição para os laboratórios didáticos, trazendo consequentemente um
prejuízo ao conhecimento dos acadêmicos que ali estão inseridos.
O desempenho de uma bomba hidráulica de engrenagens está diretamente
relacionado com a exatidão de fabricação e fatores operacionais do sistema, como
pressão de trabalho, temperatura do fluido e rotação de acionamento. Segundo Linsingen
(2013), estes dois fatores estão relacionados de tal maneira, que para determinar as
condições reais de funcionamento da bomba, é necessário preestabelecer os valores das
variáveis operacionais do sistema.
Linsingen (2013) descreve que as perdas volumétricas de uma bomba
hidráulica de engrenagens, ocorrem também devido à existência de folgas entre peças
móveis, de diferenças de pressão e também da rotação. Alguns autores consideram ainda
que o efeito de cavitação e aeração pode contribuir também na geração de perdas de
fluxo hidráulico (WARRING, 1983)1.
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Assim

como

qualquer outro

equipamento

hidráulico,

as bombas de

engrenagens também prescindem de uma série de cuidados, pois a contaminação do
fluido hidráulico, a cavitação, a sobre pressão imposta ao componente e as falhas na sua
fabricação deterioram prematuramente este componente (AMORIM, 2004).
As bombas de engrenagem externa, de certa forma, são simples quando
comparadas a outros modelos de bombas, como de pistão e de palhetas. Logo, têm um
custo menor de fabricação. Entretanto, o custo de máquinas paradas ou baixo rendimento
de trabalho é normalmente superior ao da própria bomba. Por isso é importante o uso de
ferramentas que permitam avaliar as características principais desse componente para
uma correta seleção ou ainda, prever o fim da vida do componente (LANA, 2005).
Diante dessas informações, este trabalho tem como objetivo apresentar uma
bancada didática de testes para analisar a eficiência volumétrica de bombas de
engrenagens, dando ênfase na instrumentação onde o programa desenvolvido traz uma
interface de fácil entendimento e operação, buscando trazer todas as informações
desejadas para a interpretação dos resultados. Para a obtenção dos resultados, foi
instalado na bancada sensores de temperatura, pressão e vazão.
As leituras dos sensores foram automatizadas através dos módulos didáticos
National Instruments (NI), que possuem um ambiente de programação voltado ao
desenvolvimento de aplicações, baseado em instrumentação virtual, que permite ao
usuário um rápido avanço tecnológico (INSTRUMENTS, 2006a). Além disso, o software
utilizado, denominado LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench),
possui uma estrutura de programação hierárquica e orientada pelo fluxo de dados,
tornando simples a implementação de sistemas complexos, unindo todo sistema de
aquisição de dados, instrumentação e o controle de equipamentos através de um PC
(INSTRUMENTS, 2006; 2003a).

2 METODOLOGIA
Para análise das variáveis sobre o comportamento da bomba, foi desenvolvida
uma bancada didática de testes, constituída pelos principais componentes mecânicos: um
motor elétrico, um reservatório para o alojamento do óleo e uma bomba de engrenagem,
que é o principal componente deste estudo. A finalidade da bancada é realizar a aquisição
de dados através de um software elaborado no ambiente do LabVIEW ®, onde este
adquire sinais com auxílio dos sensores e transdutores eletrônicos instalados na bancada.
Cavitação: formação de cavidades (bolhas de vapor ou de gás) num líquido por efeito de uma redução da pressão total. Pode ocorrer no uso de
bombas hidráulicas ou turbinas. Aeração: é o fenômeno relacionado com ar existente no fluido hidráulico.
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A Figura 1 apresenta a bancada didática desenvolvida para análise dos parâmetros
mencionados.
Figura 1: Bancada didática
Reservatório
de óleo
Inversor de
frequência
Sensor de
temperatura

Bomba
hidráulica

Transdutor
de vazão

Transdutor
de pressão

Válvula de
estrangulamento

Pressão de suprimento
Fonte: do autor (2016)

A bancada tem como princípio a medição da vazão instantânea, feita por um
transdutor de vazão, instalado na linha da pressão de suprimento do circuito. Esse
transdutor tem seu princípio de funcionamento baseado na contagem de pulso, que logo é
convertido em deslocamento por rotação de fluido e, posteriormente, em vazão. A
bancada também é composta por um transdutor de pressão e um sensor de temperatura,
além de um manômetro para um comparativo dos resultados de pressão.
A bomba hidráulica utilizada possui em projeto no seu rendimento máximo,
uma vazão teórica de aproximadamente 2,1 LPM (litros por minuto). Com uma estrutura
adaptada e preparada para a realização dos testes, a bomba é submetida à elevação de
pressão, simulada através da válvula de estrangulamento. O objetivo deste teste é fazer
com que a vazão instantânea possa ser medida na saída da bomba, permitindo obter o
valor do rendimento volumétrico através da Equação 1, 2 e 3.
Durante os testes realizados é possível obter em tempo real na tela do
computador, os valores das três grandezas citadas. De acordo com cada pressão
aplicada, tem-se o rendimento volumétrico através do sinal adquirido pelo transdutor de
vazão, onde este informa o fluxo de óleo instantâneo.
Para obter de forma quantitativa o desempenho da bomba hidráulica, foram
inseridos no software alguns modelos matemáticos da literatura científica, onde estes
foram fundamentais para a análise e a interpretação dos resultados. Contudo, esses
modelos desconsideram perdas por vazamentos devido à cavitação e aeração.

ISSN 2526-4044

767 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Como os dados do deslocamento da bomba e a rotação do motor elétrico,
foram utilizadas as equações 1 e 2 para obter a vazão teórica e efetiva da bomba.
(1)
Sendo,
[m³/s], (

e

(2)

) a vazão efetiva na saída da bomba [m³/s],

) a vazão teórica

) a vazão de fuga interna da bomba [m³/s], (n) a frequência de rotação da

bomba [rps] e (

) é a velocidade angular da bomba [rad/s], em que

é o

volume geométrico da bomba (m3/rot.).
A partir destas definições, o rendimento volumétrico da bomba hidráulica de
engrenagem foi determinado através da relação entre a vazão calculada e a vazão efetiva
da bomba, conforme Equação (3).
(3)
Sendo, (

) e (

) a definição da à vazão de fuga e a teórica obtida para a

bomba hidráulica, respectivamente.
Segundo Lana (2005), o fluido hidráulico utilizado em uma bomba hidráulica é
portador de informações térmicas relacionadas à operação desta e, sendo assim, é
coerente pensar em relacionar a medição da temperatura do fluido ao rendimento da
bomba hidráulica. Ainda segundo o autor, com o aumento da pressão e da temperatura,
o rendimento volumétrico diminui devido ao vazamento interno, comumente denominado
pela literatura de vazão de fuga.
Na Equação (4), é possível verificar que quanto maior a diferença de pressão
do sistema, maior é a vazão de fuga (

) e, logo, menor será o rendimento volumétrico.
)

(4)

Sendo, ( ) a viscosidade dinâmica do óleo [kg/m.s], ( ) a pressão da câmara
de saída [N/m2], ( ) a pressão da câmara de entrada [N/m 2], ( ) a largura da engrenagem
[m] e ( ) é a folga entre a lateral das engrenagens e as placas de compensação [m].
2.1 Desenvolvimento do sistema de aquisição e supervisão dos dados
O aparato experimental utilizado para realizar todo o processo de medição e
que serviu para integrar ao sistema de supervisão e aquisição de dados foi desenvolvido,
integrando a este os componentes apresentados conforme Figura 2.
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Figura 2: Diagrama de blocos do sistema de supervisão e aquisição de dados

Fonte: do autor (2016)

Através da Figura 2, são apresentados os principais componentes empregados
no sistema de aquisição, onde se utilizou de uma placa de aquisição de dados portátil
modelo USB-6002, fabricada pela National Instruments (NI). As características dos
transdutores utilizados na bancada são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Características gerais dos transdutores

Transdutores
Vazão
Pressão
Temperatura

Descrição técnica dos transdutores
Tipo engrenagem oval – saída digital em pulso, mod. OF05ZAT (AICHI)
Principio resistivo. Saída analógica (0 a 10 VCC) modelo. TK (GEFRAN)
Tipo PT100 (faixa de -15 a 150 ºC) modelo
Fonte: do autor (2016)

A partir do conhecimento dos blocos funcionais do LabVIEW e do seu método
de programação, além dos dados que permitem correlacionar as grandezas físicas
(pressão, vazão e temperatura), foi possível elaborar um algoritmo que atendesse a
necessidade em questão, apresentado conforme Figura 3 (a).
Figura 3: Programa desenvolvido. a) Interface gráfica e b) algoritmo de controle - plataforma LabVIEW.

a

b

Fonte: do autor (2016)

Por intermédio desse programa (algoritmo de controle), todo processo de
aquisição de dados é ativado, em que os dados são adquiridos e armazenados por uma
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taxa de aquisição que pode ser alterado pelo usuário. O processo é realizado
continuamente, sendo as variáveis enviadas para uma interface gráfica e visualizada em
tempo real no painel frontal da interface, conforme apresentado na Figura 3 (b).
Para validar o sistema desenvolvido de supervisão e aquisição de dados, e
também avaliar o desempenho frente à bancada, foram realizados alguns ensaios para
obter as curvas da bomba hidráulica submetida aos testes. Foram realizados testes
variando os níveis de pressão a cada 5 bar (5 a 50 bar), além de trabalhar com 4 níveis
de rotação do motor elétrico, sendo esses de 500, 750, 1000 e 1250 rpm. Essas variações
de pressão e rotação foram realizadas, mediante a recomendação citada por Silva et al.
(2011), onde o autor afirma que a eficiência volumétrica também é afetada por essas duas
grandezas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a aquisição dos dados experimentais, alguns gráficos foram gerados com
intuito de validar a bancada de testes, bem como o algoritmo desenvolvido. A seguir são
apresentados através da Figura 5, os resultados das variáveis de influência ao
rendimento.
Figura 5: Sinais adquiridos do rendimento volumétrico por diferentes rotações
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

b

0
10

30
40

Rendimento, nv (%)

50

Pressão, p (bar)

60
8

12

16

20

24

28

32

36

40

Eficiência [%]

20

120%
100%

Pressão, p [bar]

Rendimento, ηv [%]

a

80%
60%

500 RPM
750 RPM
1000 RPM
1250 RPM

40%
20%
0%
0

Diferença de Temperatura, ∆T [ºC]

10

20

30

40

50

60

70

Pressão [bar]

Fonte: do autor (2016)

Através da Figura 5(a), percebe-se uma elevação não linear do ∆T (ºC) para
cada aumento de pressão. Segundo Lana (2005), para a maioria dos sistemas
hidráulicos, o aumento da temperatura do fluido é determinado principalmente pela
transformação de energia em válvulas do circuito, e isso é justificado pelo fato de ter
utilizada uma válvula de estrangulamento para simular a elevação da pressão
(carregamento) do circuito hidráulico (Figura 1). Ainda através da Figura 5(a), percebe-se
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que quanto maior a diferença de pressão, maior será a diferença de temperatura e
consequentemente menor será o rendimento, levando-se em consideração que com o
aquecimento do óleo, a viscosidade do fluido irá diminuir. Segundo Linsingen (2013), esse
aumento de temperatura é justificado pela Equação (5), através da dedução da 1ª lei da
termodinâmica, considerando fluidos incompressíveis e corpos rígidos.

(5)
Sendo, ( ) a pressão de entrada na válvula [N/m 2], ( ) a pressão de saída na
válvula [N/m2], (ρ) a massa específica do fluido [kg/m3] e ( c ) o calor específico J/kg.K.
Na Figura 5(b), identificam-se modificações significativas no rendimento
volumétrico, quando a velocidade angular do motor elétrico e as pressões são
modificadas. Também se percebe uma tendência de queda do rendimento volumétrico
(ηv) para menores rotações. Acredita-se que com menores rotações, não ocorre o efetivo
trabalho dos elementos de vedação e mecânicos da bomba, como os mancais flutuantes,
ocasionando esse efeito de baixo rendimento.
Ainda na Figura 5(b), é possível identificar que nos níveis de pressão acima de
60 bar, os rendimentos e a vazão instantânea, medida pelo transdutor, praticamente se
anulam. Esse fato pode ser explicado pelo fato da abertura da válvula limitadora de
pressão ajustada nessa pressão, a fim de garantir a integridade dos componentes da
bancada de testes e agir como segurança num todo, considerando que se trata de uma
bancada didática de ensino a engenharia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da bancada didática, conseguiu-se chegar a bons resultados,
perceptível pela coerência dos valores experimentais, obtidos estes a partir dos conceitos
da metrologia científica e comparados posteriormente à literatura científica da área de
sistemas hidráulicos. Também, o desenvolvimento de instrumentação da bancada, bem
como todo conjunto utilizado para a aquisição de dados, foi de extrema importância para a
obtenção destes resultados. Através deste conceito, juntamente com o software Excel®,
pode-se identificar algumas variáveis de influência no funcionamento da bomba hidráulica.
Além disso, fica como proposta para trabalhos futuros a implantação de sensores de
corrente que auxiliariam nos resultados da eficiência mecânica e global da bomba
hidráulica, por meio da medição indireta de torque do motor utilizado no acionamento. Por
fim, essa concepção de bancada auxiliará os acadêmicos na contextualização das
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disciplinas de mecânica dos fluidos, sistemas hidráulicos, bem como de instrumentação,
além de servir como ferramenta para a construção do conhecimento nas áreas de
tecnologia e formação dos futuros engenheiros.
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Resumo: O presente trabalho divulga a metodologia empregada por uma equipe do Campus Araranguá do
IFSC para a resolução da tarefa a ser executada na Olimpíada Brasileira de Robótica. Uma arena é
composta por três salas e o objetivo é que um robô siga por uma linha, desvie de obstáculos e resgate
vítimas em um ambiente hostil. O robô foi desenvolvido na plataforma Lego Mindstorm e apresenta
peculiaridades na programação que demonstram resultados expressivos na execução da tarefa. Este robô
conseguiu o terceiro lugar dentre 25 robôs na Etapa Regional de Santa Catarina.
Palavras-Chave: robótica móvel, olimpíada brasileira de robótica, algorítimo

1 INTRODUÇÃO

A Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR (2016a) é uma das olimpíadas
científicas brasileiras apoiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq - que utiliza-se da temática da robótica para estimular jovens às
carreiras voltadas para áreas tecnológicas. O evento é realizado desde 2007 de forma
anual, e é composto por duas modalidades: (i) modalidade teórica é composta por uma
prova de conhecimentos curriculares do ensino fundamental e médio, cujo tema central é
a robótica e, (ii) modalidade prática é composta por uma tarefa realizada autonomamente
por um robô construído pelos próprios alunos.
Para o evento da modalidade prática de 2016, uma equipe formada por três
alunos do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica do Campus Araranguá do IFSC
desenvolveu um robô para realização da tarefa proposta. Mesmo sendo um evento
competitivo, o espírito público de difusão da ciência e tecnologia que norteia o tripé
ensino, pesquisa e extensão no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC, 2014) motivou
os educandos a publicarem a metodologia que desenvolveram para o evento.
O objetivo deste trabalho é apresentar um algoritmo inovador para a
resolução da tarefa de seguimento de linha, desvio de obstáculos e resgate da “vítima”.
Para tanto, no capítulo 2, o desafio da OBR é apresentado. No capítulo 3, a metodologia
desenvolvida é detalhada. Os resultados são discutidos no capítulo 4.
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2 O DESAFIO

A missão se caracteriza por simular um ambiente de desastre em mundo real
onde o resgate de vítimas precisa ser feito por robôs. Em um ambiente hostil, o robô
precisa ser completamente autônomo para cumprir sua missão de seguir uma trilha cheia
de obstáculos e desafios, e salvar uma vitima transportando-a para uma área segura.
(OBR, 2016b)
Este ambiente simulado é composto por três salas. Nas duas primeiras salas,
Sala 1 e Sala 2 que estão ao nível do solo, existem linhas pretas dispostas aleatoriamente
para guiarem o caminho do robô. Durante este percurso poderão existir elementos para
dificultar seu trajeto: (i) obstáculos, que são caixas retangulares com 25cm de altura,
10cm de comprimento e 12cm de largura dispostas sobre a linha, (ii) redutores de
velocidade, barras roliças de 1cm de diâmetro deitadas sobre a linha, (iii) gaps, que são
descontinuidades da linha preta e (iv) encruzilhadas marcadas com uma marca verde na
qual o robô deverá seguir dobrando pelo lado em que a marca se encontra.
Subindo uma rampa, que poderá conter redutores de velocidade e/ou gaps, o
robô chegará à Sala 3. Nesta sala, entre uma e três vítimas (uma bola de isopor coberta
com papel alumínio) são dispostas aleatoriamente em qualquer posição, assim como um
local de resgate, disposto necessariamente em um dos cantos da sala. A Figura 1 ilustra
uma possível configuração do ambiente simulado.
Figura 01 – Uma possível configuração da Arena da Etapa Regional

Fonte: os autores
O objetivo do robô é percorrer as salas 1 e 2 seguindo a linha e desviando dos
possíveis obstáculos, subir a rampa, identificar vítimas e levá-las ao local de resgate.
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3 METODOLOGIA

3.1 Montagem mecânica

Um robô foi desenvolvido utilzando peças do kit Lego Mindstorm Education EV3. Este kit possui 541 peças para montagem mecânica, um brick microcontrolador com
4 canais de entrada e 4 de saída, 3 servomotores, além de sensores de rotação
giroscópica, de distância por ultrasom e de luminosidade. A Figura 2 ilustra o robô
montado, em duas perspectivas diferentes, indicando algumas de seus principais
componentes: (A) o brick microcontrolador, (B) a garra, (C) o sensor ultrasônico, (D) o
sensor de luminosidade e (E) roda com seu apêndice.
Figura 02 –O robô Volk

A
B

C

E

D

Fonte: os autores

3.2 Programação para as Salas 1 e 2 e para a Rampa

A programação do robô foi desenvolvida na plataforma do Lego Mindstorm EV3
(ROLLINS, 2014). O sensor de luminosidade (Figura 02, D) opera em dois modos: sensor
de cor ou reflexivo. No modo reflexivo, após calibração, o sensor retorna valores inteiros
entre 0 e 100, diretamente proporcional à quantidade de luz recebida. Usando este
sensor, foi desenvolvido um procedimento para o seguimento de linha, ilustrado no
Algoritmo 01.
A função potencia_do_motor possui dois argumentos: o identificador do motor
(esquerdo ou direito) e a velocidade, que pode variar entre -100 e 100. Um mapeamento é
realizado entre o valor lido pelo sensor e a velocidade dos motores.
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Algoritmo 01 – Pseudo-código do seguidor de linha
PROCEDIMENTO Seguimento de Linha
1:
Enquanto não (chegou na sala 3)
2:
potencia_do_motor(esquerdo,2*sensor_esq - 100)
3:
potencia_do_motor(direito, 2*sensor_dir - 100)
4:
Se (sensor_ultrasom < dist_obstaculo)
desviar_obstaculo
5:
Se (sensor_esq = verde)
gira_para_esquerda
6:
Se (sensor_dir = verde)
gira_para_direita
7:
Se (sensor_esq < 50 e sensor_dir < 50 e sensor_redutor < 5)
8:
pulso_para_frente
9:
Fim-Se
10:
Fim-Enquanto

Fonte: os autores

Quando a linha da trajetória está entre os dois sensores reflexivos, os sensores
estão sobre a superfície branca da arena e retornam o valor máximo de luminosidade.
Então, os dois motores moverão o robô pra frente à velocidade máxima. À medida que a
linha da trajetória começar a sair do centro do robô, o sensor de um dos lados começará a
receber valores de luminosidade cada vez menores, forçando o motor do mesmo lado a
diminuir a velocidade, colocando assim o robô novamente sobre a linha. Em casos
extremos, quando um sensor estiver completamente sobre a linha preta, o motor irá
receber valores negativos de velocidade e irá girar no sentido oposto, corrigindo a direção
do robô e o forçando a voltar para cima da linha da trajetória.

Caso o sensor ultrasônico (Figura 02, C) encontrar um obstáculo a uma
distância mínima <dist_obstaculo>, o procedimento desviar_obstaculo é chamado. Seu
pseudocódigo é ilustrado no Algoritmo 02. O parâmetro <v_desvio> determina a
velocidade que o robô irá realizar a tafera, e <delta_desvio> define o raio de curvatura na
qual o robô irá desviar o obstáculo. Os valores dos parâmetros são definidos de forma
empírica em testes na arena.
Algoritmo 02 – Pseudo-código para o desvio de obstáculos
PROCEDIMENTO desviar_obstaculo
1:
girar 90° direita
2:
Enquanto não (sensor_esq=100 ou sensor_dir=100)
3:
potencia_do_motor(esquerdo,v_desvio)
4:
potencia_do_motor(direito, v_desvio+delta_desvio)
5:
Fim-Enquanto

Fonte: os autores

ISSN 2526-4044

776 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Para resolver o problema do redutor de velocidade foi utilizado um sensor
infravermelho virado para baixo para identificar se o robô estava numa pequena elevação.
Assim, se ambos sensores de refletância estiverem lendo um valor menor que cinquenta
e o sensor de infravermelho estiver lendo um valor maior cinco, o robô sabe que está no
redutor e para ultrapassa-lo ele dá um pequeno pulso para frente.
Além disso, foi acoplado em ambas as rodas do robô apêndices (Figura 02, E).
Estes aumentam a sustentação da roda quando encontram os redutores de velocidade,
facilitando sua ultrapassagem.

3.2 Programação para a Sala 3

Entre a Rampa e a Sala 3 existe uma faixa prateada delimitando os ambientes.
Quando o sensor de cor encontra esta faixa, o procedimento ilustrado no Algoritmo 03 é
executado.
Algoritmo 03 – Pseudo-código para o resgate da vítima
PROCEDIMENTO Sala_3
1:
parar
2:
girar 45° direita
3:
SE (detectar obstáculo) girar 90° esquerda \\ entrou pela direita
4:
andar 60cm frente
\\ até centro da sala
5:
dist_vitima = 1000cm
6:
Enquanto (houver_vitima)
7:
Enquanto (angulo < 360)
8:
girar direita
\\ girar guardando
9:
Se (sensor_ultrasom < dist_vitima)
\\ menor valor (vitima)
10:
dist_vitima = sensor_ultrasom
11:
Fim-Se
12:
Fim-Enquanto
13:
Enquanto (sensor_ultrasom > dist_vitima)
14:
girar direita
\\ gira até a vítima
15:
Fim-Enquanto
16:
andar dist_vitima frente
17:
girar 180° direita
\\ garra na traseira
18:
abrir_garra; descer_garra
19:
fechar_garra; subir_garra
\\ pegou vítima
20:
Enquanto não (identifica_area_resgate)
21:
girar direita
\\ gira até area resgate
22:
Fim-Enquanto
23:
andar até dist_area_resgate
\\ vai até area resgate
24:
girar 180° direita
25:
descer_garra; abrir_garra
26:
subir_garra; fechar_garra
\\ resgatou vítima
27:
andar 60cm tras
\\ voltar ao centro da sala
28:
Fim-Enquanto
29:
FIM

Fonte: os autores
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A Figura 03 ilustra o cenário da Sala 3. O robô verifica o lado em que ele
entrou, corrige a sua posição e então se desloca até o centro da sala (Figura 03, A).
Nesta posição, realiza um rastreamento de uma vítima, que se encontra necessariamente
na menor distância entre o robô e qualquer uma das leituras de distância lidas pelo sensor
ultrasônico (Figura 03, B). Então, vai até a vítima e a pega com sua garra (Figura 02, B),
retornando ao centro da Sala 3.
Então, realiza novamente um rastreamento, desta vez em busca de um padrão
reconhecido como o da Área de Resgate (Figura 03, C). O robô se desloca até a a Área
de Resgate e solta a vítima e, em seguida, retorna até o centro da sala para realizar novo
rastreamento de vítima.
Figura 03 –O robô na Sala 3

C

A

B

Fonte: os autores

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma arena com as mesmas características da OBR foi construída. Nesta
arena, foram realizados dez testes completos, com a pontuação máxima de 250 pontos.
Durante estes testes foram observados a pontuação obtida na tarefa, bem como o tempo
necessário para completá-la.
Todos os dez testes foram completados dentro do tempo limite de 5 minutos. A
média de tempo foi de 3 minutos e 22 segundos, e o desvio padrão de 46 segundos. Vale
frisar que o critério de tempo é classificatório apenas para a condição de empate em
pontos.

ISSN 2526-4044

778 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A pontuação média nos dez testes foi de 154 pontos (61,6% dos pontos
válidos), com desvio padrão de 54 pontos (ou 21% de desvio). Em um dos testes, o robô
conquistou a pontuação máxima (sem erros de percurso e com resgate de todas as
vítimas), e em quatro delas apenas com desconto de pontos por erro em percurso, mas
restagatando algumas vítimas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O robô Volk demonstrou ser competitivo, robusto e repetitivo nos testes
realizados. Como resultado, conquistou o terceiro lugar dentre 25 equipes na Olimpíada
Brasileira de Robótica de 2016.
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Resumo: Conforme é divulgado diariamente nas mídias, a tarifação de energia elétrica está em constante
aumento. Isto está relacionado à encargos, tributos, transmissão, distribuição e ao fator climático das
regiões onde a falta de chuva reduz o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas, sendo necessário
na maioria das vezes o uso da energia gerada por outros métodos com custo de produção maior. A alta da
tarifação da energia elétrica tem não só impacto direto no bolso do consumidor, que paga sua conta de luz,
mas também tem efeito indireto no preço de outros produtos, pois aumenta o custo dos produtores na hora
de vender seu produto. Desta forma, cabe o desenvolvimento de métodos que possibilitam o consumo
racional e responsável de energia elétrica, otimizando o seu uso. Uma das vertentes que surgem para
atingir este objetivo são as redes elétricas inteligentes ou usualmente chamadas Smart Grids. Parte
importante das redes inteligentes são os Smart Meters ou medidores inteligentes que são equipamentos
que oferecem informações importantes sobre o consumo de energia na instalação. Em consumidores
industriais já existem medidores inteligentes em operação, porém para clientes residenciais e comerciais, os
quais somados correspondem a aproximadamente metade do consumo total de energia elétrica, esta
realidade ainda não está tão próxima, ao menos no Brasil. Buscando a otimização, reduzindo as perdas
técnicas e comerciais, gradativamente os medidores eletromecânicos têm sido substituídos pelos medidores
eletrônicos muito mais precisos e menos susceptíveis a fraudes. Deste modo, este trabalho propõe a
criação de um sistema que possibilite a leitura remota do consumo de energia elétrica através de uma
simples eletrônica instalada nos medidores digitais atualmente comercializados.
Palavras-Chave: Tarifação de energia elétrica, Smart Grid, Smart Meter

1 INTRODUÇÃO

O custo da energia elétrica tem aumentado com o passar do tempo e as reservas
de energia disponível na rede tem diminuído motivando cada vez mais o uso inteligente a
fim de garantir a sua disponibilidade a todos. Diante deste cenário, surgem desafios de se
criar práticas coletivas que incentivem o melhor uso da eletricidade, combatendo também
as perdas ocasionadas na transmissão e distribuição de energia.
Para se combater as perdas no transporte de energia elétrica, as concessionárias e
distribuidoras tem investido cada vez mais no conceito de Smart Grids, possibilitando
assim uma gestão mais inteligente das redes de transmissão e distribuição. Neste
sentido, práticas isoladas no meio acadêmico têm sido voltadas para o desenvolvimento
de tecnologias na linha dos Smart Grids, assim como o foco de desenvolvimento deste
trabalho que busca apresentar uma solução que permita o acompanhamento do consumo
de energia elétrica via smartphone.
Visando contribuir com o consumo eficiente de energia elétrica este artigo tem
como intuito propor o desenvolvimento de um sistema que possibilite o gerenciamento do
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consumo de eletricidade, através da implementação de um hardware de monitoramento
remoto em um Smart Meter. Além desta possibilidade, a pesquisa se estende a aplicação
de operações remotas que permitem o controle das informações de consumo com um
smartphone via bluetooth, possibilitando que o acesso aos dados de consumo possa ser
realizado a qualquer horário. O projeto a ser desenvolvido tem como finalidade adquirir
valores de consumo de eletricidade de qualquer unidade consumidora, algo que os
medidores de energia já fazem por si só, porem de maneira mensal, ou seja, só é possível
saber o quanto é consumido no final do mês quando nos chega a fatura.
Com estas informações em tempo real, o consumidor não teria surpresas ao
receber a conta no fim do mês, pois poderia acompanhar a evolução do consumo.
Monitorando o consumo diariamente, o consumidor também pode criar hábitos de
racionamento em qualquer tempo se assim achar conveniente para reduzir o valor da
próxima conta, otimizando então o consumo no estabelecimento monitorado

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Consumo de energia elétrica

Segundo Camargo & Filho o consumo de energia elétrica é um medidor da
qualidade de vida da população, pois o uso da mesma está ligado às atividades
essenciais da sociedade moderna.
A utilização de eletricidade também indica o grau de desenvolvimento de uma
nação, sendo a indústria o maior consumidor de energia, setor este diretamente ligado
aos resultados econômicos, geração de empregos e principal responsável pelos
investimentos tecnológicos. [1]
Nos padrões atuais a expectativa é de crescimento do consumo de energia elétrica
ao longo dos anos, no cenário Brasileiro, o EPE realizou um estudo projetando o aumento
de consumo de eletricidade no período de 2010 a 2020:
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Tabela 1 – Previsão do aumento do consumo de energia elétrica no Brasil [1]

Fonte: EPE 2013

De acordo com os estudos do EPE, no panorama Brasileiro, o setor comercial e
residencial tem a perspectiva de obterem os maiores crescimentos respectivamente,
sendo que em 2014, estes setores somados possuem aproximadamente 42,96% do
consumo total de energia elétrica.

2.2 Medição de energia elétrica

A medição do consumo de energia elétrica para consumidores do grupo B
(consumidores tarifados apenas pelo consumo) envolve o registro de três grandezas,
corrente, tensão e tempo. Estas grandezas relacionadas de acordo com a Eq. 1, retornam
o valor do consumo de energia elétrica no período de tempo amostrado.

C  V  I  t [Wh]
Onde:
V [V]: Tensão da rede;
I [A]: Corrente consumida; e

t [h]: Tempo de amostra
2.3 Smart Grid

Segundo Sioshansi, Smart Grid pode ser definida como uma combinação de
software, hardware e práticas que tornam a rede de transmissão e distribuição mais
confiável, versátil e principalmente mais útil a seus consumidores. [3]
A medida que o consumo de energia elétrica cresce, a necessidade da implantação
das redes inteligentes passa a ser uma necessidade cada vez mais urgente, tendo
ganhado foco e importância no planejamento energético e econômico.
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Como mencionado por Toleto, uma das medidas adotadas pelo governo dos EUA
para recuperação econômica, foi o investimento de U$ 3,4 bilhões em projetos de
SmartGrid. [4]
Um dos elementos da rede inteligente que tem recebido um grande aumento de
importância e investimentos, são os medidores inteligentes, sobretudo os medidores
destinados a consumidores do grupo B.
Medidores inteligentes além de monitorar o consumo, podem fornecer informações
que auxiliam na tomada de decisões e no controle e diagnóstico da rede. Devido as suas
características, estes medidores permitem tipos de tarifação diferentes que podem criar
estímulos ao consumo responsável, além de estimular o uso de equipamentos eficientes,
através do monitoramento do fator de potência.

3 DESENVOLVIMENTO

O sistema proposto se trata de um produto de baixo custo que seja capaz de
fornecer o consumo de energia elétrica “ao vivo”, com a plataforma Arduino, armazenando
os dados em um cartão SD (Storage Drive) e enviando os dados de consumo obtido para
o smartphone.
Figura 1 – Fluxograma processamento da informação

Fonte: autor

Primeiramente foi efetuado um estudo sobre o medidor utilizado na presente
proposta, o Landis Gyr E34A, um medidor SmartGrid que oferece várias possibilidades de
monitoramento.
O medidor E34A (figura 01) é um medidor trifásico eletrônico, bidirecional, de
corrente até 120A por fase e com diversas funcionalidades que visam o combate a
perdas, recuperação de receita, melhoria operacional e a opção de registrar o consumo
de energia ativa e reativa através de pulsos de luminosidade.
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AS portas óptica do medidor E34A é composta de dois LEDs, que indicam o
consumo de energia ativa e reativa, através de um pulso a cada vez que 1 W/h e 1Var/h
for consumido. A porta óptica deste medidor emite pulsos de luz no comprimento de luz
visível, a informação transmitida pode ser coletada utilizando LDR’s comuns.
Figura 01 – Medidor Landis Gyr E34A

Fonte: Autor.

Conhecendo o medidor e a funcionalidade das suas portas ópticas, foi criado um
acoplamento para conseguir isolar os LEDs do medidor da luz externa. A estrutura foi
confeccionada totalmente em MDF (Medium Density Fiberboard), um tipo de madeira
prensada muito utilizada em projetos acadêmicos, por ser de baixo custo (figura 02).
Figura 02 – Acoplador.

Fonte: Autor.

O próximo passo foi criar a eletrônica necessária para conseguir captar os pulsos
dos LED. Para isso foram utilizados dois LDR, um para o LED da energia ativa e outro da
reativa, e ligados ao arduino, diretamente nas portas analógicas. O LDR é um dispositivo,
sensor, que varia a sua resistência conforme a incidência de luminosidade na sua
superfície. Foi adicionado ao circuito um display LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 (16
colunas por duas linhas), que irá nos apresentar ao usuário local a energia ativa e a
energia reativa integrada.
A quantificação do consumo de energia é realizada através de um acumulador,
onde a cada novo pulso de luz proveniente da porta óptica, o acumulador é incrementado
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em uma unidade. O armazenamento dos dados por sua vez, é realizado através de um
shield de cartão SD, que permitirá guardar todos os dados processados acumulados.
Figura 03 – Protótipo

Fonte: Autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A montagem de um protótipo inicial, onde se processa as informações provenientes
do medidor, funcionou como esperado, lendo os pulsos de luminosidades fornecido pelo
medidor e armazenando esses dados no cartão de memória e apresentando-os em um
display. Foram realizados testes em bancada para verificar a funcionalidade do sistema
proposto e para estes testes utilizou-se como cargas lâmpadas incandescentes de 300W,
além de motores monofásicos e trifásicos de 1,5CV e 3,0CV respectivamente objetivando
verificar o consumo de energia ativa e reativa.
O protótipo ficou em testes por um período de 5 dias (tabela 02), apresentando
resultado satisfatório, com a energia ativa medida pelo medidor coincidindo com a medida
pelo protótipo. A energia reativa apresentou uma diferença de aproximadamente 0,5
kVAhr. As medidas de leitura de energia ativa e reativa apresentadas na tabela estão em
W/h e Var/h, a potência aparente está em VA/h.
Tabela 02-Monitoramento do consumo de 5 dias do bloco 17.

Fonte: Autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O medidor proposto oferece ao consumidor um conjunto de informações que
podem ser muito úteis como meios de avaliação de seu perfil de consumo. Em meios
técnicos o desenvolvimento do sistema de leitura dos dados, que foi feito com o medidor
E34A, se mostrou de fácil implementação e obteve bom desempenho. Ao início da
elaboração deste trabalho encontraram-se diversos desafios a serem superados. No
entanto, à medida que as dificuldades com a parte da eletrônica foram sanadas o projeto
se tornou muito prazeroso em ser desenvolvido. As indústrias cada vez mais buscam uma
melhor gestão e otimização dos seus custos, e com o cidadão brasileiro não é diferente.
O medidor disponibilizado para criação do sistema desta pesquisa, possui
funcionalidades similares a outros medidores eletrônicos, de forma que este sistema pode
ser adaptado a outros medidores de consumo de energia elétrica de consumidores classe
B com poucas modificações
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Resumo: Edificações históricas frequentemente encontram dificuldades no processo de aprovação do
projeto de segurança contra incêndio. Isto porque o projeto normalmente requer de acordo com as
instruções normativas a adoção de sistemas e medidas que acabam promovendo intervenções físicas nas
edificações, não condizentes com os princípios de preservação e conservação de patrimônios. Entretanto, o
projeto de segurança contra incêndio também deve ser considerado um instrumento de prevenção para a
permanência das edificações. Diante desta situação, teve-se como um dos objetivos a explanação do
projeto baseado no desempenho. Este surge como uma alternativa para a resolução dos impedimentos
apresentados por edificações históricas frente às instruções normativas. Sabendo que o projeto baseado no
desempenho se fundamenta na compreensão dos aspectos e riscos da edificação e somente após isso, na
definição de proposições, a fase de diagnóstico torna-se uma importante etapa a ser desenvolvida no
projeto. Portanto teve-se como segundo objetivo do trabalho, a apresentação e aplicação do método de
análise global de risco e do método de check list, como ferramentas para compor o diagnóstico das
edificações. Para isso foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e a pesquisa de campo,
sendo esta última, por meio de dois estudos de caso em edificações do centro histórico de São José. Com a
análise global de risco foi possível encontrar o coeficiente de segurança inicial das edificações, constatando
que ambas as edificações não se mostravam seguras. Na presença do resultado, comparações entre as
duas edificações foram realizadas. Com o check list da edificação identificou-se quais os critérios da norma
eram atendidos plenamente, parcialmente ou não atendidos. Tais métodos mostraram-se adequados para o
entendimento da edificação, abordando diversos conteúdos e permitindo a percepção de itens normalmente
esquecidos em projetos de segurança tradicionais.

Palavras-Chave: Projeto baseado no Desempenho, Análise Global de Risco e Check list.

1 INTRODUÇÃO

Todo patrimônio merece ser preservado e resguardado às presentes e futuras
gerações. Ele é a representação e identidade cultural de um povo, auxiliando na
compreensão do espaço urbano e na continuidade histórica. Edificações que apresentam
para uma sociedade valores culturais, históricos, arquitetônicos, entre outros, são
considerados patrimônios, sendo bens tangíveis e imóveis. Para salvaguardar estes, não
apenas medidas de conservação e restauro (quando necessário) devem ser adotadas,
mas também a precaução com os riscos e a ocorrência de acidentes.
A segurança contra incêndio torna-se uma importante aliada na permanência
das edificações históricas. Não são poucos os patrimônios que, diante de um incêndio,
tiveram perdas totais ou parciais das suas construções, bem como a perda de seus
acervos, acarretando danos inestimáveis para uma sociedade.
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Entretanto, para que o projeto de segurança seja aprovado, o mesmo deve
estar de acordo com as normas brasileiras e instruções normativas elaboradas pelo Corpo
de Bombeiros de cada unidade federativa. Estas são fundamentadas em orientações
prescritivas, ou seja, apresentam requisitos pré-estabelecidos para a garantia da
segurança, determinando quais os sistemas, materiais e medidas necessárias para cada
grupo de edificações.
Sobretudo, as instruções normativas são elaboradas para novas edificações,
no qual as medidas de segurança devem estar integradas à edificação já na fase de
planejamento do projeto arquitetônico. Embora normalmente haja uma instrução
normativa em cada estado para os casos de edificações existentes anteriores a esta
elaboração, suas recomendações e alternativas não fazem distinção entre uma edificação
histórica e outra qualquer, sem importância. Existindo situações que, mesmo com esta
maior permissibilidade dos critérios, não consegue ser resolvida.
Edificações históricas nas quais são proibidas intervenções físicas acabam
enfrentando dificuldades nos processos de regularização perante o Corpo de Bombeiro,
existindo uma forte resistência na adoção de medidas de segurança que possam
descaracterizar a edificação. Os impedimentos muitas vezes provocam a paralisação do
processo, à espera de uma solução que satisfaça ambos os lados. É recorrente também a
interdição das edificações pelo não atendimento às normas de segurança, principalmente
se estas forem de uso coletivo ou público, por não apresentarem condições
suficientemente seguras para o seu público.
O projeto Baseado no Desempenho (PBD) surge como uma alternativa para os
casos de restrições existentes nas edificações históricas com a aplicação das normas
prescritivas. Ele também possibilita a adoção de novas tecnologias e materiais, conteúdos
que ainda são inexistentes nas normas, dando maior flexibilidade aos projetistas.
O PBD, em seu fundamento, propõe uma avaliação específica da edificação e
a compreensão das suas peculiaridades. Entende-se então, que o diagnóstico adequado
da edificação é o primeiro passo para a proposição de medidas de prevenção e controle
do incêndio.
O objetivo deste artigo, além de demonstrar uma nova abordagem para o
projeto de segurança contra incêndio, tendo como foco a resolução dos impedimentos das
edificações históricas, consiste também em encontrar e aplicar métodos para a
elaboração de um diagnóstico que favoreça o entendimento da edificação e de seus
fatores de risco, para que a partir daí o projeto de segurança seja desenvolvido.
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2 METODOLOGIA

O trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas e documentais, e também na
pesquisa de campo, com a realização de estudos de casos. O primeiro e o segundo tipo
de pesquisa favorecem a compreensão e contextualização do tema, assim como a
caracterização da edificação e o embasamento das escolhas. Já o terceiro, permite a
aplicabilidade dos métodos adotados para o levantamento do diagnóstico.
Para os estudos de casos foram escolhidas duas edificações históricas,
localizadas no centro histórico de São José / SC, sendo estas, o museu histórico Solar
Ferreira Mello e a Igreja Matriz de São José. A opção por edificações inseridas em um
centro histórico ocorre pelo maior potencial de risco que estas podem apresentar. A
proximidade entre as edificações, a deficiente compartimentação, a grande quantidade de
material combustível e a dificuldade de acesso da equipe de combate são alguns destes
potenciais de riscos. Para a realização do diagnóstico são aplicados dois métodos: a
análise global de risco de incêndio e o check list.
O método de análise global de risco desenvolvido por Antônio Maria Claret de
Gouveia e baseado no método de Gretener, consiste na verificação do coeficiente de
segurança (γ) da edificação. Esta ocorre por meio do balanceamento entre as medidas de
segurança (S) e os parâmetros de risco existentes na edificação (R), conforme
demonstrado na Equação (1).

=

S
R

(1)

Para a quantificação do perigo e da segurança contra incêndio, o método traz
tabelas com diferentes parâmetros e fatores. Estes são contabilizados por meio de pesos,
obtendo-se o resultado do coeficiente de segurança. Pelo método, se o valor do
coeficiente (γ) for maior do que 1, a situação é favorável a segurança da edificação, logo
valores inferiores a 1, a situação é desfavorável.
Uma das fases do método é o levantamento de dados. Diante da quantidade
de informações normalmente buscadas, Gouveia (2006) sugere a organização de uma
planilha em que sejam solicitados e completados os dados relevantes para a análise.
Para auxiliar neste processo, apresenta uma listagem com vários aspectos a serem
considerados, sendo estes referentes à ocupação, a descrições interna e externa da
edificação, as operações, medidas de segurança e outras informações pertinentes.
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O método, embora aqui utilizado para a fase de diagnóstico, também pode ser
empregado em etapa posterior, possibilitando a criação de novos cenários e a verificação
da segurança frente à proposição de novos sistemas.
Já para o método do check list, são elaboradas e empregadas planilhas de
conferências referentes a doze instruções normativas do Corpo de Bombeiros de Santa
Catarina, sendo estas: IN01; IN 05; IN 06; IN 07; IN 08; IN 09; IN 10; IN 11; IN 13; IN 18;
IN 25; IN 28 (CBMSC, 2016). Escolheram-se estas instruções por estarem diretamente
relacionadas aos sistemas necessários ou já existentes nas edificações analisadas. A
partir das planilhas são identificados quais os critérios e requisitos das instruções
normativas podem ser atendidos totalmente (AT), parcialmente (AP) ou não atendidos
(NA) pelas edificações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Projeto Baseado no Desempenho

Um adequado projeto de segurança nasce a partir de uma análise de diferentes
fatores e condicionantes influenciadores de um incêndio. Sendo alguns destes relatado
por Buchanam (2001, p.10) como:
- Geometria e tipo de ocupação;
- Localização dos edifícios adjacentes e a característica do entorno;
- Probabilidade da ocorrência de um incêndio;
- Quantidade e distribuição da carga de incêndio;
- Quantidade e localização dos ocupantes;
- Proximidade e tempo de resposta da equipe de Bombeiros;
- Abastecimento de água disponível e práticas de gerenciamento construtivas que
afetam a segurança contra incêndio

Estes fatores são capazes de alterar a intensidade, duração, extensão, forma
de propagação, tipo de combate, entre outros. Contudo, com uma abordagem prescritiva,
esta análise nem sempre é capaz de interferir no resultado do projeto, já que a maioria
das respostas é definida antecipadamente pelas instruções normativas.
Diferente das normas prescritivas, cujas recomendações são generalistas para
as edificações, mas determinísticas na cobrança dos sistemas, as normas baseadas no
desempenho permitem que o projeto de segurança seja relatado de forma ampla, porém
elaborado para uma edificação específica, buscando resolver os anseios e atendimento
dos proprietários e demais partes envolvidas (BUKOWSKI; NUZZOLESE; BINDO, 2013).
Para Hadjisophocleous e Benichou (1999), o PBD é capaz de estimular o
desenvolvimento de novos sistemas e tecnologias, promovendo avanços na área da
ISSN 2526-4044

790 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

segurança contra incêndio. O desenvolvimento deste passa pelas etapas de definições de
metas e objetivos, determinação das exigências e critérios de desempenho dos materiais
e sistemas até a comprovação das soluções e proposições. Vislumbra-se um nível
adequado de segurança, igual ou superior ao apresentado pelas normas prescritivas
(AVERIL, 1998). O sistema, embora já inserido ou em fase de desenvolvimento e
adaptações, em países como Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia
etc. (MEACHAM, 1996), é ainda pouco discutido e explorado no Brasil, não sendo este
consentido e aceito. Há uma série de fatores que dificultam a sua inserção no país como:
a precária formação acadêmica na área, legislações pouco conhecidas ou não cumpridas,
a grande extensão territorial que dificulta a unificação das instruções normativas, e a falta
de percepção dos riscos por parte dos usuários (TAVARES et al, 2002).
A presença de um sistema baseado no desempenho em alguns países, como
os apresentados acima, não significa que estes compartilham todos do mesmo modelo e
grau de desenvolvimento. E nem que o sistema prescritivo foi totalmente substituído ou
eliminado, já que há países que apresentam os dois sistemas.
Para McBride e Haysom (2004), a implantação de um sistema puramente
baseado no desempenho é difícil, e não ocorre até o momento em nenhum país. Este
exigiria metas quantitativas e mensuráveis, o desempenho de todos os aspectos, além de
métodos específicos para medir e comprovar o desempenho. Para os autores, ainda falta
conhecimento e domínio técnico para isso, sendo adotado como alternativa o emprego de
metas qualitativas. A fim de evitar incertezas na área da segurança contra incêndio, tornase uma prática comum nestes países o emprego do sistema prescritivo em conjunto com
o sistema baseado no desempenho, com a proposição de soluções equivalentes ou
alternativas para situações de impedimento.

3.2 Método de Análise Global de risco

O método, apesar de exigir um determinado tempo para a realização das
análises e de todos os itens elencados na edificação, é executado de forma bastante
simples e direta (seguindo todas as orientações), o que diminui a chance de
interpretações e respostas errôneas, transformando informações qualitativas em um
resultado quantitativo. Para o diagnóstico, foi possível identificar quais ações ou
procedimentos eram inadequadas e quais fatores acarretavam maiores riscos.
Com a aplicação da análise global de risco de incêndio nas duas edificações,
comprovou-se que tanto o museu como a igreja não se encontram em uma situação
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segura, ou seja, as medidas de proteção são inferiores aos riscos existentes. Contudo, o
cenário destas duas edificações é distinto. O museu não apresenta projeto de segurança
contra incêndio, e os poucos sistemas de proteção ou extinção existentes funcionam
deficientemente e sem manutenções necessárias. Já a igreja possui projeto de segurança
com todos os sistemas exigidos para a sua aprovação pelo corpo de bombeiro.
Entretanto, o sistema de hidrante público, que hoje não está em funcionamento, e por isso
não foi considerado, faz com que pelo método os riscos sejam maiores do que as
medidas de segurança.
Cabe explicar para o entendimento dos resultados e das desconsiderações que
o método faz inicialmente em relação à inserção de alguns sistemas, que o método foi
desenvolvido considerando o princípio da não exclusão. Este consiste na adoção de, no
mínimo, uma medida de segurança de cada classe, sendo esta: extintiva, sinalizadora de
incêndio, de infraestrutura, estrutural e política. Tal princípio acaba interferindo no
diagnóstico e, se não observado e aplicado, resulta em uma falsa segurança.

3.3 Check list das instruções normativas

A elaboração de um check list permitiu que os conteúdos das instruções
normativas, de certa forma extensa, não se perdessem ou fossem esquecidos no
momento da coleta das informações das edificações, com o destaque para os itens mais
importantes e aqueles relacionados às características da edificação.
A identificação de inviabilidades e deficiências auxiliou consequentemente na
percepção dos riscos presentes no local e na busca dos pontos conflitantes ao ser
elaborado um projeto de segurança contra incêndio. Mostrou-se as circunstâncias em que
o projeto baseado no desempenho seria viável e deveria ser adotado como garantia de
segurança. Mesmo com a adoção de um check list, pela quantidade de informações,
julgou-se necessária a síntese dos resultados, com a elaboração de um quadro nos quais
são separados os impedimentos pela classe no qual atuam, favorecendo uma posterior
proposição de soluções e alternativas inicialmente pela mesma classe.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PBD parte de um novo olhar sobre a edificação, onde os riscos e limites
passam a ser compreendidos na buscar por melhores soluções de segurança. Portanto, o
diagnóstico da edificação apresenta um papel fundamental para isso. Tanto o método de

ISSN 2526-4044

792 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

análise global de risco como o check list possibilitaram a leitura das edificações do estudo
de caso, levando em consideração algumas vezes aspectos exclusivos dos métodos e em
outras a repetição dos dados, reforçando pontos importantes. Considerando o exposto no
artigo, acredita-se que, no Brasil, a melhor forma de garantir a segurança contra incêndio
seja com a continuação das normas prescritivas, já que ainda não há uma base sólida.
Entretanto, esta deveria estar atrelada à permissibilidade de uma abordagem baseada no
desempenho, para critérios inviabilizados pela norma. Tal abertura, mesmo que parcial,
impulsionaria a busca pela resolução de pontos conflitantes, e o desenvolvimento técnico
na área da segurança, com o surgimento de novos sistemas e tecnologias.
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Resumo: Este artigo trata dos resultados obtidos ao longo das aulas práticas de laboratório da disciplina de
Tecnologia dos Materiais I do curso Técnico Integrado em Edificações do Instituto Federal de Santa
Catarina – Câmpus Florianópolis. As praticas consistiram em separar duas espécies diferentes de madeiras,
deixando-as em diferentes condições de umidade (uma seca em estufa, uma em umidade ambiente e outra
submersa em água) e nessas condições ensaiá-las à compressão paralela às fibras. Além disso, foi
realizada a correção das resistências obtidas para a umidade de 12% (que é a umidade considerada padrão
para fins de caracterização de madeiras). As duas espécies utilizadas foram o Pinus Eliote e a Peroba rosa.
As espécies foram escolhidas pelo fato de serem comum no mercado da região de Florianópolis. Os
resultados obtidos demonstraram que quanto maior a umidade dos exemplares, menor a resistência à
compressão para ambas as espécies. Verificou-se também que a resistência média do jatobá foi muito
superior à do pinus.As equações das curvas obtidas se ajustaram bem ao modelo proposto pela NBR
7190/97 para correção da resistência de acordo com a umidade.
Palavras-Chave: Resistência à compressão, umidade, Pinus Eliote, Peroba

1 INTRODUÇÃO

A madeira é um dos materiais mais empregados na construção civil, seja como
material estrutural, material de acabamento ou como material para serviços provisórios
durante a execução da obra. Entretanto, mesmo sendo um material amplamente utilizado,
os cuidados de armazenamento, desde o pátio da madeireira até o canteiro de obra, são
poucos, fazendo com que a variação de umidade seja freqüente. Principalmente quando
se trata de um material higroscópico, ou seja, sofre variação das suas propriedades
conforme ocorre a variação da umidade.
De acordo com IPT, o Pinus Eliote (Pinus elliottii Engelm) é uma espécie muito
comum nos Estados Unidos da América e foi introduzida no Brasil, onde se desenvolveu
em diversos estados como: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e outros.
Possui massa específica aparente a 15% de umidade, em torno de 480kg/m³ e a sua
resistência à compressão paralela às fibras a 15% de umidade á de 31,5 MPa. É muito
utilizada para uso temporário (fôrmas para concreto armado, locação de obras), para
forros, lambris e andaimes.
A peroba rosa (Aspidosperma polyneuron Müll), de acordo com o IPT, é uma
espécie típica do Brasil, sendo presente na extensão da mata atlântica em estados como:
Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros. Possui massa específica
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aparente a 15% de umidade, em torno de 790kg/m³ e a sua resistência à compressão
paralela às fibras a 15% de umidade á de 54,4 MPa. É muito utilizada na construção civil
para a construção pesada (dormentes, tesouras, vigas) e para assoalhos e esquadrias.
Assim, por se tratar de duas espécies muito utilizadas no estado de Santa
Catarina, principalmente na região da grande Florianópolis, este trabalhou desenvolveu
uma análise, durante as práticas de laboratório da disciplina de Materiais I do curso
Técnico Integrado em Edificações do IFSC Florianópolis, da variação da resistência à
compressão das duas espécies sob condições diferentes de umidade do material.

2 METODOLOGIA

Para a execução deste trabalho, foram utilizadas duas amostras com espécies
de madeira diferentes (pinus eliote e peroba rosa). Para a primeira amostra foram
separados nove exemplares e para a segunda foram separados seis exemplares. Cada
uma teve um terço de seus exemplares condicionados em condições de umidades
diferentes.
Um terço das amostras foi seco em estufa a 105°C até a constância de massa,
um terço foi mantido sobre a bancada do laboratório, fazendo desta forma com que os
exemplares entrassem em equilíbrio com a umidade do ambiente e a terceira parte das
amostras foi submersa em águas durante 24 horas para garantir que o máximo possível
de seus vazios estivesse na condição saturada.
Os corpos de prova foram ensaiados à resistência à compressão paralela às
fibras. Os corpos de provas prismáticos tinham as dimensões de 3cmx3cmx9cm. Após
cada rompimento, o exemplar era imediatamente pesado e levado à estufa, afim de se
determinar a umidade do mesmo no momento do ensaio.
Foram calculadas a partir de modelo matemático as resistências das duas
espécies se considerando um padrão de 12% de umidade adotada por NBR 7190/97. A
equação utilizada é demonstrada abaixo (eq. 01).
[

(

)]

(1)

Sendo:
f12%: a resistência à compressão aos 12% de umidade;
fu%: a resistência à compressão na umidade de ensaio;
U%: a umidade;
α: Coeficiente de correção
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A NBR 7190/97 propõe diferentes coeficientes de correção para diferentes
características mecânicas analisadas, como disposto na Tabela 1. Assim, para o ensaio
utilizado neste estudo, utilizou-se o fator de correção igual a 3,5.
Tabela 1 – Valores do coeficiente de correção
Propriedade de resistência ou rigidez

Coeficiente de correção (α)

Resistência a compressão paralela às fibras

3,5

Resistência a tração paralela às fibras

2,0

Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras

2,5

Módulo de elasticidade longitudinal

2,5

Fonte: Os autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos ensaios realizados foi possível determinar a resistência à
compressão paralela às fibras das duas amostras e a sua umidade. Ainda foi obtido o
resultado da resistência corrigida para o padrão de 12% de umidade, conforme
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão e umidade

ESPÉCIE

ESTADO

UMIDADE
(%)

UMIDADE (%)

RESISTÊNCIA

MÉDIA COEF. VAR.

MÉDIA COEF. VAR.

2,0
ESTUFA

PINUS

AMBIENTE

SATURADO

1,4

40,2
1,8

23,3

63,5

3,5

PEROBA

AMBIENTE

SATURADO

41,5

2,2

41,0

17,0

43,1

17,5

17,1

2,5

34,6

11,1

36,1

16,7

43,2

111,6

60,4

127,1

125,0

10,0

11,8

15,0

136,4
ESTUFA

CORRIGIDA MÉDIA

1,2
0,4
15,5
15,4
27,1
28,3

46,6

60,5
53,2

0,8

71,2

130,3

1,5

15,5

0,8

72,0

7,0

27,7

3,1

53,4

8,8

80,3
78,2
84,9
76,5

80,9

86,7
78,7

Fonte: Os autores

Na Figura 1 é possível verificar a relação entre resistência à compressão e
umidade para a amostra de pinus. Nota-se um decréscimo na resistência conforme há um
aumento na umidade do material.
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Resistência à compressão (MPa)

Figura 1 – Relação resistência/umidade do Pinus Eliote
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0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0
100,0
Umidade (%)

120,0

140,0

160,0

y = -12,22ln(x) + 70,274
R² = 0,9918

Pinus
Fonte: Os autores

Nota-se uma ampla faixa de variação de umidade entre os exemplares secos
em estufa e os exemplares saturados. A umidade máxima obtida beirou a faixa dos 140%,
demonstrando que o pinus possui uma alta porosidade. A curva de tendência obtida é
modelada por uma equação logarítmica e a correlação entre as duas variáveis ficou muito
próxima do valor máximo, demonstrando boa correlação entre ambos.
( )

(2)

Sendo:
y: a resistência à compressão paralela às fibras;
x: a umidade do exemplar.

Resistência à compressão (MPa)

Figura 2 - Relação resistência/umidade da Peroba Rosa
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Fonte: Os autores
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Na Figura 2 é possível verificar o comportamento da amostra de peroba. A
resistência obtida para a umidade de 15% ficou próxima a 80 MPa. Percebe-se também
que a faixa de umidade é pequena quando em comparação com a amostra de pinus,
apresentando uma umidade máxima inferior a 30%. A curva de tendência é modelada
pela equação 3.
(3)
Sendo:
y: a resistência à compressão paralela às fibras;
x: a umidade do exemplar.
Na Figura 3 é possível verificar os resultados da resistência à compressão, para
ambas as espécies, apresentado por IPT, corrigido pelo método da NBR 7190/97 e
corrigido pelas equações obtidas das curvas experimentais.
Figura 3 – Comparação de dados teóricos com a resistência corrigida com diferentes métodos

Resistência à compressão (MPa)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Dados teóricos IPT

Equação (NBR 7190)

Pinus

Equação experimental

Peroba

Fonte: Os autores

É possível visualizar que os dados teóricos fornecidos pelo IPT estão muito
próximos dos valores experimentais corrigidos para o pinus. Já para a peroba, os valores
experimentais corrigidos ficaram muito acima do valor de referência. Entretanto, entre as
duas formas de correção da resistência de acordo com a umidade, não houve diferença
significativa, demonstrando que ambas as equações (2 e 3) se ajustam bem ao
comportamento do material.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados expostos, é possível realizar algumas verificações sobre
o comportamento dos materiais estudados. Primeiramente, confirma-se a hipótese de que
o aumento de umidade reduz a resistência à compressão. Esse mecanismo ocorre
durante a aplicação da carga de compressão. Com a deformação do corpo de prova há
uma redução dos vazios e a água presente nos mesmo é expulsa. Assim, as tensões
geradas provocam o rompimento das fibras da madeira, o que reduz a tensão final
aplicada.
Para o pinus este fenômeno é mais evidente uma vez que o material possui
uma densidade aparente inferior à da peroba, o que facilita a absorção de água. Fato
notado com a alta umidade dos exemplares saturados de pinus. Diferentemente, a
amostra de peroba apresentou uma umidade máxima inferior à 30%.
A resistência à compressão a 15% de umidade do pinus obtida em laboratório
foi condizente com o colocado na literatura. Já a resistência da peroba obtida em
laboratório foi superior ao exposto na bibliografia. Tal fato pode ser explicado por não se
ter a posição correta de qual local da tora de madeira os exemplares foram retirados.
Assim, caso os exemplares tenham sido tirados do cerne e não do alburno, a resistência
elevada pode ser explicada. Isso também explica os coeficientes de variação
encontrados.
Os valores corrigidos tanto para a equação 1 quanto para as equações 2 e 3
ficaram muito próximo. Isso demonstra que a equação proposta pela NBR 7190/97 e
considerada por Logsdon e Calil Junior (2002) como satisfatória para os resultados
experimentais obtido em seu trabalho, serve satisfatoriamente para ambas as espécies
estudadas nesta pesquisa.
Os resultados obtidos vêm reforçar a necessidade de cuidados com o
armazenamento das madeiras, tanto nas madeireiras quanto no canteiro de obras, uma
vez que esta variação pode reduzir de forma significativa a resistência do material, além
de provocar deformações que podem inutilizar o mesmo.
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ESTUDO DA TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA DO VENTO PARA AS ONDAS
OCEÂNICAS DE SUPERFÍCIE NA REGIÃO COSTEIRA DO SUL DE SC, BRASIL:
ANÁLISE ESTATÍSTICA TEMPORAL
1

Breno Pereira Dela Bruna1, Carla Abreu D’Aquino2,
UFSC / LABHIDROGEO / Curso de Engenharia de Energia / brenodelabruna@gmail.com
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Resumo:. O presente trabalho busca realizar uma análise preliminar nos dados de uma boia meteoceanográfica fundeada na região de Santa Marta – SC, entre os anos de 2009 a 2015, com exceção de
2010, com o intuito de estudar a direção e velocidade do vento próximo do nível do mar, além da direção
média das ondas da região, como base para a realização de um modelo de transferência de energia entre
os recursos undi-eólicos. O método utilizado para análise e verificação da qualidade dos dados foi o
©
software MatLAB , possibilitando a confecção de rotinas de programação para correções de padrões de
direção do vento (norte geográfico), análises subdivididas por períodos anuais, mensais e por estações,
resultando assim em 25 rotinas destinadas à cálculos e confecção de gráficos. No sul de Santa Catarina, a
altura significativa de ondas observada apresentou valores médios entre 1,5 e 2,1 m, com períodos médios
entre 8,1 e 10,4 s. Além disso, se destacam a intensidade do vento compatível com a necessária para a
exploração offshore, assim como a comprovação, condizente com a de outros autores, das direções do
vento predominantes de norte-nordeste e sul-sudoeste. Dessa forma, o estudo ainda fará o uso de
equações matemáticas para a quantificação da energia em transição e buscará correlacionar as forçantes
envolvidas no processo, maximizando o entendimento do comportamento das correntes, ondas e o vento da
região. Como resultados, pode-se salientar a obtenção de parâmetros médios para as fases seguintes do
projeto, como altura significativa, período de pico de onda, direção e intensidade do vento, distribuídos
mensal, anual e sazonalmente.
Palavras-Chave: MatLAB, estatística descritiva, recurso undi-eólico, transferência de energia.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil dispõe de cerca de 8700 km de zona costeira. Essa extensão litorânea
permite a exploração abundante de fontes renováveis offshore, como ondas, marés e
principalmente o vento oceânico. Além disso, a geração por fonte eólica no Brasil teve
um aumento de 125 % de 2014 a 2015, com 357 empreendimentos em operação
atualmente. No panorama global, pela primeira vez na história, o investimento total em
energia renovável e combustíveis nos países em desenvolvimento, em 2015 excedeu
aqueles com economias desenvolvidas, totalizando um investimento de US$ 156 bilhões,
19% maior comparado a 2014 (REN21, 2016). Sabendo do crescimento do setor eólico
offshore mundial, e que o Brasil apresenta uma vasta área de exploração deste recurso,
torna-se necessário estudar a influência das correntes e ondas no regime de ventos de
uma região, assim como o papel dessas forçantes na transferência de energia e da
disponibilidade dos recursos undi-eólicos.
A análise consistiu na regularidade, intensidade, direção e comportamento do
vento, correntes e ondas oceânicas. Uma boia mete-oceanográfica localizada em Santa
Marta – SC, mostrada na Figura 1, pertencente ao GOOS - Brasil (Global Ocean
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Observatory System) e fundeada a uma profundidade de 200 m foi a fonte dos dados. A
partir da análise estatística temporal e comportamental dos dados, nas próximas etapas
será utilizada a Eq. (1) para descrever o perfil de vento na camada limite entre a
atmosfera e o oceano, onde
comprimento de rugosidade e
sendo

é a constante de von Kármán

,

é o

refere-se à velocidade de fricção, calculada na Eq. (2),

a tensão de cisalhamento na superfície.

( )

⁄

A Equação (3) define o objetivo final do projeto, que pretende quantificar a
energia transferida do escoamento médio do vento para as ondas por unidade de área de
superfície livre, apresentando como variáveis a densidade do ar

, a velocidade de fase

da onda na superfície , o número de onda , a frequência angular ̅̅̅̅, além das citadas
acima.

̅̅̅̅

Figura 1 – Boia Mete-oceanográfica Santa Catarina

Fonte: GOOS-Brasil (2016)

2 METODOLOGIA
O software MatLAB© foi utilizado para a programação de rotinas de cálculo
estatístico e geração de gráficos, além de parâmetros de controle de qualidade de dados.
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O ponto inicial foi a seleção das variáveis mete-oceanográficas de interesse e o grau de
qualidade aceitável. São elas: velocidade do vento a 10 m de altura; direção do vento a
4,7 m de altura; temperatura do ar e da superfície do oceano; pressão atmosférica; altura
significativa, direção e período médio de ondas.
Como método de controle de qualidade dos dados, foram analisados os
identificadores qualitativos segundo a metodologia da Marinha do Brasil, chamados de
flags, exibidos na Figura 2. Apenas foram classificados dados com flags referentes a
“Dados Bons” ou “Dados possivelmente Bons”.
Figura 2 – Flags de controle de qualidade dos dados

Em seguida, o software MatLAB© foi amplamente utilizado. Foram criadas 25
rotinas de programação, separando os dados em períodos mensais, anuais e por
estações. Para exibição gráfica, foram utilizadas médias de períodos, calculadas através
da Eq. (4), onde

refere-se ao número de observações e

̅

aos valores observados:

∑

Também foram calculadas as frequências relativas da existência de dados num
determinado período. O método de cálculo é mostrado na Eq. (5), onde
tamanho da amostra e

refere-se ao

à frequência absoluta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os valores médios, máximos e mínimos da velocidade do
vento, altura significativa e período médio de onda para cada ano. Destacam-se que os
ventos para todos os anos apresentam valores superiores a 7 m/s próximos à superfície.
Segundo Grubb e Meyer (1993), os ventos devem possuir uma velocidade mínima do
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vento de 7 a 8 m/s a uma altura de 50 m para ser consideravelmente aproveitável. Isso
indica um bom potencial eólico offshore para a região, uma vez que em maiores altitudes
a velocidade tende a aumentar conforme diminui a influência do atrito, comportamento
compatível com a Eq. (1).
A Figura 3 mostra a direção e velocidade do vento a 4,7 m de altura nos anos
de 2009 a 2015, com exceção de 2010.
Figura 3 – Gráficos de radar de direção do vento a 4,7m de altura

A direção é quantificada a partir do norte geográfico, medido no sentido horário.
Observa-se que o vento apresenta as direções distribuídas de forma diferenciada para
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cada ano, porém com sempre com ocorrências de norte-nordeste e sul-sudoeste, fator já
foi verificado por Silveira et al. (2014) e Monteiro (2011).
Observando os dados de altura significativa (Tabela 1), destaca-se que os anos
de 2011 e 2012 apresentam as maiores médias. Porém, no ano de 2013, observa-se a
maior altura significativa para todo o período.
Tabela 1 – Valores médios, máximos e mínimos de velocidade do vento e altura significativa de onda.

Ano
2009
2011
2012
2013
2014
2015

Velocidade do Vento a 10m Altura significativa de Período médio de onda
de altura [m/s]
onda [m]
[s]
Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo
7,71
19,5
0,1
1,57
3,55
0,64
10,4
20,0
4,0
8,11
19,8
0
2,15
6,46
0,8
9,4
20,0
3,7
7,76
19,2
0,2
2,01
5,45
0,58
9,3
20,0
3,6
7,92
20,9
0
1,95
12,38
0,23
9,6
19,5
4,2
7,69
14,3
0
1,7
4,95
0,17
8,1
16,4
2,4
7,37
18,5
0
1,86
6,66
0,43
9,1
19,2
1,9
A Figura 4 mostra o histograma de frequência de distribuição da direção média de

ondas, onde se observa a predominância de direções sul e nordeste. Segundo Alves et al.
(2009), os campos de ondulações provenientes de Sudoeste dominam praticamente todo
o Oeste do Atlântico Sul.
Figura 4 – Histograma de frequência de direção média de ondas.

Toldo Jr et al. (2006) afirmam que incidem sobre a costa do RS, ondulações
geradas no Oceano Atlântico Sul e vagas geradas pelos fortes ventos locais de verão e
primavera, provenientes de Nordeste. Exceto pela passagem das frentes frias de Sul e
Sudeste, quando é caracterizada por ondas com altura significativa de 1,5m e período
entre 7 e 9 s. No sul de Santa Catarina, a altura significativa de ondas média foi entre 1,5
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e 2,1 m, com períodos médios entre 8,1 e 10,4 s. Pianca et al. (2010) verificaram que
durante a primavera, as ondas dominantes são de NE (35,2%), com alturas que variam de
1,0 a 2,0 m (16,4%). No período de verão, há a predominância de ondas no sentido de NE
(28.4%) e S (26.7%). Já no outono, a direção predominante de ondas é de S (36,7%),
com alturas entre 2,0 e 3,0 m (14,1%) e os períodos de 10 a 12 s (15,9%). E no inverno, a
direção de incidência das ondas dominantes é de S (30,2%), com altura variando de 2,0 a
3,0 m (12,9%) e períodos entre 10 a 12 s (12,5%).
A Figura 5 exibe gráficos para comparação anual de velocidade do vento, altura
significativa e período de pico de onda. Nos anos de 2011 e 2012, a altura significativa
média das ondas é maior no inverno, acompanhada por uma maior velocidade do vento
próximo à superfície. Em 2009, ocorre aumento na velocidade do vento entre os meses
de abril e maio, com aumento no período de pico de ondas.
Figura 5 – Gráficos anuais com comparação por médias mensais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do tratamento estatístico exploratório dos dados, foi possível observar
e comparar os valores médios e as direções mais frequentes com o que já foi relatado na
literatura anteriormente. Bem como, perceber a relação entre o incremento na altura
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significativa e a velocidade do próximo à superfície. Essas observações reforçam a
curiosidade científica para o estabelecimento da relação entre a energia fornecida pelo
vento e altura significativa de ondas já desenvolvidas que chegam próximas à costa. Além
disso, o cálculo dos valores médios das velocidades do vento demonstra o potencial para
aproveitamento da energia eólica offshore, instigando análises mais aprofundadas para o
cálculo da potência a 100 m de altitude. Além disso, as ondas apresentam grande
potencial, uma vez que o mesmo tem relação direta com o quadrado da altura, fato que
será investigado na segunda etapa do presente projeto.
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Resumo: Na maioria das cidades brasileiras, as enchentes são consequência direta do crescimento
desordenado da urbanização, que é acompanhada da impermeabilização do solo. Levando em conta essa
problemática, realizou-se o estudo do concreto permeável. Com o intuito de melhorar sua resistência e
reutilizar um material que seria descartado no meio ambiente, este trabalho, desenvolvido na disciplina de
projeto integrador, da primeira fase do Curso de Engenharia Civil do IFSC, tem por objetivo verificar a
viabilidade do emprego de resíduo de marmoraria, na forma de pó, na composição do concreto drenante.
Foram estudados dois teores de adição do resíduo a um traço de concreto drenante considerado como
referência, para os quais determinou-se a resistência e avaliou-se a capacidade drenante. Os resultados
demonstraram a possibilidade do emprego do pó de marmoraria na produção do concreto drenante a
medida que se conseguiu produzir concretos com boa resistência e capacidade drenante.
Palavras-Chave: concreto drenante, concreto permeável, resíduo de marmoraria, concretos especiais

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do meio urbano é caracterizado por grandes avanços na
área da construção civil e o concreto está presente na maioria das edificações e obras de
arte. Com o crescimento urbano, grande parte do solo é revestido e torna-se
impermeável, impossibilitando que a água da chuva seja absorvida pelo solo. Essa
problemática, somada às grandes chuvas típicas de algumas regiões, acabam causando
enchentes, destruindo residências de milhares de famílias, além de degradar o solo. Com
a preocupação de se pensar em um futuro mais sustentável, e com menos impacto no
meio ambiente, o concreto permeável se apresenta uma excelente solução ao nosso
alcance.
O concreto permeável, além de apresentar um ótimo desempenho na absorção
da água superficial, pode representar uma grande melhoria na vida e na economia da
sociedade brasileira atual, pois pode ser utilizado como um meio de captação das águas
da chuva, diminuindo consideravelmente os gastos com água em uma residência.
O intuito deste trabalho é verificar a possibilidade de uso do resíduo de
marmoraria para melhorar a resistência do concreto permeável mantendo elevada a sua
capacidade drenante.
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2 METODOLOGIA

Para os estudos de caracterização do concreto permeável com adição de
resíduos de marmoraria, foram preparadas doze amostras cilíndricas de diâmetro igual à
9 cm e altura de 6 cm, as quais foram moldadas, curadas e ensaiadas no Laboratório
Solos e Tecnologia de Materiais do DACC (Departamento Acadêmico de Construção Civil
do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina).

2.1 Caracterização dos materiais
Na

realização

do

projeto

foram

utilizados

três

materiais:

cimento,

brita 0(agregado graúdo) e resíduo de marmoraria passante na peneira 200.
Os resultados da caracterização do agregado e do resíduo de marmoraria são
apresentados nas tabelas 01 e 02.
Tabela 01 – Características do agregado
Valor
Características

Unidade

Massa Específica

Kg/m³

2,632

Resíduo de
marmoraria
2,702

Material Pulverulento

%

0,27

--

Agregado

Tabela 02 – Granulometria do agregado
Abertura da peneira (mm)

% Retida acumulada

9,50

2

6,30

42

4,80

84

2,40

100

1,20

100

0,60

100

0,30

100

0,15

100

Fundo

100

2.2 Dosagem do concreto

A dosagem foi feita levando em consideração o projeto integrador realizado por
SILVA et al (2014). Foram estudadas três composições de concreto, apresentadas na
Tabela 03, sendo um de referência (sem adição do resíduo de marmoraria) e os demais
com adição de 2,5 e 5% do resíduo de marmoraria.
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Tabela 03 – Traços de concreto permeável estudados
RESÍDUO DE

IDENTIFICAÇÃO

CIMENTO

AGREGADO

0%

1,0 kg

4,0 kg

-

2,5%

1,0 kg

4,0 kg

0,125 kg

5%

1,0 kg

4,0 kg

0,250 kg

MARMORARIA

2.3 Moldagem dos corpos de prova

Com todos os dados dos materiais em mãos, iniciou-se o processo de mistura dos
materiais, o qual foi feito manualmente. Foram moldados três corpos de prova de cada
traço, todos com 1040 g de concreto. Para o caso do último traço moldou-se ainda mais
três corpos de prova, porém com 1092 g de concreto (identificados como 5% n). Na figura
1 é apresentado o equipamento utilizado na compactação dos corpos de prova, que foi
desenvolvido por OLIVEIRA (2004). Os corpos de prova foram moldados com
aproximadamente 20 golpes e logo após foram desmoldados, permanecendo ao ar por 24
horas após as quais foram imersos em água saturada de cal. Na figura 02 pode-se
observar os corpos de prova logo após a desmoldagem.

2.4 Ensaios realizados

Após 28 dias de cura os corpos de prova foram submetidos a ensaios para a
determinação do índice de vazios, massa específica no estado endurecido, vazão e
resistência à compressão.

Figura 01 – Compactação do corpo de prova

Figura 02 – Corpos de prova traço 0% recém desmoldados.
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Os ensaios de massa específica e índice de vazios foram feitos pelo método da
balança hidrostática. Primeiramente com os blocos envoltos em plástico, e em seguida,
sem plástico, totalmente saturados.
Não foi possível medir a capacidade drenante dos concretos, porém eles foram
submetidos a um teste de vazão, onde foram posicionados de forma a receber água
corrente de uma torneira.
Por fim, foi feito o ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova
previamente capeados com pasta de cimento. Vale ressaltar que os corpos de prova
utilizados foram os mesmos que passaram anteriormente pelo teste de vazão. Nas figuras
3 e 4 apresenta-se imagens referentes ao ensaio de resistência
Figura 03 – Ensaio de resistência à compressão

Figura 04 – Bloco de concreto permeável depois de rompido

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de resistência à compressão podem ser visualizados na Tabela 4 e
na Figura 5. Pode-se observar que as resistências obtidas individualmente estiveram
entre 19 e 29 MPa, sendo o concreto que esteja acima de 25 MPa, apto para servir de
pavimentação para estacionamento de veículos leves. Ainda, observa-se que os
concretos contendo o resíduo de marmoraria apresentaram aumento de resistência em
relação ao de referência e que o aumento do teor de adição resultou em aumento de
resistência. ainda, o concreto de traço 5% n apresentou resistência superior ao 5%, o que
já era esperado, uma vez que foi produzido com maior massa de concreto.
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Tabela 04 – Resistência à compressão média por traço de concreto estudado
Traço

Resistência à compressão (MPa)

0%

20,15

2,5%

23,27

5%

24,62

5% n

27,69

Figura 05 – Resistências à compressão axial dos blocos de concreto
30

Resistência (MPa)

25
20
15
10
5

0
Traço 0%

Traço 2,5% Traço 5% (-) Traço 5% (n)

A Tabela 5 mostra as médias resultados dos ensaios de massa específica e volume de
vazios por traço. Observa-se que com o aumento do teor de adição de resíduo de
marmoraria há redução do índice de vazios e aumento da massa específica. Ainda, para o
traço 5% n, cuja massa de concreto utilizada para a confecção do corpo de prova foi
maior, os resultados de índice de vazios tem uma redução significativa e há aumento de
massa específica. Estes resultados são compatíveis com os de resistência visto que os
concretos com menor índice de vazios e maior massa específica apresentaram as
maiores resistências.
Tabela 05 – Densidade e Volume de vazios
Traço

Índice de Vazios (%)

Massa específica (g/cm³)

0%

17,11

1,90

2,5%

17,28

1,89

5%

17,48

1,92

5% n

11,56

2,05

Por fim, restam os resultados de vazão e permeabilidade. Devido alguns
problemas na prática dos respectivos ensaios, não foi possível medir a capacidade
drenante do concreto. Pode-se apenas garantir que os traços 0%, 2,5% e 5% são
capazes de suportar uma taxa de fluxo de água superior a 282l/m²/min (taxa impressa
pela torneira aberta sobre a superfície conforme mencionado na metodologia do trabalho),
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uma vez que não houve acúmulo de água na superfície durante o ensaio. O traço 5% n
não foi capaz de drenar esta taxa de fluxo de água, acarretando acúmulo de água na
superfície. Vale ressaltar que para ser considerado concreto permeável, esta taxa deve
ser superior a 120L/m² /min, e que as condições de teste ultrapassam esta condição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização da pesquisa e a análise dos resultados obtidos, notou-se que
a adição do resíduo de marmoraria reduz seus índices de vazios, o que
consequentemente elevou a resistência do concreto permeável. Percebe-se que o
concreto com 5% de adição de resíduo de marmoraria apresenta resistência que permite
seu uso como pavimento de estacionamento de veículos leves, o que não foi conseguido
com menor teor de adição.
Depois de todo o projeto finalizado, levantou-se os custos para saber qual seria
o preço de mercado do concreto, e se o mesmo seria viável para o uso na construção
civil. Fazendo um orçamento dos materiais utilizados, chegou-se ao resultado final de R$
312,40 por metro cúbico, enquanto que o valor do concreto convencional (Concreto de
Cimento Portland 25MPa) é da ordem de R$ 300,00 para a mesma quantidade. Logo, o
Concreto Permeável com adição de resíduo de marmoraria, apresentou custo razoável se
considerada a economia que poderia ser conseguida com o reaproveitamento da água de
chuva por ele permitida, e a criação de áreas pavimentadas não impermeabilizadas, que
permitiriam a infiltração de água para o solo e contribuindo preventivamente contra
inundações nas grandes cidades.
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Resumo: A busca por formas mais sustentáveis de utilizar e gerar energia elétrica está avançando
significativamente no Brasil. Um dos motivos é que o país depende cerca de 66% da energia gerada pelas
hidrelétricas, assim, está sujeito ao regime hidrológico e suas flutuações. Em períodos de estiagem,
combustíveis fósseis são utilizados para suprir a demanda energética, consequentemente as tarifas de
energia aumentam e a poluição associada à queima e extração dessas fontes se agravam. Uma solução
seria diversificar a matriz energética, tornando-a mais segura, sendo que cada fonte possui regime e
intensidade diferentes, para isto, análises exploratórias de dados devem ser feitas para avaliar a viabilidade
na utilização de fontes renováveis para produção de energia. Para a região do Farol de Santa Marta, foram
utilizados dados retirados da Boia Santa Catarina do Programa Nacional de Boias (PNBOIAS), estando
localizada a 200 metros da costa, sendo assim, recursos offshore foram avaliados. Analisou-se como variam
a velocidade do vento a 10 metros de altura do mar, a altura significativa das ondas e a radiação solar
durante diversos períodos observados. Correlações entre as fontes foram feitas, visando avaliar a influência
que uma pode exercer na outra. O potencial energético de cada recurso e a variação de sua intensidade
durante os dias também foram analisados. Por fim, discutiu-se a complementaridade energética dos ventos,
ondas e da radiação solar para a região estudada, sendo uma alternativa de tornar a matriz energética
deste local mais segura e trazendo qualidade de vida para a população.
Palavras-Chave: Análise exploratória, Recursos offshore, Matriz energética, Complementaridade
energética.

1 INTRODUÇÃO
O crescimento da utilização de fontes renováveis no setor energético brasileiro
é indiscutível, segundo o Ministério de Minas e Energia a geração eólica cresceu 56,9%
em 2015 e é fonte de geração de energia elétrica que teve maior expansão. Já se
tratando da energia solar fotovoltaica, estima-se que em 2018 o Brasil deverá estar entre
os 20 países com maior geração, considerando-se a potência já contratada de 2,6 GW. O
Brasil possui uma extensa zona costeira com potencial para geração de energia de
ondas, com uma densidade energética variável entre 10 e 30 kW/m, porém esta fonte é
pouco utilizada e estudada no país.
O presente estudo foi realizado na localidade do Farol de Santa Marta, no
município de Laguna, localizado no extremo sul de Santa Catarina. Os dados foram
retirados no Programa Nacional de Boias (PNBOIA), e os testes de Controle de Qualidade
são referenciados na Documentação Técnica n° 09-02 do National Data Buoy Center
(NDBC). A partir da análise exploratória dos dados de vento, ondas e da radiação solar, o
objetivo deste estudo é avaliar a potência disponível no local e como ela se comporta em
diferentes períodos. Além da verificação das correlações existentes entre os três recursos
e como cada um varia diariamente e mensalmente. Tendo conhecimento do
comportamento das três fontes, torna-se possível buscar novas formas de suprir a
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demanda energética da localidade sem recorrer aos combustíveis fósseis, como o carvão
mineral comumente utilizado para geração de energia elétrica na região sul de Santa
Catarina.

2 METODOLOGIA
Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre estudos de análise
de dados de vento, radiação solar e de ondas, equações para o cálculo das potências,
além de revisões sobre a complementaridade energética e correlações utilizadas. Após,
foi feita a análise exploratória, através do cálculo das médias, máximo e mínimos, da
observação gráfica da distribuição das variáveis no tempo, buscando dados discrepantes
e relações entre as fontes, toda realizada em ambiente MatLab.
Os dados foram obtidos da Boia Santa Catarina do PNBOIA, do fabricante
Axys Technologis Inc, modelo 3 Meters (3M), possui 3,4 metros de diâmetro e 1500 kg de
peso. Sua profundidade de fundeio é de 200 metros. Utilizou-se uma série de dados de
Janeiro a Outubro de 2012.
A velocidade do vento foi medida a 4,7 e 3,7 metros de altura e é feita uma
correção para 10 metros de altura. A direção é medida em graus conforme o norte
magnético, e a velocidade em metros por segundo (m/s). No período analisado encontrouse um dado discrepante de velocidade de vento de 32,38 m/s no mês de junho que foi
desconsiderado no restante das análises.
Para os dados de ondas, são medidos a altura máxima, altura significativa,
período e frequência da onda, entre outros. Porém, neste estudo somente foi utilizado
dados de altura significativa. Por último, os dados de radiação solar foram medidos com
um piranômetro instalado juntamente com a boia.
No caso do vento, considerou-se sua velocidade e direção a 10 metros de
altura, já para as ondas foi considerada a altura significativa. Em diferentes períodos e
horários, foram analisados os comportamentos de cada fonte separadamente, assim
como simultaneamente. Foram calculadas as densidades de potências (W/m 2), que é a
potência disponível da fonte em função da área de interesse.
Por último, foram feitas correlações diversas entre os três recursos energéticos,
buscando entender a influência que uma fonte produz na outra. Com estas correlações,
analisou-se a possibilidade de haver alguma complementaridade energética no Farol de
Santa Marta e como as fontes estariam distribuídas neste papel.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se a relação existente entre a velocidade do vento a 10 metros e a
altura significativa das ondas e graficamente observou-se uma relação direta entre as
duas fontes para diferentes horários do dia. (Figura 1). Para o período analisado a
velocidade média do vento a 10 metros foi de 7,77 m/s e as direções mais frequentes
foram as próximas à 200˚ ao norte magnético.
Figura 01 – Relação entre velocidade do vento a 10 metros e altura significativa das
ondas para diferentes horários do dia.

Fonte: a autora.

Os dados de radiação solar no Farol de Santa Marta estão apresentados na
Figura 2. Observa-se que a intensidade da radiação é maior nos meses pertencentes à
estação do verão, como já era esperado. Assim como, para o período diário (Figura 3), a
maior intensidade observada foi nos horários próximos ao meio-dia (12:00 horas). A
média da radiação solar para este horário foi de 525.66 W/m2.
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Figura 2 – Radiação solar durante o período de janeiro a outubro.

Fonte: a autora.
Figura 03 – Radiação solar durante as 8:00, 12:00 e 16:00 horas.

Fonte: a autora.

A densidade de potência Pd do vento indica a potência avaliada por unidade de
área (W/m2), em função da velocidade do vento a 10 metros de altura U e da densidade
do ar ρ=1,225 kg/m3 (SILVA et al., 2015, p.417).
(1)
O fluxo médio de energia P (W/m) é a taxa que a energia das ondas se
propaga por unidade de comprimento de crista, através de um plano vertical perpendicular
à direção de propagação da onda (ASSIS et al., 2013, p. 26). É dada em função da altura
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significativa Hs, que pode ser definida como a média de um terço das maiores alturas de
ondas observadas.
(2)
Onde ρ é a densidade da água do mar (1025 kg/m 3), g é a aceleração da
gravidade (9,81 m/s2) e Te é o período da onda. Nos dados fornecidos pelo PNBOIA só se
encontra o período de pico da onda, então, por aproximação, será utilizado nos cálculos
de potência.
A radiação solar presente no conjunto de dados já é oferecida na forma de
irradiância solar, que é a radiação solar em termo de potência por unidade de área
(W/m2), assim nenhum cálculo de potência precisa ser feito neste caso.
Na Figura 4 nota-se que a potência das ondas é muito maior que a potência
eólica e solar, isso se deve a alta densidade da água do mar (1025 kg/m3), que
comparada com a densidade do ar (1,2256 kg/m 3) é cerca de 1000 vezes maior. Outro
fator a ser observado é que a unidade de fluxo médio de energia da onda é dada em
W/m, enquanto que para as outras potências apresentadas a unidade é W/m2. A potência
solar (irradiação solar) foi retirada do horário de maior radiação, ao meio-dia, mas mesmo
assim é muito menor que a potência das ondas. A média da densidade de potência eólica
para o período observado foi de 364.52 W/m2 e da irradiação solar de 525.66 W/m2.
Enquanto que a média da potência das ondas foi de 21817 W/m.
Figura 04 – Comparação entre as potências disponíveis no Farol de Santa Marta.

Fonte: a autora.
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Por fim, foram feitas correlações entre os três recursos para verificar se existe
alguma fonte que esteja diretamente ou inversamente relacionada à outra. O coeficiente
de correlação utilizada foi o de Pearson (r), que pode ser visto como a razão entre a
covariância de duas variáveis pelo produto dos desvios-padrão de cada uma delas. Este
coeficiente pode variar de -1 a +1 e mostra a intensidade da relação linear entre as duas
variáveis estudadas. Para um valor entre 0 e +1, as variáveis são diretamente
proporcionais, já para um valor entre -1 e 0, a relação é inversamente proporcional. O
quadrado da correlação (r2) mostra o percentual da variância de uma das variáveis que
pode ser explicado a partir do valor da outra.
Para a correlação entre radiação solar a altura significativa obteve-se um
coeficiente de Pearson ao quadrado de 0,007423, para a correlação entre radiação solar
e velocidade do vento a 10 metros de altura o coeficiente r 2 foi de 0,002779. Todos os
dois coeficientes tiveram valores muito próximos de zero, ou seja, a correlação é muito
baixa. Já no caso da correlação entre altura significativa das ondas e velocidade do vento
a 10 metros de altura (Figura 5) o coeficiente r2 foi de 0,1319, o que continua sendo um
valor considerado baixo. Porém nota-se uma forte concentração de dados de altura
significativa entre 1 e 2,5 metros, e uma grande quantidade de dados de velocidade do
vento entre 3 e 12 m/s.

Figura 5 - Correlação entre altura significativa das ondas e velocidade do vento.

Fonte: a autora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise exploratória obtida neste estudo demonstrou o grande potencial
energético que poderia ser utilizado na localidade do Farol de Santa Marta. As três
variáveis analisadas indicaram potenciais elevados. Esse estudo, no entanto, está em
fase inicial, precisando ainda explorar o comportamento das variáveis no domínio da
frequência. No caso do vento, elevar as velocidades até alturas utilizadas por torres
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eólicas offshore. A próxima etapa deste estudo será estudar a complementaridade
energética entre as forçantes disponíveis.
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Resumo: Foram caracterizadas duas amostras de solo de regiões distintas da ilha de Florianópolis, uma da
praia do Campeche (região Leste) e outra da praia do Ribeirão (região Sul) com ensaios de granulometria e
peso específico dos grãos, e, após, determinado seus coeficientes de permeabilidade. O objetivo foi
analisar os coeficientes de permeabilidade para o qual, utilizou-se o princípio do procedimento de ensaio
realizado por Darcy em 1950, atestando a influência dos diversos fatores geométricos na vazão de água,
com adaptações do ensaio de permeabilidade previsto em norma, por conta das adversidades nos
equipamentos encontrados no laboratório. Comparando as amostras em dois estados diferentes, uma em
estado fofo e a outra em estado compacto (encontrado de maneira diferenciada), atestou-se a notável
influência da granulometria nos coeficientes de permeabilidade, tendo o solo da praia do Ribeirão partículas
maiores e, consequentemente, maiores índices de vazios e permeabilidade. Com relação ao estado
compacto não se pode ter conclusões precisas, visto que, para um menor índice de vazios, a
permeabilidade aumentou consideravelmente. Conclui-se que, por conta da considerável variação do
coeficiente de permeabilidade quando a direção do fluxo é paralela ou perpendicular aos planos de
fraqueza, a permeabilidade apresenta comportamento anisotrópico. Sugere-se, portanto, que os ensaios
sejam repetidos numa condição prevista em norma.
Palavras-Chave: permeabilidade, permeâmetro, vazios, compactação.

1 INTRODUÇÃO

Na geotecnia, o comportamento mecânico dos solos para a engenharia civil
está relacionado às características que o mesmo apresenta. Em análises pertinentes às
escavações, rebaixamento de lençol freático e dimensionamento de estruturas de
contenção, o estudo da permeabilidade do solo é primordial para antever o fluxo de água.
Além disso, sob o ponto de vista urbano, o desconhecimento da permeabilidade do solo,
relacionado com sua compacidade e escoamento superficial são fatores importantes que
podem

provocar

enchentes

nas

cidades

em

período

de

precipitações.

Essa

permeabilidade está atrelada a capacidade que o material apresenta de permitir o
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escoamento de água (ou outro fluido) através dele e, para tanto, calcula-se o coeficiente
de permeabilidade (kp), este, obtido por meio de ensaios in situ ou em laboratório.
Muitos são os fatores que influenciam a variação deste coeficiente, mas os
principais determinantes são a granulometria relacionada com o índice de vazios. Em
resumo, quanto menor a granulometria de um solo, menor serão os espaços entre suas
partículas, ou seja, menor será o índice de vazios característico e, consequentemente,
menor a percolação, pois o fluido terá menor espaço para descolamento.
Sendo assim, na componente curricular de Mecânica dos Solos e Obras de
Terra do Curso de Graduação em Engenharia Civil do IFSC Campus Florianópolis,
realizou-se uma pesquisa, no decorrer do semestre 2016/1, a fim de se determinar os
coeficientes de permeabilidade de solos do tipo areia de regiões distintas da ilha de
Florianópolis, sendo uma amostra da praia do Campeche, na região Leste da ilha, e uma
amostra da praia do Ribeirão, na região Sul. As amostras coletadas possuem
granulometrias visivelmente diferentes, sendo que a areia coletada na praia do Campeche
apresenta menor granulometria do que a amostra da praia do Ribeirão, esta com um
aspecto maior em termos de tamanho de grãos, popularmente o “areião”. A
permeabilidade dos solos foi determinada para os estados fofo e compacto.
A norma regulamentadora de ensaios de permeabilidade, sobretudo dos solos
granulares (lê-se solos mais arenosos), é tratada pela ABNT NBR 13292/1995: Solo Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga constante.
Ela se baseia nos estudos de Darcy, que, segundo Pinto (2010), verificou como os fatores
geométricos influenciavam a vazão da água. Ele determinou que a vazão da água no solo
é o produto da área de solo pela altura da coluna d’água, dividido pela espessura da
camada de solo. Além disso, esse valor é multiplicado pelo coeficiente de permeabilidade
do solo (variável “k”), que é influenciado pelos fatores mencionados anteriormente.
De acordo com o procedimento normativo da NBR 13292/1995, é necessário
realizar ensaios para determinação da granulometria (peneiramento grosso, peneiramento
fino e sedimentação) e ensaios para determinação da massa específica, levando em
consideração a correta caracterização dos solos ensaiados (ABNT NBR 7181/1984,
ABNT NBR 6508/1984 e ABNT NBR 6457/1986).

2 METODOLOGIA
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Foram coletadas as amostras de solo superficiais tipo areia das localidades já
anteriormente especificadas e, realizaram-se os ensaios de caracterização (granulometria
e peso específico dos grãos).
Em se tratando do ensaio de permeabilidade, este passou por algumas
modificações em relação à norma (Fig. 01) para tornar possível a determinação do
coeficiente de permeabilidade das areias. Utilizou-se uma adaptação no permeâmetro de
carga variável, este com dimensões de 151,85 mm de diâmetro e 178,50 mm de altura,
onde, com o auxílio de uma altura de barrilete e de um tambor graduado com torneira foi
possível manter a carga praticamente constante em 89 ± 1 cm no tubo manométrico que
ligava até o permeâmetro, com diâmetro de 2,65 cm. A vazão e o controle da carga
constante foram feitos por um operador que, visualmente, controlava a constância da
carga no tubo manométrico.
Figura 01 – Aparatos utilizados para o ensaio de permeabilidade, com alterações

Legenda: 1 - Tambor graduado; 2 - Tubo manométrico; 3 – Altura do barrilete; 4 - Permeâmetro; 5 - Balde de descarte;
6 - Provetas graduadas.
Fonte: Dados desta pesquisa.

O solo foi preparado com secagem prévia em estufa, utilizando-se apenas a
fração passante na peneira 4,8 mm. No permeâmetro, usou-se uma porção de brita
graduada no fundo para não haver entupimento, além de uma manta geotêxtil na parte
superior e inferior do corpo de prova, para não carrear a porção fina da amostra.
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A formação do corpo-de-prova foi realizada de duas formas. A primeira, para
ensaio das amostras em estado fofo, o solo foi apenas despejado com o auxílio de um
funil, rearranjando o solo no interior do permeâmetro. Para o estado compactado utilizouse um soquete metálico do ensaio de Proctor de haste pequena, onde a compactação foi
feita em 4 camadas de mesma espessura, com a aplicação de 15 golpes por camada. O
corpo de prova foi saturado com fluxo ascendente de água, invertendo-se o fluxo para a
determinação do coeficiente de permeabilidade. Mediu-se então, o volume de água que
escoou para uma carga constante de 89 ± 1 nos tempos: 0, 15, 30, 60, 90, 180 e 240
segundos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram realizados 5 ensaios por cada amostra para determinar o peso
especifico dos grãos sendo que, para a amostra proveniente da praia do Campeche
chegou-se a 2,66 g/cm3 e para a amostra do Ribeirão 2,65 g/cm3.
Realizou-se

também

o

ensaio

para

determinação

da

composição

granulométrica das amostras conforme a norma vigente (Tab. 01).
Tabela 01 – Granulometria por peneiramento: Amostras Campeche e Ribeirão

Peneiras

Fino

Grosso

Número

mm

3/8
9,5
4
4,8
10
2
16
1,19
30
0,59
40
0,42
50
0,3
100
0,15
200
0,075
FUNDO 0,01
Total (finos, g)

Amostra Campeche
Peso retido
%
%
(g)
retida
passante
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,06
0,05
99,95
1,47
1,25
98,70
8,95
7,60
91,27
16,81
14,28
77,26
81,70
69,41
9,18
8,67
7,37
1,95
0,00
0,00
0,00
117,66

Amostra Ribeirão
Peso retido
%
%
(g)
retida
passante
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
144,2
9,61
90,39
13,16
12,74
79,10
21,74
21,05
60,46
29,64
28,69
35,04
23,76
23,00
14,60
14,41
13,95
2,31
0,56
0,54
1,83
0,00
0,00
0,00
103,27

Fonte: Dados desta pesquisa.

Completando os resultados de granulometria, o ensaio de sedimentação foi
realizado sendo que, para efeito de cálculos, utilizou-se uma temperatura média de
ensaio, sendo que o valor para a amostra do Campeche foi 18,1º C e para o Ribeirão
17,5° C.
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Com os valores determinados foi possível construir as curvas granulométricas
(Gráf. 01) comparando ambos os resultados encontrados para peneiramento e
sedimentação a respeito das duas amostras. Percebe-se, portanto, que os valores para a
sedimentação (porção fina) são bem semelhantes. No entanto, o peneiramento mostrou
que as amostras, macroscopicamente, apresentam diferenças perceptíveis visualmente.
Gráfico 01 - Resultados para o ensaio de granulometria da amostra do Campeche e do Ribeirão

100%

Porcentagem Passante (%)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

1

Areia G.

Areia M.

0,1

Areia F.

0,01

Silte

0%
0,001

Argila

10%

10

Pedregulho

20%

100

Diâmetro dos Grãos ( mm )

Legenda: Em azul - Curva granulométrica para a amostra do Campeche. Em verde - Curva granulométrica para a
amostra do Ribeirão.
Fonte: Dados desta pesquisa.

Assim, é possível identificar ambos os solos ensaiados através de um triângulo
textural, onde, com a entrada de valores em porcentagens de argila, silte e areia, agrupase o solo em uma classe textural característica. Conforme a classificação granulométrica
apresentada pela ABNT NBR 6502/1995: Rochas e Solos a amostra do Campeche
apresenta uma porcentagem de: 0,16% de argila, 1,79% de silte e 98,05% de areia, e
assim, pelo triângulo textual, classifica-se como AREIA. Já a amostra do Ribeirão
apresenta uma porcentagem de: 0,14% de argila, 1,69% de silte, 88,56% de areia e
9,61% de pedregulho, e assim, também pelo triângulo textural, classifica-se como AREIA.
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Tabela 02 - Comparação dos resultados alcançados nos corpos-de-prova ensaiados

Peso inicial
(g)
4893
5417
5236
5483

Amostra
Campeche (estado fofo)
Campeche (estado compacto)
Ribeirão (estado fofo)
Ribeirão (estado compacto)

Massa específica
aparente (g/cm³)
1,51
1,68
1,62
1,70

Índice de
vazios
0,75
0,58
0,64
0,56

Fonte: Dados desta pesquisa.

Na determinação da permeabilidade dos solos determinou-se os índices de
vazios dos estados fofo e compactado (Tab. 02).
A tabela 03 mostra os valores de coeficiente de permeabilidade obtidos para as
areias no seu estado fofo e compactado.
Tabela 03 - Permeabilidade no estado fofo e compacto: Amostras Campeche e Ribeirão

Amostra
Campeche (estado fofo)
Campeche (estado compacto)
Ribeirão (estado fofo)
Ribeirão (estado compacto)

Coeficiente de
permeabilidade (cm/s)
1,23 x 10-2
1,48 x 10-2
1,76 x 10-2
1,79 x 10-2

Fonte: Dados desta pesquisa.

Os dados acima apresentaram divergências em relação ao exposto por Lopes
et. al. (2016), que destacou o fato de que, quanto menor o índice de vazios, menor será a
permeabilidade do solo. Como se pode perceber, os estados compactos, mesmo com
mais massa de solo em um mesmo volume (menor índice de vazios) apresentou certas
alterações em relação ao estado fofo, principalmente com relação à amostra do
Campeche, que, por ser um solo com menor granulometria possibilitou um estado de
compactação, maior do que comparado com a amostra da praia do Ribeirão.
As análises em estado fofo mostraram que a granulometria e o índice de vazios
são fatores determinantes no coeficiente de permeabilidade, em função que a amostra do
Ribeirão, apresentando partículas com granulometrias maiores que a amostra do
Campeche, apresentou maior índice de vazios e, portanto, maior coeficiente de
percolação da água. No estado compacto a amostra de areia do Campeche apresentou
um coeficiente de permeabilidade maior do que em seu estado fofo, o que contradiz com
as teorias estudadas onde, um solo com menor índice de vazios (compactado) apresenta
menor coeficiente de permeabilidade. Na amostra de areia do Ribeirão, a diferença do
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valor de k para os estados fofo e compacto foi muito pequena, podendo-se admitir que os
resultados foram iguais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados dos ensaios de permeabilidade de carga constante
mostraram ser da ordem de grandeza esperada para as areias (10-2) porém, observou-se
divergências em relação ao valor do coeficiente de permeabilidade “k” e seu respectivo
índice de vazios. Esperava-se encontrar um “k” maior para a condição de areia fofa e,
consequentemente um valor reduzido quando esta mesma areia estivesse numa
compacidade elevada. Esta associação pode ser feita quando se compara os mesmos
materiais compactados sob as mesmas condições. Porém, mesmo em condições de
amostras naturais, por exemplo, solo residual com planos de fraqueza, ocorre uma
considerável variação do coeficiente de permeabilidade quando a direção do fluxo é
paralela aos planos de fraqueza ou quando é perpendicular a estes. Isto reflete que a
permeabilidade tem comportamento anisotrópico em solos residuais com estruturas
reliquiares. Da mesma forma, esta associação de quanto maior o índice de vazios, maior
a permeabilidade, também não é verificada em argilas moles que apresentam um alto
índice de vazios (e > 3), porém tem baixa permeabilidade (k < 10-6). Observando-se em
literaturas, valores sugeridos de índice de vazios máximos e mínimos de areia uniforme
com grãos arredondados (PINTO, 2006, pag. 39) citam-se um intervalo de emínimo =
0,45 e emáximo = 0,75. Nos resultados desta pesquisa, principalmente na areia
Campeche, os valores de emínimo e emáximo se aproximaram destes citados em
bibliografia, notadamente, muito mais próximos o valor de emáximo. Observou-se também
para este material uma maior variação de permeabilidade. Para fins didáticos, o método
utilizado mostrou-se bastante eficiente, contudo, o coeficiente de permeabilidade não
deve ser obtido a partir de um único ensaio. O experimento deve ser repetido pelo menos
três vezes para obter-se uma média dos coeficientes de permeabilidade, porque, em
alguns materiais com finos, observa-se que as leituras sequenciais de “k” diminuem,
decorrentes, provavelmente, do carreamento de finos que acabam por ocupar os vazios
do solo. Em outros materiais observa-se o inverso, a realização de ensaios de
permeabilidade sequenciais acaba por induzir a formação de um canalículo (caminho
interligado de vazios do solo) preferencial de passagem de água que provoca aumento
dos valores de permeabilidade. Na análise dos resultados da areia Ribeirão, notou-se
pouca variação nos emínimo e emáximo, fato que provocou uma variação muito pequena
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dos coeficientes de permeabilidade para os diferentes estados de compacidade. Assim,
concluiu-se que, em função do processo de compactação adotado (soquete pequeno)
para uma areia seca, que não aceita a compactação e, principalmente, a ausência de
uma mesa vibratória para auxiliar no arranjo das partículas, o índice de vazios mínimo
ficou distante do valor sugerido em bibliografia e, consequentemente, a avaliação do valor
de coeficiente de permeabilidade numa condição compacta ficou comprometida. Porém,
os objetivos da pesquisa foram atingidos com a preparação, moldagem, realização e
interpretação dos resultados do ensaio do ensaio de permeabilidade constante em solos
arenosos.
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Resumo: A geração de energia por meio de recursos fósseis liberam várias emissões que aumentam a
concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera. Por este motivo, as fontes renováveis ganham
importância como a energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, dos oceanos (maremotriz e das ondas) e a
biomassa. A biomassa engloba o aproveitamento energético das matérias orgânicas não fósseis. Esta é
oriunda de vegetais lenhosos, não lenhosos e resíduos agropecuários, industriais e florestais. Na região sul
do Brasil o setor agropecuário produz resíduos que resultam em impactos sobre os solos e corpos hídricos.
Entretanto, estes resíduos poderiam ser utilizados na produção de energia. Dentro deste cenário, o objetivo
deste artigo é identificar as quantidades de resíduos agropecuários produzidos na região da Associação dos
Municípios do Extremo Sul Catarinense, a fim de calcular o potencial energético, em especial, dos resíduos
da pecuária. O estudo de caráter descritivo será realizado por meio de revisão bibliográfica e documental
bem como por meio da coleta de informações quantitativas relativas à produção anual da região.

Palavras-Chave: Biomassa, Energia, Resíduos agropecuários, Extremo Sul Catarinense.

1 INTRODUÇÃO

A região sul do Brasil oferece matérias orgânicas com potencial para a
produção de biomassa. Entre as possíveis fontes incluem-se principalmente os resíduos
das suas produções agrícolas, florestais e pecuárias. Neste estudo, trataremos da região
que engloba os da Associação dos Municípios do Extremo – Sul Catarinense, a AMESC
que é composta por quinze municípios nos quais se destacam os seguintes setores
econômicos: produção de arroz, milho, suínos, bovinos e madeireiros. Estes setores
geram resíduos que podem servir como biomassa com fins energéticos.
Neste contexto, o objetivo deste artigo é identificar as quantidades de resíduos
agropecuários produzidos na região. Além disto, a proposta foi fazer uma estimativa do
potencial de energético, para produção de biogás, considerando especialmente os
resíduos da pecuária.
Trata-se de um estudo relevante, porque estes resíduos que poderiam trazer
danos ambientais como emissões de gases poluentes, empobrecimento do solo,
proliferação de pragas, entre outros, se forem utilizados para produção de energia trarão
benefícios econômicos e socioambientais. Entre as vantagens é possível incluir a
produção da própria energia térmica e elétrica pelos produtores rurais, tornando-os
autossuficientes e reduzindo a demanda da rede, a produção de biofertilizantes,
reduzindo os custos com fertilizantes químicos. No Relatório de Pesquisa do IPEA (2012,
p. 13) destaca-se a vantagem da adição de matéria-orgânica ao solo no processo de
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recuperação de nutrientes orgânicos perdidos. Para tratar do tema foi realizada uma
revisão bibliográfica e coletados dados quantitativos relativos à produção anual da
AMESC. Estes dados foram obtidos juntos à referida associação. A revisão incluiu: uma
breve descrição da AMESC e dos tipos de resíduos gerados na região e as tecnologias
para conversão energética. Com base nos dados do setor pecuário foram apresentadas
estimativas para a produção de biogás.

1.1 AMESC
A Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, conhecida como
AMESC, se encontra na Microrregião de Araranguá, situada na Mesorregião Sul
Catarinense. Esta é composta por 15 municípios: Araranguá, Balneário Arroio do Silva,
Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de
Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e
Turvo. A AMESC foi criada para fortalecer a estrutura técnica e administrativa dos
municípios filiados em setembro de 1979, com nove municípios. Inicialmente atuava com
caráter reivindicatório. Atualmente exerce atividades no setor de prestação de serviços e
atua no planejamento regional. A região tem uma população equivalente a 194,578 mil
habitantes. As principais atividades econômicas são ligadas a agricultura, com cultivos de
arroz, milho, fumo, banana; a bovinocultura do leite, criação de frangos e suínos e a
silvicultura com extração de madeira. (AMESC, 2016).

2 BIOMASSA E RECURSOS ENERGÉTICOS NA REGIÃO DA AMESC

Considerando a base econômica da microrregião do Extremo Sul Catarinense,
os setores que têm maior potencial como biomassa nessa região, ou seja, o agrícola resíduos provenientes da produção de arroz e milho - e agropecuário - os resíduos
resultantes de dejetos de animais.
2.1 RESÍDUOS AGRÍCOLAS
2.1.1 MILHO
O milho é uma das culturas mais produzidas pelo Brasil, podendo ser cultivado
em diferentes tipos de solo/clima, já que sua produtividade está ligada a fertilidade do solo
e as colheitas. Têm como rejeito durante seu processamento o sabugo, caule, folhas e
palha, sendo uma biomassa de alta produção.
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Conforme a Associação Brasileira de Indústrias da Biomassa – ABIB (2011), os
resíduos do processamento do milho são constituídos da palha e do sabugo. (IPEA, 2012,
p. 16). Dados da ABIBI (2011) mostram que a região Sul tem a maior concentração de
resíduos gerados, totalizando 58% de resíduos. Com dados fornecidos pela AMESC
sobre a produção de milho referente ao ano de 2015, percebeu-se que a produção de
milho foi de 10 toneladas e, consequentemente, 5,8 toneladas de resíduos.
2.1.2 ARROZ
A região de Araranguá é a maior produtora do Estado, com mais de 30% da
área plantada. Na última safra, a produção foi de 364 mil toneladas, com rendimento de
7.086kg/ha em 51.404 hectares, segundo a 24ª Reunião de Avaliação de Safra do Arroz
Irrigado, realizada em Araranguá pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina – EPAGRI.
A partir destes dados, é possível afirmar que há uma grande quantidade de
resíduos provenientes da safra do arroz gerada todo ano. Segundo Vieira (2012, p. 9), a
casca do arroz é um dos resíduos agrícolas com maior quantidade, estimando cerca de
4,0 a 6,0 toneladas de casca por hectar de arroz plantado, mas também tem a palha
desta plantação.
Segundo dados dos documentos fornecidos pela AMESC, no ano de 2015,
foram gerados cerca de 324 mil t de arroz. Conforme a ABIB (2011), estima-se que a
cultura do arroz produza cerca de 200 t de biomassa para cada 1 mil t de grãos colhidos.
Assim, cerca de 64800 toneladas de resíduos foram gerados nessa região.

2.2 RESÍDUOS PECUARIOS
O resíduo pecuário principal utilizado para a biomassa são a urina e fezes dos
animais normalmente utilizados para a alimentação humana como os bois, vacas leiteiras,
suínos, caprinos, ovinos. Para ocorrer à obtenção dessa biomassa são construídos poços
de armazenamentos interligados a um sistema para a obtenção e armazenamento dos
gases liberados na decomposição anaeróbia, chamados biodigestores (SCHAFFER et al.
2014, p.120).
Os biodigestores são câmaras fechadas onde é depositado o material orgânico,
em solução aquosa, aonde esse material vai sobre decomposição, gerando gases,
popularmente chamado de biogás, que se acumula na parte superior da referida camada.
A decomposição que os dejetos sofrem no interior do biodigestor é chamada de digestão
anaeróbica. Existem três tipos de biodigestores, o modelo indiano, o chinês, e o de
batelada (SANTOS & JUNIOR, 2013, p. 85).
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O modelo indiano caracteriza-se por possuir uma campânula como gasômetro
que pode estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação, ou em um selo d’água
externo, e uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas câmaras. A
função da parede divisória faz com que o material circule por todo o interior da câmara de
fermentação. O mesmo possui pressão e operação constante, ou seja, quando o volume
do gás produzido não é consumido de imediato, o gasômetro se desloca verticalmente,
mantendo a pressão no interior constante. Os resíduos utilizados para alimentar o
biodigestor indiano devem ter uma concentração de sólidos em um total menor que 8%,
para facilitar a circulação do resíduo pela câmara e evitar os entupimentos dos canos de
saída e entrada do material. O abastecimento que é normalmente alimentado com dejetos
suínos ou bovinos deve ser mantido de forma continua. Este tipo de biodigestor apresenta
uma facilidade na sua construção, tornando-o economicamente viável, porém o
gasômetro de metal pode encarecer o projeto. (BONTURI; DIJK, 2012, p. 4).
O modelo chinês é formado por uma câmera cilíndrica de alvenaria para a
fermentação, com teto abobadado, impermeável. O biodigestor funciona com base no
princípio de prensa hidráulica, que com o aumento de pressão no seu interior resultará no
deslocamento do efluente da camada de fermentação para a caixa de saída, e em
sentindo contrário, quando ocorre descompressão. Este modelo é totalmente construído
dispensando o uso do gasômetro, por isto, ocorre uma redução de custos, Entretanto,
vazamentos podem ocorrer, caso a estrutura não seja bem vedada e impermeabilizada.
Neste biodigestor uma parcela do gás é liberada na caixa de saída para a atmosfera,
reduzindo a pressão interna, por isso, esse modelo é pouco vendido para instalações de
grande porte. (BONTURI; DIJK, 2012, p. 4 e 5).
O modelo mais simples é o de batelada. Este trata-se de um sistema de
pequena exigência operacional. Na sua instalação é construído apenas um tanque
anaeróbio ou vários em série com abastecimento único, portanto não é um biodigestor
continuo. Sua fermentação ocorre por um período conveniente, sendo o material
descarregado posteriormente após o período efetivo de produção do biogás. (BONTURI;
DIJK, 2012, p. 5 e 6).

3 TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DA AMESC

Várias tecnologias de conversão energética da biomassa estão disponíveis e
resultam em um grande número de produtos energéticos. As mais indicadas para a classe
de resíduos agropecuários são: conversão termoquímica, com combustão direta (já
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aplicada em grande escala), a gaseificação e a pirólise (que são bem vistas, mas ainda
estão em fase de testes) e a conversão bioquímica, com digestão anaeróbica, a
fermentação/destilação e a hidrólise. (MAFFIOLETTE & NETO, 2013, p. 51).
O beneficiamento do arroz não ocorre perto do seu local de produção. O arroz
em casca colhido é levado até a unidade beneficiadora em que o produtor deposita. Ele
chega à usina com um alto teor de umidade (cerca de 30%) e precisa chegar entre 1215% de umidade para continuar seu beneficiamento e 13% para seu armazenamento.
Com isso, grande parte das usinas de beneficiamento de arroz utiliza a casca do arroz
como biomassa (em torno de 15% da casca total) para queimar e transformar em calor
para assim conseguir baixar o teor de umidade, e também para beneficiar o arroz
parbolizado, que precisa do vapor para o seu total beneficiamento. (VIEIRA, 2012, p.9, p.
21, pg. 30 a 50).
Além da combustão direta da casca do arroz, outra forma de fazer o
aproveitamento dessa biomassa é a pirólise. Nesse caso, a biomassa passa por fase de
compactação e é transformada em briquetes (que são pequenos cilindros de alta
densidade e de alto poder calorífico). (IPEA, 2012, p. 92)
O milho produz grande quantidade de biomassa, entretanto, a utilização desta
para geração de energia elétrica não é economicamente atraente, pois apresentam
algumas desvantagens. Um dos motivos é a colheita feita de modo mecânico, utilizando
colheitadeiras que fazem o beneficiamento dos grãos, que os separam do restante da
planta. Esses resíduos ficam espalhados por toda a lavoura após o processo, sendo
necessário o armazenamento e compactação destes o que aumenta os custos. Além
disto, para obter maior sucesso na geração de energia, essa biomassa seria mais viável
caso as colheitas de milho fossem por espiga. Entretanto, estudos que incluíram
experimentos com o sabugo do milho demonstram algumas vantagens na produção
energética. (VIEIRA, 2012, p. 13 a 47).
Com relação aos resíduos de origem animal, sabe-se que a criação de animais
para abate gera muitos dejetos pelos processos de digestão orgânica. Estes geram
muitos tipos de gases que podem ser usados para a obtenção de energia por meio de
biodigestores. Na tabela 1 é possível observar que a quantidade de esterco produzido
pelo animal varia conforme seu tipo, já na tabela 2 a quantidade de animais por tipo na
região da AMESC, e na tabela 3 uma estimativa da possível produção de biogás por
totalidade de animais, calculada pela multiplicação da produção de biogás (PB) por
unidade do animal (U).
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Tabela 01: Produção Teorica de dejetos, potencial estimado de biogas
Matriz

Media da producao de
dejetos (kg/dia)

Dejetos
(kg/dia)

Produção
de
biogás (PB) (m³)

Suinos

2.30

0.30

0.29

Aves

0.18

0.02

0.24

Bovinos

10.00

2.50/2.90

0.10/0.13

(Corte/Leite)
Fonte: Adaptada a partir de Schaffer et al. (2014)

Tabela 02: Quantidade de animais na Região da AMESC
Animal

Unidade (U)

Suínos

40.230,00

Aves

30.064.283,00

Bovino (corte e leite)

366.390,92

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados da AMESC/2015

Tabela 03: Estimativa de produção de biogas na região da AMESC pela totalidade de unidades. (PBU = PB*U)
Animal

Produção de biogas (PBU) (m³)

Suínos

11.666,70

Aves

7.215.427,92

Bovino (corte e leite)

42.134,95

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Schaeffer et AL (2014) e dados da AMESC/2015

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste trabalho foi identificar as quantidades de resíduos
agropecuários produzidos na região da AMESC. Além disto, o objetivo foi realizar uma
estimativa do potencial energético para produção de biogás, considerando os resíduos da
pecuária. Por meio da revisão bibliográfica foi apresentada uma breve descrição da região
e dos principais setores econômicos, os tipos de resíduos gerados e as tecnologias para
conversão energética. Com o uso dos dados quantitativos do Relatório de Movimentação
por Produtos - 2015 fornecido pela AMESC, algumas estimativas para a produção de
energia térmica e elétrica a partir dos resíduos foram realizadas. A limitação deste estudo
é que se trata de um primeiro levantamento das quantidades de resíduos e os possíveis
usos energéticos. Recomenda-se a realização de estudos mais detalhados, para que se
possa verificar a viabilidade técnica e econômica para o uso energético dos resíduos
agrícolas e pecuários da região.
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Resumo: A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem como objetivo determinar os efeitos de uma
determinada atividade a curto, médio e longo prazo, fornecendo subsídios para tomadas de decisões a
respeito da viabilidade ambiental. O presente estudo descreve as principais metodologias para a AIA
encontradas na literatura, em especial os métodos: Espontâneo (Ad Hoc), Listas de Controle (Checklist),
Matrizes de Interação, Redes de Interação (Networks) e Simulação. Essas informações permitem auxiliar os
profissionais da área, na escolha ou fusão dos métodos para melhor identificar e ponderar os impactos dos
projetos, visando a compatibilidade com o meio em que está inserido. A adequada avaliação dos impactos
ambientais é primordial para os procedimentos associados à tomada de decisão, como o licenciamento
ambiental e no desenvolvimento dos projetos, permitindo adequadas ações de monitoramento, mitigação e
compensação ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável.
Palavras-Chave: avaliação de impacto ambiental, metodologias, desenvolvimento sustentável.

1 INTRODUÇÃO
O processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) visa a identificação e a
previsão dos potenciais impactos sobre o meio ambiente, decorrentes das atividades
antrópicas, e sistematicamente propor medidas de redução e eliminação dos impactos
negativos (PAVLICKOVA et al., 2009, p. 2; GLASSON et al., 2012, p. 76; MORGAN,
2012, p. 5). Nas últimas décadas, a AIA tem sido aplicada em todo o mundo como uma
ferramenta de gestão ambiental, mostrando-se eficaz na prevenção da degradação do
meio ambiente e no aumento da qualidade de vida humana proporcionando um conjunto
de informações essenciais para o processo de tomada de decisão a respeito da
viabilidade ambiental dos projetos (SADLER, 1996, p.13; JAY et al., 2007, p. 288).
Estudos comparam os processos de AIA em diversos países do mundo,
evidenciando suas características particulares, semelhanças, fatores positivos e
negativos, e confrontando-os entre si (LEMONS e PORTER, 1992; EBISEMIJU, 1993;
GLASSON et al., 2000; AHMAD e WOOD, 2002; LEE e GEORGE, 2013; SUWANTEEP et
al., 2016). Em geral, a AIA ainda possui fragilidades em diversos países, principalmente

pelo uso dessa ferramenta apenas para obtenção de uma certificação ambiental e não
como um meio a proteção do ambiente e desenvolvimento sustentável.
O pioneirismo nos fundamentos do processo de AIA foi instituído nos Estados
Unidos, por volta de 1969, após a criação da “National Environmental Policy of Act”
(NEPA) pelo congresso (FOWLER e AGUIAR, 1993, p. 169; ROCHA et al., 2005, p. 148;
MORGAN, 2012, p. 5; SÁNCHES, 2013, p. 40). A lei da política nacional do meio
ambiente norte americana serviu como modelo para novas legislações ambientais
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similares em todo o mundo, e pode ser considera como o marco principal da consciência
ambiental mundial (ROCHA et al., 2005, p. 148; SÁNCHES, 2013, p. 40).
O novo instrumento de planejamento ambiental norte americano exigia para
todos os empreendimentos com potencial poluidor, o cumprimento de alguns requisitos
para que fossem então certificados quando a sua viabilidade ambiental (MOREIRA, 1985;
ROCHA 2005, p. 149: MORGAN, 2012, p. 6; SÁNCHES, 2013, p. 41).
No Brasil, a política ambiental nacional é coordenada e estabelecida pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo criado
através da Lei nº 6.938/81. A mesma lei também institui a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) e estabelece os instrumentos de gestão ambiental (art. 9º), entre os
quais “a avaliação de impactos ambientais” (inciso III) e “o licenciamento de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras” (inciso IV), regulamentado pelos decretos 88.351/83
e 99.274/90 (FOWLER e AGUIAR, 1993, p. 171; GLASSON et al., 2000, p. 194).
A Resolução CONAMA nº 01/86 efetivou de vez o processo de AIA no Brasil, e
traçou as diretrizes para as exigências legais no estudo de impacto ambientais (EIA) e
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para fins de Licenciamento Ambiental de
empreendimentos potencialmente poluidores (CONAMA, 1986). No Brasil, o AIA visa
identificar os impactos ambientais sobre os meios físico, biótico e socioeconômico
(STAMM, 2003, p. 30; MILARÉ, 2011, p. 465), devendo ser desen o ida e
e ia en e

i

an a

o do e

eendi en o

du an e a sua i

s e a as
an a

o e ou

operação; ao encerramento das atividades (SÁNCHES, 2013, p. 106). Para cumprir esse
objetivo, a AIA é formada por um conjunto de procedimentos sequenciais, interligados de
forma lógica, permitindo que se faça um diagnóstico sistemático dos impactos ambientais,
que ao final, servirá de subsídio para a tomada de decisão em relação a aprovação ou
não de determinado projeto (MILARÉ, 2011, p. 465; GLASSON et al., 2012, p. 4;
SÁNCHEZ, 2013, p. 42).
O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica das
principais metodologias de AIA encontrados na literatura.

2 METODOLOGIA
As fontes de dados bibliográficos foram extraídas mediante dois procedimentos
de revisão sistemática distintos, os quais utilizaram bancos de dados periódicos CAPES,
Science Direct, Scielo e Environmental Impact Assessment Review. A busca sobre o tema
AIA, utilizou-se a expressão “Environmental Impact Assessment” por ser a expressão
mais utilizada e difundida na literatura, porém não se descartou outros sinônimos como
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“Evaluation” e “Analysis”. Os critérios de inclusão de dados foram livros, artigos
científicos, trabalhos acadêmicos e documentos governamentais. Outros documentos fora
dos critérios de inclusão foram excluídos.
Para a realização da busca sobre os métodos de AIA, a expressão de busca
u i izada foi “Methods” AND “Environmental Impact Assessment” e sinônimos. Os critérios
de inclusão de dados foram livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e documentos
governamentais. Outros documentos fora dos critérios de inclusão foram excluídos.

3 METODOLOGIAS DE AIA
Atualmente na literatura existem diferentes metodologias de AIA que auxiliam
os profissionais da área na identificação dos impactos e suas causas. Não existe nenhum
método que se aplique a todos os casos, pois cada empreendimento e ambiente possui
suas peculiaridades, sendo necessário a adaptação ou fusão entre duas ou mais
metodologias. A escolha da metodologia aplicada caso a caso dependerá de vários
fatores, tais como: a disponibilidade de dados, os requisitos legais dos termos de
referência, recursos técnicos e financeiros, tempo e características dos empreendimentos.
Os principais métodos encontrados na pesquisa foram: Métodos espontâneos
(Ad hoc), Listas de controle (Check-list), Matrizes de interações, Redes de interações
(Networks), Modelos de simulação.

3.1 MÉTODOS ESPONTÂNEOS (AD HOC)
Os métodos espontâneos ou “Ad Hoc” utilizam o conhecimento empírico dos
profissionais envolvidos, ou seja, são descritos os impactos ambientais positivos e
negativos do empreendimento baseado nas experiências dos técnicos que atuarão no
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (FEDRA et al., 1991, p. 9; LOHANI et al., 1997, p. 5).
O exemplo mais conhecido é o método Delphi ou Delfos, baseado em uma pesquisa
qualitativa através de rodadas com perguntas e questionamentos nos quais a equipe
multidisciplinar descreverá suas impressões sobre determinado projeto, até a obtenção de
uma conclusão a respeito (ABBASI e ARYA, 2000, p. 12), ao final, deverá ser elaborado
um relatório descritivo (FEDRA et al., 1991, p. 9; LOHANI et al., 1997, p. 5; STAMM, 2003,
p. 43). Geralmente nos EIA, os impactos são identificados através do “brainstorming” dos
especialistas e apresentados em forma de tabelas e matrizes (COSTA et. al., 2005, p. 7;
FINUCCI, 2010, p. 70).
Como vantagens pode-se destacar a estimativa dos impactos ambientais, e a
apresentação dos resultados de forma rápida, organizada e facilmente interpretada,
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mesmo com a possível escassez dos dados (FEDRA et. al., 1991, p. 9). A grande
desvantagem deste método é uma possível subjetividade dos resultados, e, o não
desenvolvimento de uma análise sistemática e em profundidade dos impactos resultantes
(LOHANI et al., 1997, p. 5; MEDEIROS, 2010, p. 43).

3.2 LISTAS DE CONTROLE (CHECK-LIST)
A listagem de controle é largamente utilizado em estudos preliminares para
identificação de impactos relevantes. É prático e de fácil utilização, uma vez que consiste
em uma relação de fatores e parâmetros ambientais que servem de referência, sendo
abordados os elementos mais importantes (MEDEIROS, 2010, p.44; SÁNCHES, 2013, p.
221). O modelo consiste na identificação e enumeração dos impactos, a partir de um
diagnóstico

ambiental,

que

deverá

contemplar

os

meios

físico,

biológico

e

socioeconômico. Após o diagnóstico, os especialistas irão relacionar os impactos
acarretados nas fases de implantação e operação, e classifica-lós em positivo e negativo
(COSTA et al. 2005, p.7; MEDEIROS, 2010, p. 44).
Tal metodologia pode ser dividida em quatro grupos: a) Checklist Simples,
onde uma lista de parâmetros ambientais é identificada baseado em literatura e
experiência dos profissionais envolvidos; b) Checklist Descritivo, o qual inclui uma
identificação dos parâmetros e diretrizes ambientais sobre a forma como medir os dados
dos parâmetros identificados; c) Checklist Escalar, semelhante a uma lista descritiva, mas
com informações adicionais sobre dimensionamento subjetivo dos parâmetros; d)
Checklist Escalar Ponderado, semelhante a uma lista de verificação escalar, com
informações adicionais para a avaliação subjetiva de cada parâmetro em relação a todos
os outros parâmetros (FEDRA et al., 1991, p. 11; LOHANI et al., 1997, p. 9).
Como vantagens, esta metodologia facilita a compreensão das informações e
as utiliza imediatamente na avalição qualitativa dos impactos mais relavantes,
apresentando bom desempenho em relação a fixação das prioridades e ordenação das
informações. Reuni os mais prováveis impactos associados a determinado projeto,
facilitando seu entendimento para profissionais de outras áreas. As desvantagens são a
não ilustração das interações do meio ambiente com os efeitos do projeto, a possibilidade
de extensas listas de controle, dificultando o entendimento, e a identificação dos efeitos
de maneira qualitativa e subjetiva (MEDEIROS, 2010, p.44; STAMM, 2003, p. 45)

3.3 MATRIZES DE INTERAÇÕES
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Consiste em uma listagem de controle bidimensional onde são relacionados os
aspectos e impactos ambientais, e surgiu a partir da tentativa de suprir as carências do
método de checklist (CREMONEZ et al. 2014, p. 3823). A eficiência desse método está na
identificação dos impactos diretos, ou seja, na alteração do meio que está diretamente em
contato com a ação transformadora, visto a interação entre os fatores ambientais e os
elementos do projeto (FINUCCI, 2010, p.71; SÁNCHES, 2013, p.222). Com isso, é
possível conhecer os aspectos que proporcionam maior impacto e aqueles que afetam os
fatores ambientais mais relevantes.
Existem diferentes modelos de matrizes, podendo destacar-se o modelo de
LEOPOLD et al. (1971), reconhecido mundialmente, onde as colunas da matriz
correspondem as interações entre as ações do projeto, enquanto que as linhas
representam os impactos ambientais gerados. Em seguida, os resutados são valorados
de 1 a 10, considerando critérios como magnitude, importância, severidade, e
classificando-os em positivos ou negativos (LOHANI et al., 1997, p. 15; ABBASI e ARYA,
2000, p. 11).
A matriz de interação é uma metodologia simples, e apresenta como vantagens
a possibilidade de comparar diversas alternativas de intervenção, abrangendo os meios
físico, biótico e socioeconômico. A desvantagem está na subjetividade em relação a
magnitude, a não identificação dos impactos indiretos e das características temporais,
assim como a impossibilidade de projeções futuras (SÁNCHES, 2013, p. 223).

3.4 REDES DE INTERAÇÕES (NETWORKS)

O método de redes interativas ou networks estabelece relações do tipo causacondição-efeito, associadas a parâmetros de magnitude, importância e probabilidade,
retratando as ações que possam ser desencadeadas direta ou indiretamente (ABBASI e
ARYA, 2000, p. 16; FINUCCI, 2010, p. 68; MEDEIROS, 2010, p. 45). O método é
sistêmico e permite simular o projeto antecipadamente, beneficiando a avalição dos
parâmetros de forma simultânea (ABBASI e ARYA, 2000, p. 16; STAMM, 2003, p. 50).
Para Finucci (2010, p. 68) os componentes ambientais estão interconectados e
formam redes a partir da identificação dos efeitos, os quais se desdobram em diversos
fatores causadores, que desencadeiam impactos ambientais iniciais. Geralmente, uma
ação produz mais de um impacto ambiental, o que acarreta em novos impactos,
resultando em uma cadeia ou rede de impactos.
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O método foi desenvolvido por “Travellers Research Corp”., em 1969, mas a
abordagem mais conhecida é de SORENSEN (1971). As vantagens das redes de
interações são a identificação dos impactos de segunda ordem e a possiblidade de inserir
parâmetros probabilísticos, evidenciando as tendências do projeto (OLIVEIRA e MOURA,
2009, p. 87). Redes muito detalhadas podem ser demoradas e difíceis de serem
produzidas, ocasionando a falta de definição dos impactos de curto e longo prazo
(STAMM, 2003, p. 51; ABBASI e ARYA, 2000, p. 17).

3.5 MODELOS DE SIMULAÇÃO

Os modelos são criados matematicamente para simular e reproduzir o
comportamento dos parâmetros ambientais e suas interrelações entre causas e efeito
(OLIVEIRA e MOURA, 2009, p. 87; FINUCCI, 2010, p. 70). O objetivo é fornecer
diagnósticos e prognósticos da qualidade ambiental da área de influência do projeto e que
pode ser aplicado em todas as fases do projeto. Os resultados são gerados em formas de
gráficos representando o comportamento dos sistemas ambientais dentro dos parâmetros
pré estabelecidos (SUREHMA/GTZ, 1992, p. 5; STAMM, 2003, p. 52).
Esse método é largamente utilizado para reproduzir e estimar os impactos das
emissões atmosféricas e o lançamento de efluentes. As vantagens são a consideração da
dinâmica dos sistemas ambientais, suas interações entre fatores e impactos e as
variáveis temporais. Por ser um método bastante sofisticado, exige profissionais
qualificados e programas computacionais adequados, implicando em altos custos, sendo
associado como principal desvantagem (SUREHMA/GTZ, 1992, p. 5; MEDEIROS, 2010,
p. 46).

4 CONSIDERAÇÕES

O estudo das metodologias de Avaliação de Impacto Ambiental possibilita
ampliar o conhecimento e o entendimento a respeito de cada método específico, assim
como suas características, funções, aspectos, vantagens e desvantagens, facilitando a
aplicação ou a combinação dos mesmos. A combinação dos métodos faz-se necessária
uma vez que, nenhum modelo pode ser aplicado a todos os tipos de empreendimentos e
ambientes, proporcionando melhor identificação e avaliação dos impactos ambientais em
cada fase do projeto.
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Considerando as informações aqui reunidas, o presente artigo auxiliará um
trabalho futuro que pretende desenvolver uma metodologia específica de AIA aplicada a
parques eólicos localizados em zonas costeiras, considerando o meio em que o
empreendimento está inserido, visto a vulnerabilidade e importância ecológica da região
litorânea.
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Resumo: A utilização da biomassa como matéria prima para a produção de energia tem sido uma
alternativa bastante discutida no atual cenário energético brasileiro. Alguns impasses ainda existem em
relação à disponibilidade, logística de transporte e seu rendimento. Mas hoje surgem propostas que visam
sanar tais impasses e em conjunto propor alternativas economicamente viáveis para empresas dispostas na
geração de energia com o uso da biomassa. A casca de arroz é um subproduto abundante no sul
catarinense devido a cultura local de produção do grão. O rejeito tem forte potencial na geração de energia
elétrica por apresentar um alto poder calorífico, além de sugerir um destino mais sustentável para tal
subproduto. Esse trabalho apresenta um estudo para aproveitamento da casca de arroz na produção de
energia elétrica em uma agroindústria localizada no sul de Santa Catarina. O levantamento da quantidade
de casca rejeitada pela indústria foi efetuado e foi analisada a capacidade de geração de energia elétrica
produzida com sua queima, com o objetivo de suprir parte do consumo da indústria. Com os resultados,
pôde-se fazer uma análise de compensação tarifária com base nos contratos firmados entre a indústria e a
cooperativa de energia elétrica local, permitindo demonstrar uma real vantagem na aplicação da casca para
a geração de eletricidade na indústria de beneficiamento de arroz.
Palavras-Chave: Biomassa. Casca de Arroz. Geração de Energia Elétrica. Tarifas de Energia

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, novas formas de geração de energia foram ganhando
potencial, visando suprir algumas carências no setor energético. Uma maneira alternativa
na produção de energia se dá através da biomassa, sendo a casca de arroz uma das
possibilidades. A sua utilização para geração contribui também no correto descarte dos
resíduos que são produzidos pela agroindústria.
Como a casca de arroz é um dos principais subprodutos do grão (22% do peso
bruto) e também considerando o potencial nacional na produção do grão e
consequentemente da casca, vê-se uma oportunidade na utilização da mesma para
geração própria de energia, já que o subproduto apresenta um elevado poder calorífico,
em carca de 3800 kcal/kg, podendo ser queimada e posteriormente gerar energia
(CORTEZ; LORA; GÓMES, 2008).
Esse trabalho tem o objetivo de realizar o estudo da viabilidade do uso da
casca de arroz na geração de energia para uma indústria de beneficiamento de arroz.
Assim levantou-se a quantia de casca rejeitada pela indústria diariamente, servindo como
informação para modelar um sistema de geração com tal resíduo como matéria-prima,
determinando a energia gerada com o processo. Um estudo do potencial de redução da
tarifa de energia paga pela empresa com a geração foi então efetuado.
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2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido com dados de uma agroindústria do sul
catarinense, localizada no município de Turvo, na qual trabalha com o setor de
beneficiamento de arroz. Foi realizado o levantamento médio de casca que é rejeitada
pela empresa tal modo que, de acordo com os equipamentos utilizados no sistema
proposto e suas características, pode-se ter a quantia de energia gerada. Assim, a análise
tarifária de energia baseada no contrato entre a indústria e a cooperativa de energia pode
ser feita e, posteriormente, demonstrado os benefícios que seriam obtidos com a
implantação do sistema.
1º Passo: A primeira etapa consistiu no levantamento da casca que é rejeitada
pela indústria, desconsiderando a quantia do resíduo utilizado internamente, já que este
não poderia ser aplicado para a produção de energia. A Figura 1 apresenta informações a
respeito da produção média horária da casca de arroz nos meses analisados. Os dados
foram utilizados para dimensionar a caldeira e turbina na instalação do sistema gerador.
Figura 1 – Produção Média Horária de Casca de Arroz

Fonte: (ZUQUINAL, 2016)

2º Passo: O ciclo Rankine foi adotado como o modo de operação do sistema. O
processo é caracterizado pela combustão da casca que irá posteriormente gerar
determinada quantia de calor utilizado para a geração de vapor que iriam movimentar
turbinas que conectadas em um gerador se teria a geração de energia elétrica. De acordo
com a geração de energia foi elaborado conforme a Tabela 1 os equipamentos que são
considerados no projeto (HOFFMANN, 1999).
A produção de energia elétrica pode ser representada matematicamente
através das Equações 1 a 4 (LUDWIG; ARAÚJO; PUTTI, 2012).
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(1)
(2)
(3)
(4)
Onde Qcte seria a potência total na central termelétrica (MW), Pc o poder calorífico
(kcal/Kg), C a queima de combustível (t/dia), K = 4,84 x 10-5 (constante para ajuste das
unidades), Qcald a potência de saída da caldeira (MW), ɳcald o rendimento da caldeira, Qturb
a potência de saída da turbina (MW), ɳturb corresponderia ao rendimento da turbina
Welet a potência do gerador (MW) e ɳger o rendimento do gerador.
Tabela 1 – Equipamentos Utilizados e Suas Respectivas Características

Equipamento

Caldeira

Turbina

Gerador

Caldeira Aquatubular

Potência: 1200 kW

Potência: 1200 kW

Pressão de entrada

Gerador Síncrono de 4 polos

Pressão de 42 kgf/cm².
Temperatura de 420 °C.

42 bares
Rendimento de 88%
Temperatura de

Especificações

Produção máxima de vapor

Rotação de 1800 rpm

entrada: 420°C

de 15 ton/hora.
Rendimento: 29,8%

Rendimento: 96 %

Sistema de leito fluidizado
para a queima de

Frequência = 60 Hz

combustível (PRETZ, 2001)
Fonte: (ZUQUINAL, 2016)

3º Passo: Com o levantamento de dados diário da produção de casca, pode-se
fazer o cálculo da geração de energia elétrica no mesmo período de tempo. Obteve-se a
média na produção horaria de eletricidade do sistema para cada dia. Comparando a
média horária de geração de energia com a as tarifas cobradas pela cooperativa de
energia, pôde-se aproximar a redução que seria obtida para cada mês do ano.
Conhecendo-se a potência consumida por cada modalidade tarifária, fez-se a alocação da
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energia que seria produzida conforme a Figura 2. A Eq. 5 e a Eq.6 apresentam o cálculo
da produção no horário de ponta e fora de ponta respectivamente.

(5)
(6)
Onde ENEPT é a produção no horário de ponta (kWh), PMHE a produção média horária
de energia (kWh), NDM o número de dias do mês (dias), ENEFPT a produção de energia
no horário fora de ponta (kWh). PMHE a produção média horária de energia (kWh) e NDM
o número de dias do mês (dias).

A redução de demanda na tarifa mensal é equivalente à produção horária de
energia elétrica. A energia especial que aparece na tarifa da indústria é um acordo entre a
cooperativa com as indústrias da região para que as mesmas tenham um consumo
mínimo no horário de ponta, fazendo então com que a distribuidora de energia tenha um
planejamento dos seus serviços de distribuição no horário de pico. Como benefício, as
empresas têm sua taxa reduzida comparado ao horário de ponta normal.

Devido à

energia especial ter uma tarifa inferior à energia no horário de ponta, primeiramente a
alocação da energia gerada nas 3 horas de horário de ponta foram alocadas para o
consumo de ponta da indústria. O restante que não seria destinado para o consumo de
ponta foi redirecionado para a energia especial, que apresenta uma menor taxa que o
consumo no horário de ponta.
Figura 2 - Alocação da Energia Produzida.

Fonte: (ZUQUINAL, 2016)
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4º Passo: A Figura 3 apresenta o método como foi analisada a possível
redução de custo tarifário. O procedimento se aplica para taxa da energia cobrada para
período fora de ponta, ponta, demanda e energia especial. O cálculo mensal financeiro
equivalente à produção de energia foi efetuado e somado ao longo dos meses, chegandose ao valor reduzido ao longo deste ano.
Figura 3 – Modelo de Cálculo da Possível Redução Mensal da Tarifa

Fonte: (ZUQUINAL, 2016)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, estão dispostos os resultados obtidos, bem como as discussões.
3.1 – Produção de energia
Analisando o potencial médio na produção de energia de acordo com o
equacionamento, chega-se aos valores mostrados na Tabela 2, onde se verifica que a
geração de energia colaboraria significantemente na demanda mensal de energia.
A geração de energia varia pelo fato de que a casca não é descartada com o
mesmo volume durante todos os meses. Sendo assim, a produção de casca segue o
beneficiamento de arroz, com maior ou menor volume, de acordo com a safra. Existiram
meses nos quais os valores ultrapassaram os 25% na contribuição de energia que a
produção poderia oferecer trazendo benefícios econômicos para a empresa.
Assim pode-se fazer a análise econômica na redução tarifária que se teria no
presente período de acordo com o contrato feito entre a indústria e a cooperativa.
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Tabela 2 – Relação Entre Produção e Energia Mensal Consumida

Consumo de Energia

Total Produzido

Produção Média Horária

No Mês (MWh)

No Mês (MWh)

de Energia no Mês (kWh)

mai/15

259,90

35,83

48,15

13,79%

jun/15

310,54

57,98

80,52

18,67%

jul/15

304,85

47,23

63,48

15,49%

ago/15

305,42

32,69

43,94

10,70%

set/15

304,53

30,28

42,05

9,94%

out/15

331,94

24,94

33,52

7,51%

nov/15

332,15

21,57

29,95

6,49%

dez/15

208,54

54,72

73,54

26,24%

jan/16

288,28

27,19

36,54

9,43%

fev/16

369,65

25,50

36,64

6,90%

mar/16

357,88

17,99

24,19

5,03%

abr/16

399,36

25,98

36,09

6,51%

Mês

Fonte: (ZUQUINAL, 2016)

3.2 – Retorno econômico
A Tabela 4 mostra a distribuição de energia produzida com o uso da casca de
arroz, já alocada para as devidas subáreas na tarifa.
Tabela 4 – Distribuição de Energia Produzida com o Uso da Casca de Arroz

Mês

Energia

Consumo Fora de

Demanda

Consumo de

Especial [kWh]

Ponta [kWh]

[kW]

Ponta [kWh]

mai/15

4342,27

31347,86

48,15

4478,27

jun/15

7110,95

50728,63

80,52

7246,95

jul/15

5767,61

41325,29

63,48

5903,61

ago/15

3070,67

28606,67

43,94

4086,67

set/15

964,90

26494,32

42,05

3784,90

out/15

2751,57

21822,97

33,52

3117,57

nov/15

1129,78

18870,47

29,95

2695,78

dez/15

4036,38

47875,69

73,54

6839,38

jan/16

3262,62

23790,34

36,54

3398,62

fev/16

3051,66

22313,60

36,64

3187,66

mar/16

2113,29

15745,03

24,19

2249,29

abr/16

3111,96

22735,75

36,09

3247,96

Fonte:(ZUQUINAL, 2016)
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Combinando os dados de produção horária média de energia juntamente com
as taxas cobradas pela cooperativa ao longo do tempo podem-se obter os equivalentes
na redução do valor na tarifa de energia elétrica. Com a distribuição da energia gerada,
se verifica, através da Tabela 5, os valores que poderiam ser obtidos caso ocorre-se a
geração de energia com o uso da casca. Verifica-se que a geração própria de energia
retornaria cerca de R$ 126678,50, correspondendo a aproximadamente 9,73% do total da
tarifa cobrada no período analisado.
Tabela 5 – Valores Equivalentes com o Uso da Energia produzida com a Casca de Arroz

Mês

Energia

Energia Fora

Demanda [R$]

Energia

Total [R$]

Especial [R$]

de Ponta [R$]

mai/15

2692,20

4576,79

298,55

2910,87

10478,41

jun/15

4408,79

7406,38

499,23

4710,52

17024,92

jul/15

3575,92

6033,49

393,57

3837,35

13840,33

ago/15

1903,81

4176,57

272,44

2656,33

9009,16

set/15

598,24

3868,17

260,74

2460,19

7187,34

out/15

1705,97

3186,15

207,84

2026,42

7126,38

nov/15

903,82

3566,52

238,43

2264,46

6973,23

dez/15

3229,11

9048,51

585,39

5745,08

18608,09

jan/16

2610,10

4496,37

290,89

2854,84

10252,20

fev/16

2441,33

4217,27

291,65

2677,63

9627,88

mar/16

1690,63

2975,81

192,52

1889,40

6748,37

abr/16

2489,57

4297,06

287,26

2728,29

9802,18

Ponta [R$]

Total [R$]

126678,5
Fonte:(ZUQUINAL, 2016)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentado um estudo da utilização da casca de arroz para
se gerar energia em uma indústria de beneficiamento de arroz. O levantamento da
quantia de casca rejeitada pela empresa foi efetuado e, de acordo com os equipamentos
selecionados para tal projeto, pôde-se dimensionar a quantidade de energia que seria
gerada. Com a energia gerada, junto da análise tarifária na indústria, foi possível estimar
o valor financeiro retornado no possível investimento.
Vê-se assim que no intervalo de um ano se obteria uma economia em cerca de
R$ 130.000,00 sem considerar os custos de investimentos no projeto. O valor
corresponde em termos de geração de energia elétrica, aproximadamente 9,73 % em
relação a tarifa no período analisado.
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Pode-se concluir com base nos valores encontrados que o retorno financeiro
na aplicação do projeto para a geração de energia com base na casca de arroz como
matéria prima é notável, mesmo em um curto período de tempo (12 meses), com uma
equivalência financeira em cerca de um mês da tarifa de energia da indústria.
A utilização do aproveitamento dos resíduos da casca de arroz para a geração
de energia é positiva, visto que se observa uma redução significativa de seus custos de
produção devido à geração elétrica.
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SÍLICA PRECIPITADA A PARTIR DA CASCA E DA PALHA DE ARROZ
1

Eduarda Bortolotto Pasini1
Faculdade SATC/ Engenharia Química/ dudapasini@hotmail.com

Resumo: O arroz é um dos principais alimentos consumidos e cultivados do mundo. A casca de arroz, é o
seu principal subproduto, tem um peso de aproximadamente 20% do grão. Quando queimada produz a
cinza da casca de arroz, que é utilizada para diversas finalidades. O objetivo principal deste é a extração da
sílica precipitada a partir da casca de arroz e da palha do arroz. Neste trabalho foi estudado sobre a
extração da sílica e precipitação da casca de arroz, por método de calcinação e após a extração da sílica
faz-se a acidificação do silicato de sódio. O percentual de sílica sobre a palha do arroz é obtido através do
método ISO3262-19:200020. Após serem realizados o estudo e as análises, observou-se alto teor de sílica
presente na palha e na casca de arroz são relativamente iguais.
Palavras-Chave: Arroz, Cinza, Casca de arroz, Sílica.

1 INTRODUÇÃO

A cultura do arroz está entre as mais produzidas pelo mundo. O Brasil está
entre os principais produtores mundiais de arroz, 50 a 60% da produção nacional de arroz
está concentrado na região sul do Brasil. Após ser colhido, o arroz passa por um processo
de limpeza, no qual o seu primeiro subproduto será retirado, a casca do arroz (ALONÇO,
2005, p.01). Aproximadamente 20% do peso do arroz é casca (MADRID et al., 2012,
p.01). Conforme Santiaguel (p. 01), a planta apresenta duas partes estruturais: o pé, que
sustenta toda a planta, e é por onde a planta se alimenta; e o cacho, que é onde se
encontra o grão do arroz. A casca de arroz (CA) é composta basicamente por duas
camadas estruturais chamadas epiderme interna e epiderme externa. Na epiderme
externa encontra-se a sílica, ou dióxido de silício (SiO2).
De acordo com Della et al. (2005, p. 22), a CA possui alto poder calorífico
(~16,3 MJ/kg), constituindo-se em um bom combustível, porém, atualmente a CA é
utilizada quase que exclusivamente para o beneficiamento do grão, nos processos de
secagem e parboilização. A CA não utilizada pode trazer problemas ambientais e de
paisagem devido ao elevado volume de casca acumulada, além do risco de grandes
incêndios quando as condições ambientais forem favoráveis (ARMESTO et al., 2002, p.
171).
Os principais componentes da palha do arroz e da CA são celulose,
hemicelulose, lignina, sílica, solúveis e umidade (DELLA et al., 2005, p. 22). A
composição química da CA varia de acordo com a região de plantio, tipos de fertilizantes
e condições climáticas (KUMAR et al., 2012, p.86). Na Tabela 01, são apresentadas as
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composições da CA provenientes de diferentes regiões de cultivo de arroz, segundo
diversas regiões como Espanha, Nigéria, Índia e Brasil. Como pode ser observado, não
se verifica uma grande variação na composição de SiO2 para as CA’s provenientes de
diferentes regiões do mundo.
Tabela 01 - Composição da casca de arroz (CA), segundo diversos autores.

Região

Espanha

Nigéria

Índia

Brasil/SC

Perda ao fogo

87,2%

88,7%

86,1%

86,1%

SiO2

11,2%

11,0%

12,9%

13,6%

Outros inorgânicos

1,6%

0,3%

0,9%

0,3%

Fonte: ARMESTO et al., 2002, p.172; DELLA e HOTZA, 2006, p. 1176; OLAWALE e FESTUS, 2012, p. 211; KUMAR et
al., 2012, p. 86.

1.2. Cinza da Casca de Arroz

A cinza proveniente da queima incompleta da casca de arroz (CCA), possui
elevado teor de SiO2 e pequenas quantidades de carbono fixo e outros materiais
inorgânicos (KHEMTONG, 2007, p. 367). Conforme Alonço (2005, p.01), a CCA pode ter
diversas aplicações, como fertilizante e corretivos de solo na agricultura, na produção de
cimentos, telhas e tijolos, e em compostos de borracha (ARMESTO et al., 2002, p.172).
A sílica presente na CCA pode apresentar forma amorfa ou diferentes graus de
cristalinidade, dependendo das condições de queima da CA, conforme mostra na Figura
01 (PEDROZO, 2008, p. 22; KUMAR et al., 2012, p. 87). Quando na forma cristalina, a
CCA pode causar graves doenças respiratórias (PEDROZO, 2008, p. 22).

Figura 01: Difração de RX para a CA pirolisada a diferentes temperaturas.
Fonte: KUMAR et al., 2012, p. 86.
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1.3. Sílica

A sílica (SiO2) é um material inorgânico encontrado nas rochas, areia, animais
e vegetais, sendo um dos óxidos mais abundantes da crosta terrestre (FERREIRA, 2005,
p.17). Na CCA livre de carbono, está presente em teores que podem variar de 86 a 97,3%
(ALONÇO, 2005, p.01).
De acordo com Della et al. (2005, 1176), o método mais simples para a
obtenção da sílica a partir da CA consiste na calcinação da casca.
O objetivo da extração da sílica precipitada é obter uma matéria-prima para
diferentes aplicações em diferentes indústrias e produtos, como por exemplo, na indústria
da borracha em geral (carga de reforço), em dentifrícios (abrasivo), em cosméticos, como
agente antiaglomerante em sais, etc (VANSANT, 1997, p. 27). Em muitas dessas
aplicações, entretanto, é preciso que a sílica apresente características morfológicas bem
definidas, o que só é possível a partir de processos de obtenção bem controlados, como
por exemplo, queima da casca em temperatura controlada, reação à temperatura mais
baixa, e secagem com temperatura máxima de 250º C (ILER, 2012, p.22),
(SUBBKRISHNA, 2007, p. 2093).

2 METODOLOGIA

A palha de arroz utilizada para o procedimento foi coletada nos plantios de
Meleiro/SC e a casca de arroz nos engenhos de beneficiamento de arroz da região Sul
Catarinense.
Para obter-se a sílica precipitada, a CA passa pelo processo de queima em
forno de escala industrial em uma temperatura de aproximadamente 700° C, resultando
no produto CCA. O processo consiste primeiramente em extrair o SiO 2 através da reação
com hidróxido de sódio a uma temperatura na faixa de 180-200oC e pressão entre 6-8
atm, resultando em uma solução de silicato de sódio (MITTAL, 1997, P. 64,65):
CCA + NaOH(aq) → Na2OxSiO2(aq) + resíduos
(silicato de sódio)
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Após a reação no reator estar completa, a solução de silicato juntamente com
os resíduos é filtrada para a remoção dos resíduos de CCA não reagidos (carbono, óxidos
e sílica cristalina) (MITTAL, 1997, p. 66). A sílica precipitada é obtida a partir da
acidificação do silicato de sódio com ácidos minerais, de acordo com os processos
convencionais (SUBBKRISHNA, 2007, p. 2093)
Na2OxSiO2(aq) + H2SO4(l) → xSiO2(s) + Na2SO4(aq)

(2)

A grande vantagem de se utilizar a CCA como fonte de sílica, ao invés do
quartzo, é na menor energia empregada, pois no processo convencional a temperatura
emprega pode chegar a 1500°C (SUBBKRISHNA, 2007, p. 2093).
Em estado aquoso, o produto formado é enviado para a prensagem e lavagem
para retirar o sulfato de sódio, obtido pela reação. O sulfato de sódio presente na água de
lavagem poderá ser submetido a processo de vaporização, cristalização e secagem e
vendido comercialmente para outros fins (MITTAL, 1997, p. 66).
A palha de arroz foi caracterizada pelo método calcinação do material a 900°C.
Esta primeira caracterização do material, mostrou que o restante que sobrou após a
calcinação é material inorgânico. A partir desse material inorgânico se fez o título da sílica
através da reação de Ácido Sulfúrico com Ácido Fluorídrico conforme a ISO 326219:200020.
Os materiais e equipamentos utilizados para a realização do teste foram:
• Cadinho de platina;
•

Mufla a 900°C;

•

Balança Analítica;

•

Dessecador;

•

Ácido Sulfúrico 97%, densidade 1840 kg/m3; Ácido Fluorídrico 40%,

densidade 1130 kg/m3;
• Manta aquecedora.
Pesou-se o cadinho de platina, pesou-se 0,001 kg do material (palha de arroz),
e colocou-se na mufla a 900°C. Após 2 horas, retirou-se e colocou-se no dessecador,
depois de resfriado, novamente pesou-se o material restante. Adicionaram-se algumas
gotas de ácido sulfúrico 97% (apenas para umedecer a amostra) e em seguida,
adicionou-se 0,005 L de ácido fluorídrico 40% gota a gota, pois o contato entre os dois
reagente fornece uma reação exotérmica. Após este procedimento, colocou-se o cadinho
com os ácidos na manta aquecedora até secar. É necessário que se repita o processo de
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adição do Ácido Fluorídrico por mais 3 vezes. Após secar todo o ácido, colocou-se o
cadinho na mufla a 900°C.
Para calcular o resultado, foi utilizada a seguinte equação:

M sílica 

M

inicial

 M final 

M inicial

100%

(3)

Onde:
= Percentual de sílica obtida (%).
= Massa inicial da amostra (g);
= Massa final após a calcinação (g).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises da palha de arroz, apresentados na Tabela 02,
foram muito similares aos obtidos para a CA da mesma região conforme Della e Hotza
(2006, p. 1176).
Tabela 02- Caracterização da PA.

Morro da Fumaça / SC

Meleiro / SC

(Casca de arroz)

(Palha de arroz)

Perda ao fogo

86,1%

84,3%

SiO2

13,6%

13,4%

Outros inorgânicos

0,3%

2,3%

Região

Fonte: DELLA, V.P; HOTZA, 2006, p.1176; autor.

Apesar de apresentar um número mais alto de outros inorgânicos, a palha do
arroz contém alta porcentagem de sílica presente, isso faz com que esteja muito próxima
a quantidade de sílica presente na casca do arroz, assim pode-se também ser utilizada
como fonte de extração de dióxido de silício (sílica).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de um processo renovável, de um material que é descartado em locais
impróprios e podendo causar grandes problemas ambientais, foi possível verificar que
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existe um elevado teor de SiO2 na CCA fazendo deste resíduo agrícola uma interessante
fonte desta matéria-prima para a obtenção de sílicas precipitadas de alto valor agregado,
com custo de produção inferior ao dos processos convencionais devido à menor energia
requerida para a obtenção do silicato de sódio.
Outro resíduo agrícola, a palha do arroz, contém similar teor de sílica em sua
constituição. Porém, atualmente, este resíduo é totalmente descartado no próprio campo,
tornando-se uma fonte de material orgânico, fazendo com que seja um adubo natural para
o plantio diminuindo o uso de fertilizantes, outra opção a ser explorada em um próximo
trabalho é a fabricação em grande escala de sílica a partir da palha de arroz.
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Resumo: Observa-se uma significativa mudança social, impulsionada, principalmente, por novas
tecnologias e seus relacionamentos no mundo moderno. Neste novo ambiente, a sociedade do
conhecimento quebra paradigmas, identificando novos valores socioambientais. A sociedade do
conhecimento percebe que os bens de capital não formam o maior valor dos seus ativos, mas sim, no
conhecimento. O conhecimento organizacional tem por base o conhecimento individual e sua socialização,
desta forma o maior valor na construção e garantia da estratégia competitiva estará no capital intelectual
dos colaboradores. Sendo assim, são as competências humanas de cada colaborador que irão construir a
competência organizacional, a qual é fator basilar para o desempenho organizacional. Neste sentido,
objetiva-se identificar características da competência organizacional que possam estar associadas
diretamente à gestão do conhecimento. A natureza desta pesquisa aplicada, aliada por meio dos
procedimentos bibliográficos e documentais, visa permitir uma aproximação ao tema de mapeamento de
competências a partir da gestão do conhecimento, caracterizando assim objetivos exploratório e descritivo.
Entre as conclusões encontradas, está a de que mapear competências, permite diagnósticos de
capacitação individual que auxiliam na identificação das competências disponíveis e necessárias na
organização. Permitirá também a tal mapeamento, a identificação dos atores dentro do processo do
conhecimento, dando assim possibilidade de ações que vão de acordo com o planejamento.
Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento. Mapeamento de Competência. Ativos Intangíveis. Gestão por
Competência.

1 INTRODUÇÃO
As novas tecnologias bem como a globalização estabelecem um momento histórico
marcante, onde uma nova sociedade se consolida, a Sociedade do Conhecimento. Esta
sociedade gera novas demandas sociais, novas exigências por produtos e serviços, as
tecnologias aperfeiçoam, e a sustentabilidade é fator fundamental em qualquer
empreendimento.
Para Dornelas (2001), o mundo tem passado por transformações profundas em
curtos intervalos de tempo, onde as novas invenções transformaram o estilo de vida das
pessoas. Para Schumpeter (1997) a invenção só tem valor quando colocada à disposição
da sociedade (mercado), o que é geralmente feito pelos empreendedores. Ao ser lançada
uma invenção ao mercado, é neste momento que se torna inovação e passa a contribuir
economicamente para a estabilidade e perenidade da empresa, ao mesmo tempo que
respondem a necessidades e anseios da sociedade.
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Os empreendedores orientam suas organizações na busca de competitividade e
perenidade de mercado, ou seja, contribui com o desenvolvimento organizacional, entre
outros aspectos, a memória organizacional por meio da explicitação e disseminação de
conhecimentos. Para isto é preciso capacitar as pessoas de forma a potencializar suas
habilidades e coloca-las a disposição da organização, assim gerar competência
organizacional pelo compartilhamento do conhecimento, um dos elementos essenciais à
gestão do conhecimento.
Gerar e compartilhar conhecimentos são atributos essenciais para identificar e
aperfeiçoar competências individuais. Neste sentido, destaca Takeuchi e Nonaka (2008)
que o conhecimento reside nas pessoas e, ao socializa-lo, estarão incorporando-o à
Organização. Esta sinergia colabora para o desempenho organizacional, ao mesmo
tempo em que aperfeiçoam as competências individuais.
Para Takeuchi e Nonaka (2008) o conhecimento reside nas pessoas e somente
elas podem socializá-lo, passando, nesse momento a ser incorporado pela organização.
O desempenho organizacional possui relação íntima com a forma efetiva com os
processos de geração e compartilhamento do conhecimento.
Da interação entre pessoas, processos e tecnologias surge a competência
organizacional. Nosso estudo inicial, que envolveu este projeto de pesquisa, buscou
explicitar características da competência organizacional que podem estar associadas
diretamente à gestão do conhecimento.

2 COMPETÊNCIAS
Ao referir-se às competências empreendedoras encontradas na literatura, Kucel e
Vilalta-Bufi (2016, p. 584) sintetizam: “Elas podem incluir habilidades de liderança,
criatividade ou habilidades de gestão entre outras competências, ao mesmo tempo em
que impulsionam a sua atividade de auto-emprego”. Para Fleury e Fleury (2001) a
competência pode ser interpretada como a capacidade de mobilizar saberes
(desenvolvidos ao longo da vida social, escolar e laboral) para agir em situação concreta
de trabalho.
A competência é apresentada por Borba et al. (2011) como sendo o conjunto entre
três elementos, o conhecimento, a habilidade e a atitude, estes formam um tripé
conhecido com a sigla CHA. Este conjunto de características humanas devem se
relacionar de forma complementar e interdependente na construção de um novo ativo
organizacional, a competência. Para Gomes Jr. et al. (2010), a evolução das
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características humanas no ambiente organizacional se dá à medida que suas carências
são identificadas e, ações corretivas são aplicadas, assim o treinamento com vistas ao
desenvolvimento humano vão de encontro as competências requeridas pela organização.
A avaliação técnica de uma pessoa, nas suas atividades organizacionais, baseada
nos conhecimentos e habilidade não se mostra eficiente em completude. Segundo Lapolli
(2010); Ceccon (2012) e Rodrigues (2014), também são necessários conhecer as atitudes
como forma de entrega dos seus saberes, assim formando o CHA. Para o gerenciamento
desse CHA foram desenvolvidas metodologias, ou seja, ferramentas que auxiliem a
Gestão de Pessoas tomando como foco as competências. Para Lapolli (2010, p. 50),
“Esse conjunto de ferramentas capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes de cada colaborador das empresas é chamado de
Gestão por Competências.”
Gomes Jr. (2013) destaque que o mapeamento de competências é uma ferramenta
gerencial que possibilita identificar competências para uma determinada atividade em
uma organização. O mapeamento de competências utiliza técnicas e métodos que
auxiliam na identificação das competências necessárias e existentes para atender os
objetivos organizacionais, possibilitando a verificação de possíveis lacunas.
Nesta direção, o mapeamento de competências anuncia a possibilidade do
desenvolvimento do colaborador e por consequência da organização. Permite adequar o
colaborador conforme suas competências; alavanca maior potencial não aproveitado;
auxilia no planejamento, na seleção e no desenvolvimento das competências necessárias
ao funcionamento da organização.
Assim, a organização passa a entender que o sistema organizacional ficou mais
amplo, interdependente e integrado. Ao reconhecer e identificar as competências internas,
os gestores podem dispor de elementos especialistas em sua tomada de decisão.
As competências humanas formam o principal sustentáculo das competências
organizacionais e do próprio desempenho de uma empresa como um todo. Para Lapolli
(2010) o mapeamento de competências auxilia na identificação das competências
necessárias e disponíveis da organização, permitindo a identificação dos atores dentro do
processo do conhecimento, dando assim possibilidade de ações que estão de acordo com
o planejamento estratégico.

3 METODOLOGIA
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Esta pesquisa, quanto à sua natureza, caracteriza-se como uma pesquisa aplicada
visto que “é voltado à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação
específica” (GIL, 2010, p. 27).
Quanto aos objetivos será uma pesquisa exploratória e descritiva, conforme
Gonçalves e Meirelles (2004) colaboram na compreensão e identificação do problema
central, bem como para apoiar a formulação das hipóteses e possibilita entendimentos. É
descritiva na medida em que descreve as características de um fenômeno ou uma
observação sistemática (GIL, 2010).
Ainda trata o autor, que alguns trabalhos científicos atingem horizontes para além
dos horizontes da simples identificação da realidade existente nas relações entre as
variáveis, para alcançar a determinação da natureza dessas variáveis. Assim sendo,
alcança-se uma pesquisa descritiva que beira da explicativa. Embora haja, pesquisas
“definidas como descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo mais para
proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas
exploratórias” (GIL, 2010, p.42).

4 GESTÃO DO CONHECIMENTO E AS COMPETÊNCIAS
A história mostra que a capacidade humana não pode ser subjugada, o caminho
trilhado pelo homem desde a descoberta do fogo até a chegada das tecnologias da
informação e comunicação prova sua capacidade de descobrir soluções para as suas
inquietudes. No mundo contemporâneo a premissa é a mesma, entretanto, há maior
velocidade em dispor soluções diferenciadas, caracterização marcante desse novo
momento.
Neste contexto, o fator preponderante é o conhecimento, este pode ser
potencializado de forma individual ou coletiva. Assim a gestão do conhecimento remonta
sua importância no desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, com
vistas ao desenvolvimento de um mundo melhor.
Para Nonaka e Takeuchi (1997), a gestão do conhecimento instiga a criação e
implantação de processos que possam gerar, armazenar, gerenciar e disseminar
conhecimento nas organizações diante dos novos desafios organizacionais. Na era do
conhecimento as pessoas são os ativos de maior valor nas organizações, são os
principais aportes na garantia da capacidade competitiva. Os ativos intangíveis da
organização estão incorporados às pessoas e sem elas, os ativos não existem, são eles
que dão diferencial competitivo as organizações.
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Segundo Davenport e Prusak (1998) as organizações identificaram que o
conhecimento é o fator de maior relevância no esforço de promoção da vantagem
competitiva. A criação e a implantação de processos que gerem, armazenem, gerenciem
e disseminem o conhecimento representam o mais novo desafio a ser enfrentado pelas
empresas diante da globalização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
A sociedade em geral vem sentindo a mobilidade de uma sociedade industrial para
uma sociedade do conhecimento, assim as Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES) estão preocupadas com seus processos de geração e disseminação do
conhecimento. Vallim (2008) faz sua contribuição no sentido de apresentar um estudo a
respeito da integração da teoria e prática no ensino de engenharia, levando em
consideração fatores técnicos e humanos durante a formação dos engenheiros. Tomando
como característica marcante a necessidade da interdisciplinaridade na formação do
engenheiro, seu trabalho sugere um currículo para o curso de automação e sistemas.

5 CONCLUSÕES
Neste estudo exploratório se observa a importância do conhecimento para a
organização, tendo em vista que sua amplitude e alcance consolida o desenvolvimento do
conhecimento organizacional por meio das interações dos indivíduos no contexto da
organização. Ainda verifica-se as ações da gestão do conhecimento para determinar um
mapa de competências, desta forma estabelecer os recursos envolvidos para as ações
estratégicas.
O mapeamento de competências identifica as competências necessárias aos
cargos, como também as competências disponíveis no quadro funcional. Tal desenho
privilegia para um inventário de competências que pode ser ajustado mediante
necessidades, sejam por meio de desenvolvimento humano ou por contratação, de forma
a atender as demandas estabelecidas.
A construção teórica permite verificar que é fundamental para a estratégia
organizacional, transitar com o apoio do Mapeamento de Competências na identificação
das competências da organização. Ainda, ao mesmo tempo, possibilita que a Gestão do
Conhecimento possa identificar as características das competências organizacionais, por
intermédio do mapa de competências, constituídas pelos conhecimentos essenciais e
necessários à organização.
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Resumo: Os estudos na área de energias renováveis demonstram que os projetos com biomassa são os
que possuem o maior potencial para gerar benefícios ambientais e sociais. As atividades agropecuárias
produzem resíduos que podem ser tratados e reaproveitados energeticamente. No Brasil existem diversas
áreas rurais que utilizam a atividade intensiva como forma de produção o que gera dejetos e impacta o solo
e a água. Neste contexto, surgem como alternativa os projetos de condomínio de agroenergia, a partir do
biogás gerado pelos rejeitos da produção rural. Esses empreendimentos realizam a integração de vários
produtores rurais em único local para aproveitamento do biogás, gerando benefícios socioambientais. Entre
as vantagens do ponto de vista socioeconômico incluem-se a diminuição dos custos gerados na
propriedade e a agregação de valor à produção. Do ponto de vista ambiental destaca-se o aproveitamento
dos resíduos para fins energéticos, o que evita a poluição. Entretanto, para garantir os benefícios é
importante que existam políticas públicas adequadas, gestão e planejamento. No processo de formulação e
implementação das políticas públicas é fundamental o papel dos atores. Dentro desse cenário, o objetivo
desse trabalho é identificar alguns atores envolvidos em projetos de condomínios de agroenergia,
considerando um exemplo na Alemanha e outro no Brasil, a fim de contribuir com as discussões sobre
implementação de políticas públicas no setor. O estudo de carácter descritivo e qualitativo será realizado por
meio da revisão bibliográfica e documental.

Palavras-Chave: Condomínio de Agroenergia, Biogás, Políticas Públicas

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de grande área territorial e cerca de 20% do território é
ocupado por pastagens. Devido à variação do clima, o sistema produtivo brasileiro é
bastante diversificado, assim como seus produtos e a tecnologia aplicada a este sistema
(MITO, 2013, p. 19). Os efluentes oriundos da produção animal são grandes geradores de
poluição, pois afetam os recursos hídricos, superando em vinte vezes os índices das
indústrias, consideradas grandes causadoras da degradação ambiental (CAMILO, 2012,
p.20).
Uma das alternativas tecnológicas para o gerenciamento dos dejetos rurais, e
que permite a agregação de valor ao resíduo, é a utilização de biodigestores. A utilização
da tecnologia de produção de biogás em biodigestores pode colaborar para a solução das
questões energéticas e ambientais, nos níveis regional e local (BARICHELLO, 2015, p.
34).
Em determinadas regiões do Brasil há grandes concentrações de animais em
confinamento. Estes estão localizados em diversas propriedades rurais de pequeno a
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médio porte, dessa forma um investimento em equipamentos, para produção de biogás
com geração de energia elétrica, dentro da propriedade se torna inviável. (BARICHELLO,
2015, p. 34). Os condomínios de agroenergia podem ser uma solução que concilie a
escala de produção com escala de consumo, além de gerarem desenvolvimento
econômico rural aumentando renda dos agricultores com preservação dos recursos
naturais e redução das emissões dos gases do efeito estufa (BARICHELLO, 2015, p. 35).
Entretanto, para garantir os benefícios é importante que existam políticas públicas
adequadas, gestão e planejamento. No processo de formulação e implementação das
políticas públicas é fundamental o papel dos atores.
Na Europa aproximadamente dois terços da energia renovável é derivado de
biomassa. A Alemanha destaca-se já que tem três vezes mais instalações para biogás
agrícola do que toda a União Europeia somada. Em 2012, o país passou a utilizar uma
maior área para a produção de biogás que resulta principalmente da silagem do milho e
de gramíneas processados com ou sem estrume. O crescimento do setor de biogás devese às políticas públicas que visam tornar a matriz energética mais limpa (SOUZA et al.,
2015, p. 515).
No Brasil, conforme já apontado, há uma quantidade significativa de resíduos
gerados no meio rural com potencial para produção de biogás, entretanto, as iniciativas
para implementação de condomínios de biogás ou de agroenergia ainda são limitadas.
Este fato ocorre aparentemente, porque há poucas políticas e atores envolvidos neste
processo.
Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho é identificar alguns atores
envolvidos em projetos de condomínios de agroenergia, considerando um exemplo na
Alemanha e outro no Brasil, a fim de contribuir com as discussões sobre a implementação
de políticas públicas no setor.

2 METODOLOGIA

O presente estudo de carácter descritivo e qualitativo foi realizado por meio da
revisão bibliográfica e documental. O material revisado incluiu trabalhos acadêmicos
como tese, trabalho de conclusão de curso e artigos, bem como livros e a plataforma web
do Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha que trata sobre o tema de estudo.
Os temas incluíram biogás e condomínios de agroenergia, políticas públicas e atores e
descrição de casos no Brasil e na Alemanha. A partir da revisão foram apresentadas as
análises e considerações finais.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Biogás e condomínios de agroenergia

O biogás pode ser definido como uma mistura gasosa leve e combustível,
composta basicamente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Esse combustível é
obtido pela fermentação anaeróbica da matéria orgânica, e pode ser utilizado para a
geração de energia térmica e elétrica (ROYA et al., 2011, p. 143). Por este motivo, trata-se
de uma ótima alternativa para produção integrada de energia e gestão de resíduos para o
meio rural. Esta gestão é percebida, especialmente, nas cadeias e condomínios de
agroenergia.
Entende-se condomínio de agroenergia como uma organização agricultores
vizinhos, que juntos utilizam os resíduos animais das propriedades na forma de biomassa
para produzir biogás e biofertilizante através da biodigestão anaeróbia, aproveitando-se
do potencial energético (SCHUCH, 2012, p. 38).

3.2 Políticas públicas e atores

Para Dias e Matos (2012, p. 44) as políticas públicas são ações
governamentais que objetivam resolver determinadas necessidades públicas. Estas
podem ser de diferentes tipos, como políticas sociais (educação, saúde, habilitação),
macroeconômica (fiscal, monetária, cambial), administrativa (democracia, participação
social), e específica ou setorial (cultura, agrária, meio ambiente). Os autores apontam
como principais atores o poder executivo (políticos e alta equipe administrativa), partidos
políticos (situação e oposição), equipes de governos (pessoas nomeadas), corpo técnico
(burocracia e técnicos de carreira), juízes, mídia, empresas, sindicatos e associações
profissionais, organizações do terceiro setor, atores do conhecimento (centros de
pesquisa, universidade, organismos internacionais), representantes de movimentos
sociais e associações comunitárias. Os autores também destacam o papel da participação
dos atores para a formulação e implementação das políticas.

3.3 Brasil e Alemanha: descrição dos casos e atores
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Na Alemanha um conceito próximo dos ‘condomínios de agroenergia’ é o de
‘aldeias ou vilarejos de bioenergia’. Este refere-se às pequenas comunidades rurais que
podem se tornar autossustentáveis na produção de energia por meio da conversão da
biomassa em eletricidade e calor. O Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha
oferece informações para os atores interessados neste tema por meio de uma plataforma
disponível na internet na qual também é possível localizar relatórios com orientações. Na
plataforma da internet os projetos são listados com informações detalhadas para permitir
que outras comunidades possam replicar ou adotar algumas das iniciativas e, desta
forma, obterem os benefícios gerados pela bioenergia. De acordo com esta plataforma, o
fator determinante para as comunidades rurais que querem se tornar um “vilarejo de
bioenergia”, é que tanto os moradores, agricultores, silvicultores, bem como os
representantes municipais estejam convencidos da ideia. Para o Ministério os principais
obstáculos não surgem devido à viabilidade técnica ou a disponibilidade de biomassa,
mas sim devido à falta de informações e discordâncias. Os moradores como clientes e/ou
operadores do projeto devem estar convencidos a respeito dos benefícios que podem ser
alcançados. Por este motivo, a sistematização da informação objetiva esclarecer os
atores e motivá-los para que suas regiões se tornem ‘vilarejos de bioenergia’. O primeiro
vilarejo deste tipo foi Jühnde que a partir de 2005 utilizou a biomassa para produção de
calor e eletricidade. Atualmente há 121 vilarejos no país dentro desta categoria, 53 em
processo de se tornarem. Estimativas apontam que cerca de 400 aldeias discutem sobre
o tema. Nas plataformas estão disponíveis informações como: razões para investimentos
em projetos de bioenergia, potencial para o uso de biomassa, benefícios ambientais e
econômicos, competividade regional, linhas de financiamento, comunicação estratégica
para sensibilizar os atores envolvidos na comunidade, entre outros temas relacionados ao
processo de implementação de projetos, lista dos vilarejos e dados sobre os projetos
implementados (BMEL, 2016).
No Brasil existem alguns projetos de condomínios de agroenergia em regiões como
Jundiaí-SP e Tucunduvá-RS. Neste trabalho, será apresentado, um exemplo, do Oeste do
Paraná que tem servido da referência para várias pesquisas, a Sanga Ajuricaba.
O objetivo do Condomínio de Agroenergia Sanga Ajuricaba é proporcionar
subsídios para o desenvolvimento regional, por meio da produção de biogás com geração
energia (MITO, 2013, p. 28). O condomínio está localizado no município de Marechal
Cândido Rondon no oeste do Paraná e é formado por 33 pequenas propriedades. A
biomassa residual produzida é tratada nas propriedades, por meio de biodigestores de
lagoa coberta ou rígido. Os produtos resultantes são biofertilizante e biogás.
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Cada propriedade tem um biodigestor que produz biogás. Este é canalizado por um
gasoduto e destinado a uma Microcentral Termelétrica (MCT), para aproveitamento
energético do biogás, um secador de grãos comunitário e uma unidade de tratamento de
biogás (UTB). Esse projeto promove renda e desenvolvimento tecnológico a partir do
biogás, e tem colaborado com o crescimento da região. Uma vez que o biogás
desencadeia uma economia que demanda pesquisas, projetos, serviço de implantação
equipamentos e manutenção. Dessa forma aumenta as oportunidades e colabora com a
melhoria na qualidade de vida e poder aquisitivo das pessoas (MITO, 2013, p. 28-29). O
projeto foi desenvolvido por meio de parcerias das seguintes instituições e empresas: a
Itaipu Binacional, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná - SEAB,
a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa/PR, o Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, o Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater e o Instituto de Tecnologia
Aplicada e Inovação – Itai.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme proposto inicialmente o artigo teve por objetivo identificar os atores
envolvidos na implementação de condomínios de agroenergia, considerando um exemplo
da Alemanha e outro no Brasil, a fim de contribuir com as discussões sobre
implementação de políticas públicas no setor. Por meio da revisão bibliográfica e
documental foi possível verificar que a Alemanha é o país que mais investe em projetos
de biogás na Europa e que existe um apoio, em especial, por parte do Ministério da
Alimentação e Agricultura à implementação de vilarejos de bioenergia no país. Nestes
percebe-se que os principais atores envolvidos são os moradores, agricultores,
silvicultores, bem como os representantes municipais e, apesar de não terem sido
mencionados diretamente, os técnicos e engenheiros já que os projetos incluem estudos
de viabilidade técnica e econômica. No caso alemão, percebe-se o que os atores
envolvidos incluem o poder executivo e alta equipe administrativa (Ministério e
representantes municipais), corpo técnico e atores do conhecimento (centros de
pesquisa/universidades), associações comunitárias (agricultores/silvicultores/moradores).
Além disto, verifica-se também a questão da participação dos atores, com apoio do
referido Ministério, que dispõe uma plataforma de informações para apoiar novas
iniciativas. Estes resultados estão de acordo com o que é apontado por Dias e Matos
(2012). No exemplo brasileiro, Condomínio de Agroenergia Sanga Ajuricaba, os atores
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envolvidos foram a Itaipu Binacional, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento
do Paraná - SEAB, a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa/PR, o Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, o
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater e o Instituto de
Tecnologia Aplicada e Inovação – ITAI. Seguramente, neste caso, também é possível
afirmar que os moradores têm um papel importante no processo de tomada de decisão
com relação aos investimentos em projetos de biogás. No condomínio paranaense,
observa-se que os atores incluem equipes de governo (Itaipu/SEAB), atores do
conhecimento (EMBRAPA/IAPAR/EMATER/ITAI), empresa (COPEL) e moradores. O
resultado, também confirma o que é apontado por Dias e Matos (2012). No condomínio de
agroenergia, entretanto, percebe-se que há um grande número de atores do
conhecimento, mas a participação governamental ocorre por meio da empresa Itaipu e por
meio de uma secretaria estadual. Aparentemente, não existe um programa, órgão ou
ministério que trata exclusivamente do tema biogás de forma mais estratégica, isto é,
como alternativa para gestão integrada de resíduos, produção de energia e para
melhorias econômicas e socioambientais nas áreas rurais, portanto, os projetos no setor
tratam inicialmente de iniciativas pontuais. No estudo constatou-se a importância da
integração de várias instituições em nível municipal, estadual e federal com o intuito de
promover a implementação de condomínios de agroenergia, como forma de minimização
de problemas socioambientais e de oferecer maior segurança energética aos produtores
rurais. Para finalizar é importante apontar a limitação deste trabalho, uma vez que se
verificou apenas um caso no Brasil. Por esse motivo, a analise ficou particularizada. Neste
sentido, novos estudos são necessários para que se possa comparar que atores
normalmente estão envolvidos no processo de implementação de condomínios de
agroenergia.
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Resumo: Os recentes avanços tecnológicos vêm possibilitando cada vez mais o uso de VANTs (veículos
aéreos não-tripulados) em inúmeras aplicações nas mais diversas áreas possíveis. Dentre tais aplicações
pode-se citar o sensoriamento remoto e monitoração de grandes áreas, pulverização de fertilizantes na
agricultura, operações em locais hostis, entre outras situações. Esta expansão do uso de VANTs acaba
resultando diretamente em uma alta na demanda por novos sistemas de controle de navegação e
estabilização, utilizando novas metodologias em alternativa as técnicas tradicionais conhecidas no mercado
como o controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo). Uma série de pesquisas vêm surgindo, tanto no
meio acadêmico como na indústria, buscando aplicar métodos computacionais de inteligência artificial,
como sistemas fuzzy, algoritmos genéticos e redes neurais artificiais, em sistemas de controle complexos
em geral, inclusive para o caso de veículos aéreos não-tripulados. Este trabalho propõe uma abordagem
diferenciada para o desenvolvimento de um controlador de altitude de um VANT modelo RC (radiocontrolado), utilizando como inferência para os comandos dos atuadores, redes neurais artificiais (RNAs)
otimizadas através de um sistema de otimização baseado em algoritmos genéticos. O sistema proposto foi
modelado, testado e validado sob uma plataforma de simulação utilizando o simulador de voo FlightGear
em conjunto com o software MATLAB.
Palavras-Chave: redes neurais, VANTs, algoritmos genéticos, controle

1 INTRODUÇÃO

Os avanços científicos e tecnológicos relacionados a eletrônica e a
computação vem possibilitando cada vez mais o uso de VANTs (veículos aéreos não
tripulados) nas mais diversas áreas possíveis. De acordo com Motooka et al. (2015),
inicialmente os VANTs foram desenvolvidos para fins militares, porém, devido à alta
flexibilidade de movimentação e a relativa acessibilidade no preço dos mesmos, seu uso
começou a ser difundido também em aplicações de caráter civil, como sensoriamento e
monitoração de grandes áreas, pulverização de fertilizantes na agricultura, operações em
locais hostis, entre outras situações.
Considerando esta crescente demanda por VANTs devido aos seus inúmeros
benefícios, a área relacionada a pesquisa e desenvolvimento de controladores autônomos
para veículos aéreos não-tripulados se tornou um campo de pesquisa extremamente
atrativo, tanto no setor privado quanto no acadêmico (AKYUREK et al., 2015). Muitas
técnicas já foram testadas visando projetar um controlador eficiente e preciso. Dentre tais
técnicas, destaca-se o uso de Redes Neurais Artificiais (PUTTIGE, 2008), controladores
PID (proporcional, integral e derivativo) (WARSI et al., 2014), Neuro-Fuzzy (ESPER;
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ROSA, 2015) entre outros. Atualmente o controlador mais utilizado para este tipo de
aplicação é o PID. De acordo com Esper e Rosa (2015), o que justifica esta preferência
massiva é o fato de sua implementação ser relativamente simples e requer pouco
processamento computacional.
Porém, dependendo da dinâmica de voo, alguns modelos de VANTs possuem
maior complexidade no controle de estabilização e manobras. Consequentemente, estes
são representados por modelos não lineares e robustos, devido a necessidade de se
operar três eixos espaciais simultaneamente, ou seja, eixos vertical, longitudinal e
transversal.
Visando atenuar esta problemática relacionada a não-linearidade do modelo de
voo de um VANT, novas metodologias vêm sendo propostas, sendo que muitas delas são
baseadas em técnicas de inteligência artificial. Dentre estas técnicas pode-se citar o uso
de sistemas fuzzy, redes neurais artificiais, entre outros (WARSI et al., 2014). Neste
trabalho propõe-se uma nova solução, com a utilização de uma RNA-MLP (rede neural
artificial multilayer perceptron), otimizada através de Algoritmos Genéticos (AG) para o
controle de altitude de um VANT de asa fixa.

2 METODOLOGIA

As subseções seguintes formam um referencial teórico sobre o tema tratado e
a explanação do sistema de controle proposto.

2.1 Rede Neural Artificial

Pode-se dizer que as redes neurais artificiais (RNAs) passam pelos mesmos
processos de funcionamento de uma rede neural humana, sendo estes: aprendizagem,
generalização, associação e abstração. Uma RNA é composta por um conjunto neurônios
artificiais, que relacionam os valores de saída e entrada pela Eq. (1):
(∑
Onde

(1)

é o valor de saída do neurônio i da camada j; n é o número de

neurônios da camada anterior;
anterior;

)

é o valor de saída do neurônio i’ da camada

é o valor do peso sináptico do neurônio i da camada j, ativado pelo neurônio
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i` da camada anterior;

é o valor de compensação do neurônio i da camada j; f é função

de ativação do neurônio i.
Uma RNA pode ser projetada com diversos tipos de arquiteturas, topologias e
parâmetros de treinamento. Estas características são essenciais para um bom
funcionamento do sistema de controle. Sabe-se que definir os parâmetros de uma RNA
por meio de técnicas de tentativa e erro podem produzir uma RNA com baixa capacidade
de generalização e baixo desempenho.

2.2 Algoritmos Genéticos

A técnica de algoritmos genéticos (AG) é baseada na proposta apresentada por
Charles Darwin, seguindo a ideia da teoria da evolução das espécies e da biologia
evolutiva. O objetivo principal do AG é servir como uma ferramenta de otimização.
Recentemente, muitos pesquisadores estão utilizando algoritmos genéticos
(AG) em conjunto com RNA. Na maioria das vezes esta interação se dá de tal modo que o
AG é utilizado para encontrar a topologia ótima para um dado problema resolvido por uma
RNA. Uma série de estudos já testaram esse modelo de otimização e tiveram resultados
satisfatórios, como em Dykin et al. (2015), Yan e Tao e Cui (2007).

2.3 Sistema de otimização

De modo geral o funcionamento do sistema pode ser representado de acordo
com a Figura 1, sendo então dividido entre geração dos indivíduos, análise e ordenação
do fitness de cada indivíduo, corte, crossover, mutação e análise do melhor sistema
através do cálculo do erro médio quadrático.
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Figura 1 - Fluxo de funcionamento do sistema de otimização

Fonte: dos autores

2.3.1 Geração dos Indivíduos

Definiu-se para este sistema de otimização que além de randomizar a estrutura
em si, ir-se-ia randomizar também as funções de transferência, a função de
backpropagation e a taxa de aprendizagem.
Objetivando a redução do custo computacional, a variação do número de
camadas internas da estrutura ficou entre 1 e 10 camadas. Cada camada pode variar
entre 1 e 10 neurônios. Já a função de transferência alternou-se entre função linear, logsigmoid e hyperbolic tangent sigmoid.
De outro modo, a função de backpropagtion foi escolhida randomicamente
entre uma lista de 10 possibilidades, sendo estas: Levenberg-Marquardt optimization,
Bayesian Regularization Backpropagation, BFGS quase-Newton method, Resilient
Backpropagation, Scaled conjugate gradient backpropagation, Conjugate gradiant
backpropagation with Powell-Beale restarts, Conjugate gradient backpropagation with
Fletcher-Reeves updates, Conjugate gradient backpropagation with Polak-Ribiére
updates, One-step secant backpropagation, Gradient descent backpropagation.. Já a taxa
de aprendizagem foi definida entre o valor mínimo e Máximo (0 e 1).
Após a geração da estrutura e das características necessárias para a RNA,
organizam-se todos os dados em uma estrutura dinâmica de cromossomos. Nesta
estrutura, cada cromossomo representa uma camada de RNA.

2.3.2 Avaliação e Ordenação dos Indivíduos
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Após a geração dos Indivíduos, faz-se necessário avaliar a população. Para
fazer tal avaliação, são criadas as RNAs baseadas nestes indivíduos e calculado assim o
erro médio quadrático de cada uma delas. Este erro médio quadrático gerado por cada
RNA é então utilizado para ordenar as RNAs do melhor caso para o pior caso. É esta
ordenação que define o melhor sistema possível na geração de indivíduos em análise.

2.3.3 Operações de Eliminação, Mutação e Crossover nos Indivíduos

Primeiro, elimina-se 50% dos indivíduos utilizando o erro médio quadrático da
rede para os dados da modelagem. Este processo é essencial para eliminar os indivíduos
considerados ruins. Após, utiliza-se os indivíduos considerados bons para a geração de
novos indivíduos evoluídos. O corte dos indivíduos selecionados foi realizado exatamente
no meio. Posterior ao corte, a primeira metade de um dos indivíduos e a segunda metade
do segundo indivíduo são repassados ao novo indivíduo. Novos valores randômicos para
os pesos e as bias que ficam no limite de corte são então gerados para o indivíduo em
análise.
Seguindo o processo, acontece então a operação de mutação. Neste
problema, definiu-se uma taxa de mutação de 40%. Sendo selecionado, o indivíduo a ser
modificado tem chances iguais de sofrer modificação na taxa de aprendizagem, função de
backpropagation e funções de transferência.

2.4 Simulações

O sistema de controle proposto foi testado e avaliado através de simulações
utilizando o simulador de voo FlightGear (FG). A partir da melhor estrutura de RNA gerada
pelo sistema de otimização, o MATLAB ficava responsável por capturar (através de uma
comunicação socket UDP) a altitude atual do avião e calculava a distância entre esta e a
altitude de objetivo, afim de utiliza-la como input para a rede neural. Em seguida,
executava-se o feedfoward na RNA e obtinha-se como saída, os comandos de profundor
e motor, respectivamente. Tais comandos, eram enviados novamente para o FlightGear
através da comunicação estabelecida anteriormente.

3 RESULTADOS
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A partir de testes e avaliações feitas no passo descrito pela subseção 2.4, foi
possível gerar os gráficos de atuação do sistema de controle atuando no avião
virtualmente simulado. Tais gráficos, conforme pode-se ver na Figura 2, mostram a
altitude do avião em função do tempo.
Figura 2 - Atuação do sistema de controle no avião

Fonte: dos autores

Conforme pode-se ver na Figura 2, a aeronave subiu 1000 pés (de 5000ft para
6000ft) em aproximadamente 190 segundos. Após atingir a altitude objetivo, o controlador
continuou atuando afim de manter o avião voando na altitude desejada.

4 CONCLUSÃO

O objetivo do controlador foi atingido de maneira satisfatória. Fica evidente o
potencial do uso de redes neurais artificias em sistema de controle para plantas
complexas, dinâmicas e não-lineares.
No estado final houve uma perturbação constante, possivelmente, devido a
dados inconsistentes na base de treinamento. Para se contornar este empecilho, pode-se
tentar analisar dados discrepantes no set de treinamento, ou até mesmo utilizar-se um
cascateamento de controladores, colocando por exemplo, um controlador PID na saída da
RNA afim de minimizar o erro gerado pela rede neural artificial.
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Abstract: This document illustrates the technologies used and the building processes for a Smartwatch with
a particle sensor and a BLE module. All the data is processed by an Arduino Pro Mini. The device analyses
particles in air suspension, giving the user feedback and alerts via Smartphone when the environment is
contaminated or below a certain level. While in idle mode, it will display the time and date, performing
analysis at regular time intervals and alerting the user with a Bluetooth text message sent to his/her
Smartphone. This document reviews the Hardware, Software and technologies used for the development of
this device. As final considerations, there are changes that could improve the user experience.
Key-Words: Smartwatch, Arduino, Allergy, Detector, Bluetooth

1 INTRODUCTION
This device was developed as a dissertation for the Telecommunications
Engineering Bachelor at the Universidad Miguel Hernández de Elche.
The objective is to help individuals who suffer from pollen or dust allergies to
keep track of their immediate environment. This is done by analysing the surroundings
with an air quality sensor, alerting the user when certain a threshold has been surpassed.
At regular intervals, the device will perform analysis by itself, alerting the user if it
surpasses the threshold. This limit can be set by the end user.

2 METHODOLOGY
2.1 Arduino Pro Mini
Arduino Pro Mini is a microcontroller based on Atmega328, a controller chip
design by Atmel. It has 14 IN/OUT pins. Six of them can be used as PWM or Pulse Width
Modulation. There are two types of this processor, depending on the voltage, 3 V or 5 V.
For this project, it’s recommended to use the 3 V.
Figure 01 – Arduino Pro Mini

Source: Arduino
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To load software into the Arduino, it’s required to download Arduino IDE, which
can be found at https://www.arduino.cc/en/Main/Software. It also needs an FTDI board
for USB interfacing with the computer.
Figure 02 – FTDI connexion to Arduino Pro Mini

Source: Fritzing

2.2 HM-10 Bluetooth Module

The HM-10 module is a device that allows BLE (Bluetooth Low Energy)
communication with other devices that have the same technology.
Figure 03 – HM-10 Module

Source: Seedstudio

BLE or Bluetooth v4 is a WPAN (Wireless Personal Area Network) that,
compared to classical Bluetooth, has an important reduction in power consumption. The
simplicity for configuring it, the reliability and the low power consumption make the HM-10
very adequate for a wearable device.

2.3 Sharp Dust Sensor

This sensor, developed by Sharp, is capable of detecting traces of fine particles
floating in the air using an infrared diode and a detector that captures light reflected by the
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particles. It needs to be connected to one of the Arduino’s analogue pins to be able to
send modulated pulses to the emitting led. It measures the air pollution in mg/m 3.
Figure 04 – Sharp Dust Sensor

Source: Sparkfun

The most important factor when dealing with the Sharp Dust Sensor is that the
Output voltage (or the data we are looking for) grows linearly with the dust density, as
shown in the next diagram.
Figure 05 – Relation Output Voltage, Dust density

Source: Arduino Tutorials

As a result of this, the signal that the Arduino receives must be altered by a
factor of 3.3/1024,0. 3.3, as the voltage we are powering the sensor with is 1024 for the
integers that the sensor is able to map.
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2.4 Adafruit OLED 128x64 Display

This element is a 38 mm x 29 mm OLED Display made by Adafruit, with a
128x24 pixel resolution. This makes it easy to read up to 2 meters away.
Figure 06 – OLED Display

Source: Adafruit

2.5 3D-Printed Casing

The plastic casing was designed with Blender and printed with a 3D Printer. In
the following images the process is displayed.
Figure 07 – 3D Design including all the Hardware used. (Top to bottom: Top Casing, Display, Sensor, Arduino, BLE
Module and 3.7 V LiPo Battery, Bottom Casing)

Source: Blender

ISSN 2526-4044

886 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

2.6 Mounting the Prototype

The first thing will be to solder all the elements together. This next image shows
how it should be done. Note that we added the two pulsators (with 10 kΩ resistors), a
1400 mAh 3.7 V LiPo battery, a 220 uF condensator and a 150 Ω resistor. None of these
elements were mentioned before.
Figure 08– Hardware connections

Source: Fritzing

The last step will be to solder everything together with the shortest connections
possible, load the program to the arduino using the FTDI and fit it all into the casing.
Figure 09 – Finished prototype
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Source: Self

3 RESULTS AND DISCUSSION

Since using only one analysis is not reliable, the device will perform a total of 50
and then display the average value obtained on the screen and act from this value.
Covering both entrances of the airflow for the sensor makes each analysis gives
an average value of around 0.02 and 0.05 mg/m3. When the airflow is left open and in a
standard room it returns a value of 0.1 to 0.4 mg/m3. When the smoke from a match or a
cigarette is close by the values go up to 0.16 to 0.27 mg/m 3.
This test made us confident that the real application of this device is possible
and useful. It may also help people detect when the dust density is increasing and let them
take action before the allergy effect triggers.

4 FINAL CONSIDERATIONS

Despite the inexistence of dust and pollen sensors that are small enough to fit
the requirements to be embedded on a wearable device, the potential of a device that
could fully behave as intended is not to be underestimated. While surveying individuals
that suffer from allergy problems, the writer encountered an absolute positive feedback on
how a device, such as the one described here, could improve their lifestyles.

Improvements that should be considered for future implementations of this
device are:
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1) Adding a sensor that can distinguish pollen particles from other particles.
2) Design of a more user-friendly interface.
3) Records of past analysis to keep track of variations in the environment.
4) Design a dedicated board to reduce cost and size of the device.
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Resumo: O solo é um dos materiais mais antigos utilizado em obras de engenharia. Entretanto, sua
composição heterogênea e seu comportamento mecânico variado, fazem com que estudos mais
aprofundados sejam necessários para diminuir a interferência da variabilidade do material em obras de
construção civil. Uma das formas de reduzir essa variação no comportamento físico e mecânico é a
estabilização do solo através da adição de cimento Portland à sua massa. Desta forma, o objetivo deste
estudo foi avaliar o comportamento da absorção de água e da resistência à compressão simples de um solo
residual de granito com adição de diferentes teores de cimento Portland aos 14 e 28 dias e a adequação do
material na fabricação de blocos para alvenaria e na sua utilização para a estabilização de aterros
rodoviários. Ao fim da etapa experimental, observou-se um incremento na resistência à compressão simples
conforme foi adicionado o aglomerante, tanto aos 14 quanto aos 28 dias. Os índices de absorção para as
amostras com 5% e 10% de adição de cimento foram, respectivamente, de 18,4% e 19,3%. Analisando as
aplicações do solo-cimento tanto para a produção de tijolos quanto para fins rodoviários e os resultados
obtidos, observou-se que o solo estudado possui viabilidade técnica para ambas as aplicações.
Palavras-Chave: Solo-cimento; Solo; Compactação.

1 INTRODUÇÃO
O solo é um dos materiais mais abundantes da superfície terrestre. Entretanto,
sua composição heterogênea e, por consequência, seu comportamento mecânico
variado, fazem com que estudos mais aprofundados sejam necessários para diminuir a
interferência da variabilidade do material em obras de construção civil, causando assim,
menos prejuízos.
Um dos fenômenos associados ao solo e causador de patologias em obras de
construção civil é o recalque da construção sobre ele apoiada. Ele ocorre quando um
rebaixamento não esperado do solo devido à um carregamento em excesso, pelo próprio
peso das camadas superiores do solo ou até mesmo pelo rebaixamento do lençol freático
do terreno. Desta forma, a variação volumétrica provocada pelo adensamento do solo
causa movimentação das fundações, o que pode acarretar em danos que levam em
alguns casos à inutilização da construção.
De Jong (2010) afirma que uma das situações onde o adensamento do solo
ocorre é quando o mesmo está sujeito à ação de cargas externas. Desta forma, a água
que não foi expulsa no processo de compactação começa a percorrer os poros do solo,
através do processo de permeabilidade. Logo, o maciço terroso tem seu volume
diminuído provocando o rebaixamento das fundações da edificação.
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Em muitas das situações, o solo que serve de suporte para uma fundação não
atende às especificações do projeto. Uma das formas de se diminuir os riscos de recalque
de fundações é a estabilização do solo, fechando seus vazios e melhorando as suas
propriedades mecânicas e físicas.
Um dos métodos de estabilização com ampla utilização é o reforço do maciço
terroso com inclusão de cimento como material aglomerante. Além da estabilização
química, neste caso utiliza-se a energia mecânica na forma da compactação para reduzir
o índice de vazios do solo, aumentando desta forma sua resistência e baixando sua
permeabilidade.
Neste trabalho foram realizadas variações do percentual de cimento adicionado
ao solo. As amostras serão ensaiadas aos 14 e 28 dias de idade em ensaios de absorção
e resistência à compressão simples.

2 METODOLOGIA

2.1 Materiais

O solo utilizado neste estudo, que tem origem na cidade de Florianópolis, é um
solo residual de rocha granítica. Ele foi recolhido do horizonte “B”, mas existem alguns
traços de material do horizonte “C”. O cimento escolhido foi o cimento Portland composto
com fíler calcário (CP II F – 32). Sua escolha deu-se pelo fato do mesmo não conter
nenhuma adição mineral que possa reagir quimicamente, alterando os resultados dos
ensaios. A água utilizada foi a fornecida pela empresa de abastecimento da cidade.

2.2 Métodos

Para esta pesquisa foram executadas três etapas principais: Caracterização do
solo utilizado; Curva de compactação; Moldagem dos corpos de prova e ensaio de
resistência mecânica.
Durante a primeira etapa, uma série de ensaios foi executada de acordo com
as normas da ABNT para determinar as características básicas do solo estudado e sua
classificação. Foram realizados os seguintes ensaios: análise granulométrica (NBR
7181/84), determinação do limite de liquidez (NBR 6459/84) e do limite de plasticidade
(NBR 7180/84) e determinação e peso específico dos grãos.

ISSN 2526-4044

891 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Após a caracterização do solo foi determinada a curva de compactação do solo
e a sua umidade ótima através das diretrizes transmitidas pela norma NBR 7182/84. A
variação de umidade foi estabelecida em 2% para cada ponto da curva. Como o solo em
questão é formado de partículas friáveis, utilizou-se o método sem reutilização de
material. Foi utilizada a energia normal de compactação em um molde pequeno
(V=1,0dm³) com três camadas de material compactadas com vinte e seis golpes através
de um soquete de tamanho pequeno. Para o trabalho, foi utilizada a fração do solo
passante na peneira 4,8 mm.
Determinada a curva de compactação com o peso específico máximo e o teor
ótimo de umidade, iniciou-se a terceira etapa onde foram confeccionados os corpos de
prova com os mesmos equipamentos utilizados na curva de compactação. Foram
moldados quinze exemplares, donde cinco não obtiveram nenhuma adição de cimento,
cinco obtiveram o acréscimo de 5% de cimento calculado pelo peso do material solido do
solo e cinco obtiveram o acréscimo de 10% de cimento. Os exemplares foram
acondicionados em câmara úmida para evitar a perda de umidade do material. Cada
corpo de prova teve seu peso após a moldagem anotado, para fins de comparação.
O ensaio de resistência à compressão simples foi executado aos 14 e aos 28
dias. O avanço da prensa foi fixado em 1mm/min., seguindo o método estipulado pela
NBR 12025 (1986). Como os mesmos apresentaram bom acabamento de topo, não foi
utilizado capeamento para correção das superfícies. Também aos vinte e oito dias foi
executado o ensaio de absorção por imersão.
O ensaio de absorção foi executado aos 28 dias de idade de acordo com a
norma NBR 13555 (2012) que determina a colocação dos CP’s em uma estufa por um
período de 24 horas. Após este período, os CP’s são retirados da estufa, pesados (Figura
17) e colocados em um tanque com água em temperatura ambiente durante um período
de 24 horas para absorver água. Ao término do período os CP’s são retirados, secos
superficialmente e pesados novamente dentro de um período de 3 minutos após a sua
retirada do tanque. Após estes procedimentos, calcula-se a absorção dos CP’s e verificase a média de absorção para uma melhor avaliação dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados da análise granulométrica baseado na NBR 7181
(1984) o solo utilizado é um solo composto de 6,62% de material argiloso, 21,52% de
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material siltoso, 54,48% de areia e 17,38% de material pedregulhoso, como ilustrado na
Figura 1.
Figura 1 – Gráfico da distribuição granulométrica do solo

Fonte: Autores

De acordo com a ABCP (1985) os solos mais apropriados para a fabricação de
tijolos de solo-cimento são os que possuem teor de areia entre 45 e 50%. O solo utilizado
para estudo aproxima-se do ideal, com a fração de areia próximo a 63,31%. Entretanto, a
falta de finos pode prejudicar o fechamento dos vazios, demandando assim, uma
quantidade maior de cimento para a sua estabilização.
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Figura 2 – Gráfico do ensaio de limite de liquidez

Fonte: Autores

Para o solo analisado o limite foi estabelecido aos 33% de umidade do
material, como ilustrado na Figura 2. Este resultado, juntamente com o limite de
plasticidade é importante para determinar o índice de plasticidade do solo (IC), o qual
indica dentro de qual intervalo de umidade o solo pode ser moldado.
Para o solo analisado não foi possível determinar o limite de plasticidade. Tal
fato se deve ao baixo percentual de material argiloso. Ao tentar moldar os exemplares, os
mesmos se desfragmentavam ainda com um teor de umidade mais elevado.
Figura 3 – Curva de compactação

Fonte: Autores

A partir da curva de compactação foi possível determinar o percentual ótimo de
umidade do solo em aproximadamente 20,4% e o peso específico seco máximo em
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1,645g/cm³. De posse desses dados foram moldadas as amostras para os demais
ensaios.
Figura 4 – Resistência à compressão simples

Fonte: Autores

O aumento na adição de cimento proporcionou um incremento na resistência à
compressão simples, tanto aos 14 quanto aos 28 dias. Para as amostras com cimento,
todas alcançaram resistência superior a 2,0 MPa já aos 14 dias de idade. A resistência
média das amostras com 10% de cimento chegou a 4,5 MPa aos 28 dias.
Na Tabela 1 é possível verificar o teor de absorção de água para cada teor de
cimento. Na amostra de referência (sem cimento) não foi possível realizar o ensaio, uma
vez que a mesma se desmanchava ao ser imersa no reservatório de água.
Tabela 1 – Modelo de tabela (fonte arial, 9)

Cimento (%)

P. seco (g)

P. saturado (g)

Absorção (%)

5

1666,7

1973

18,4

10

1622

1935,7

19,3

Fonte: Autores

Ao observar os resultados do ensaio de absorção, mesmo sem um tratamento
estatístico, verificou-se que não houve uma variação significativa nos resultados. Isso
demonstra que a incorporação de cimento não diminuiu a absorção de água. Para tal,
seria necessário variar a energia de compactação, melhorando assim o fechamento dos
vazios.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Foi possível observar que o solo utilizado apresentou ganho considerável de
resistência à compressão, com a adição de 10% de cimento e com 28 dias de cura. Um
exemplo disto é que o solo estudado oferecia uma resistência insignificante, mas que ao
adicionar 5% de cimento ao solo, houve um ganho de 1082% aos 14 dias.
Observou-se também, que o maior ganho de resistência final, em comparação
com o solo de referência aos 14 dias, foi o solo com adição de 10% de cimento aos 28
dias. Este ganho foi de 2161,5% com relação à amostra de referência.
Apesar do pequeno número de exemplares utilizados para o ensaio de
absorção verificou-se que a adição de cimento em diferentes teores não afeta tal
característica do material. Assim sendo, para que haja diminuição da absorção e por
conseqüência da permeabilidade, é necessário aumentar a energia de compactação.
De acordo com as normas vigentes, o solo estudado é ideal para a produção
de tijolos de solo-cimento desde que se mantenha a energia de compactação equivalente
a energia utilizada nos ensaios. O solo analisado foi caracterizado como “de excelente
para ótimo” para a sua utilização em solo-cimento no reforço de subleitos de estradas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Departamento Acadêmico da Construção Civil (DACC) do
IFSC – Câmpus Florianópolis, pela estrutura disponibilizada para a realização dos
trabalhos experimentais.

REFERÊNCIAS
ABCP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Fabricação de tijolos
de solo-cimento com a utilização de prensas manuais. Publicação ABCP, São Paulo,
1985.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6459: Solo - determinação
do limite de liquidez. Rio de Janeiro, 1984.
______. NBR 7180: Solo - determinação do limite de plasticidade. Método de ensaio. Rio
de Janeiro, 1984.
______. NBR 7181: Solo: análise granulométrica. Rio de Janeiro, 1984.
______. NBR 7182: Solo: ensaio de compactação. Rio de Janeiro, 1986.
______. NBR 8491: Tijolo maciço de solo-cimento - especificação. Rio de Janeiro, 1984

ISSN 2526-4044

896 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

______. NBR 10832: Fabricação de tijolo maciço de solo-cimento com a utilização de
prensa manual. Rio de Janeiro, 1988.
______. NBR 12025: Solo-cimento – Ensaio de compressão simples de corpos de prova
cilíndricos – Método de Ensaio. Rio de janeiro, 2012
______. NBR 12253: Solo-cimento — Dosagem para emprego como camada de
pavimento — Procedimento. Rio de Janeiro, 2012
______. NBR 13555: Solo-cimento — Determinação da absorção de água — Método de
ensaio. Rio de Janeiro, 2012
DE JONG, Q. V. L.. Física do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 1ª Edição.
Viçosa, Minas Gerais, 2010.

ISSN 2526-4044

897 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ARTIGOS COMPLETOS
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

ISSN 2526-4044

898 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

GESTÃO DO CONHECIMENTO: UM ESTUDO DE CASO DE CONTROLE DA
MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
André Bonatti1, Patrícia de Sá Freire2, João Artur de Souza3, Fernanda dos Santos4
UFSC – Programa de Pós-Graduação Engenharia e Gestão do Conhecimento - EGC –
bonatti_andre@hotmail.com
2
UFSC – Programa de Pós-Graduação Engenharia e Gestão do Conhecimento - EGC –
patriciadesafreiere@gmail.com
3
UFSC – Programa de Pós-Graduação Engenharia e Gestão do Conhecimento - EGC – jartur@gmail.com
4
UFSC – Programa de Pós-Graduação Engenharia e Gestão do Conhecimento - EGC –
admfernandadossantos@gmail.com
1

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a solução tecnológica adotada pela secretaria de
educação municipal de Itajaí para controle da merenda escolar, observando aspectos como motivação para
a adoção e quais tecnologias foram empregadas para o mesmo, correlacionando com a abordagem da
gestão do conhecimento. Para tal desenvolveu-se um estudo de caso diagnóstico e descritivo com análise
qualitativa dos resultados. A solução tecnológica adotada pela secretaria de educação demonstra ser um
caminho viável ao problema da demanda de Itajaí por um controle de merenda escolar mais eficaz, com
menor risco de falha ou fraude. A utilização da tecnologia como apoio, fica interligada com a gestão do
conhecimento, e dá suporte a níveis estratégico e tático dentro da secretaria de educação. Ressalta-se que
há necessidade da divulgação e transparência dos dados coletados pelas tecnologias em meios públicos
para entendimento, compreensão e envolvimento da sociedade do conhecimento.
Palavras-Chave: Gestão do conhecimento. Tecnologia da informação. Tecnologia da automação.

1 INTRODUÇÃO

Em busca de melhores resultados, e manutenção da competitividade no
mercado global, as organizações necessitam de mudanças constantes. Nesse ciclo de
reinvenção e readaptação encontra-se a necessidade da gestão do aprendizado,
utilizando métodos e ferramentas sofisticadas, com objetivo de identificar, armazenar e
utilizar as informações adquiridas, para tomar decisões com base nas informações
entrelaçadas e fortemente estruturadas, transformando a em conhecimento.
De acordo com Santos (2009) a informação e o conhecimento aparecem como
recursos estratégicos e como um dos principais investimentos nas organizações,
proporcionando como retorno o aumento de competitividade. Para Lapa (2004) a
informação é um conjunto de dados trabalhados que apresentam algum valor agregado,
dando sentido e lógica para quem a utiliza. O conhecimento, por sua vez, é conceituado
como sendo “um conjunto de argumentos e explicações que interpretam um conjunto de
informações” LAPA (2004, p. 26).
Conforme Castells (1999), a sociedade atual caracteriza-se por diversidade
social, econômica e cultural, sendo a informação o produto mais valioso. Nesse contexto
o conhecimento é dinâmico, trazendo não apenas uma variedade de informação, podendo
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envolver, instinto, ideias, regras, leis, hipóteses e teorias, sendo elas responsáveis por
guiar ações e decisões, com objetivo de alcançar os melhores resultados.
O desenvolvimento do capital humano está centrado no desenvolvimento das
competências (combinação de conhecimento, habilidade e atitude). Em uma sociedade na
qual a competitividade cresce sempre mais, a competência torna-se um diferencial e um
requisito para um desempenho satisfatório das pessoas e das organizações. (RESENDE,
2003).
Conforme Santos (2009, p. 9) descreve:
Nas organizações do conhecimento, algumas competências são indispensáveis:
aprender a aprender; comunicação e colaboração (espírito de equipe); raciocínio
criativo e resolução de problemas, esperando-se que os colaboradores descubram
por si próprios como aprimorar seu trabalho; conhecimento tecnológico,
conhecimentos e habilidades globais; desenvolvimento de liderança e
autogerenciamento de carreira.

A busca do conhecimento tornou-se algo necessário dentro das organizações,
e a teoria apresentada na escola da criação do conhecimento (Knowledge Creation) de
Nonaka e Takeuchi (1997), se tornou um dos pilares da gestão do conhecimento. Nela o
conhecimento é constituído em dois formatos: (a) tácito, um conhecimento não
formalizado (habilidade ou experiência); (b) explícito, um conhecimento formalizado (texto,
gráficos, tabelas, figuras e digramas).
Nonaka e Takeuchi (1997) consideram que o conhecimento somente poderá
ser criado onde o ambiente seja propicio à contínua conversão entre conhecimento tácito
e explícito, através dos quatro modos, quais sejam: socialização, externalização,
combinação, e internacionalização.
Para Caldas e Amaral (2001) a Gestão do Conhecimento deve combinar
informações e conhecimento com tecnologias da informação e comunicação, além da
capacidade dos seres humanos, ou seja, deve estar atenta ao tripé pessoas, processos e
tecnologia. Nessa integração do tripé (pessoas, processos e tecnologias), Rosetti e
Morales (2007) trazem que o conhecimento das pessoas gera e explicita a tecnologia da
informação. Cabendo destacar que o inverso também é verdadeiro, ou seja, a tecnologia
da informação auxilia na criação e explicitação do conhecimento das pessoas.
Rosetti e Morales (2007), sobre a evolução da tecnologia da informação e
comunicação (TIC) nas organizações destaca que entre os anos 1950 e 1960 eram
utilizadas para transações operacionais, entre os anos 1960 e 1970 passou a ser utilizada
pela área tática das organizações (trabalh

ando com informações), sendo que a partir

do anos 1970 passou a ser utilizada pelas áreas estratégicas, tratando então do
conhecimento organizacional. Esta evolução é retratada na Figura 1.
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Figura 1 – Evolução da tecnologia da informação e comunicação nas organizações.

Fonte: (Rosetti e Morales, 2007, p.2)

Diante disso, observa-se que a tecnologia tornou-se aliada das organizações
para seus processos de tomada de decisão e inovação, com vista ao aumento de sua
competitividade frente ao mercado globalizado.
Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a solução tecnológica
adotada pela secretaria de educação municipal de Itajaí (SC) para o controle da merenda
escolar, que antes provisionava o consumo de merenda, agora realiza o controle de
consumo real, correlacionando com a gestão do conhecimento.

2 METODOLOGIA

Desenvolveu-se uma pesquisa empírica, através de estudo de caso e análise
documental, com fins diagnósticos e descritivos e análise qualitativa dos resultados
encontrados. Conforme relata Freire (2013), a pesquisa diagnóstica busca compreender o
fenômeno através da observação direta pelo pesquisador, enquanto a descritiva permite
ao pesquisador analisar o fenômeno observado relacionando-o com a teoria.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise deste estudo de caso foi desenvolvida em campo no munícipio de
Itajaí (SC), estudando os equipamentos instalados nas unidades escolares e o software
de apoio, adotados pela secretaria de educação.
Conforme descrição obtida no site da prefeitura de Itajaí, a Secretaria de
Educação é o órgão gerenciador da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, que é composta
por 41 Escolas de Ensino Fundamental, 64 Centros de Educação Infantil (creches), sete
Centros de Educação em Tempo Integral (Cedins), um Centro Municipal de Educação
Alternativa (CEMESPI) e a Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido
Silveira Júnior. Juntas, as unidades atendem mais de 28 mil alunos com um corpo de 3
mil funcionários, entre professores, agentes de atividade em educação, especialistas e
servidores administrativos.
A priori da imersão tecnológica, devemos entender quais os fatores
determinantes para adoção de uma mudança no processo de controle de merenda
escolar. O município de Itajaí contém 110 unidades escolares municipais ativas, que
necessitam de merenda escolar diariamente. Utilizando como base o contrato (Figura 2)
de prestação de serviço de merenda escolar da prefeitura de Itajaí, com a empresa PRM
Serviços e Mão de obra especializada, referente ao ano de 2014 e 2015, no valor de
R$18.498.474,00. Com esses dados iniciais observa-se um valor expressivo da despesa
pública municipal somente para alimentação escolar. É possível ter uma compreensão
melhor da logística de merenda escolar, através da provisão feita no contrato (Tabela 1),
sendo 42.327 refeições diárias distribuídas através de controle manual, apresentando
risco de falha ou fraude humana.
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Figura 2 – Edital de contratação na prestação de serviço de alimentação escolar.

Fonte: Jornal do Município - Órgão Oficial do Município de Itajaí (2014).
Tabela 1 – Estimativa total do contrato de merenda escolar.
Quantidade

Quantidade

Quantidade Estimada/Total do

Estimada/Dia

Estimada/Mês

contrato (12 meses)

9.982

199.640

1.996.400

Almoço/Jantar

20.251

405.020

4.050.200

Lanche/ Merenda (tarde)

6.094

121.880

1.218.800

Outros / Café

6.000

121.000

1.200.000

TOTAL

42.327

847.540

8.465.400

Tipo de Refeições
Lanches (Manhã)
Desjejum

Fonte: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras/SP (2014).

A logística da merenda escolar neste caso, foi delegada a uma empresa
terceirizada, destacando o problema do controle das merendas distribuídas diariamente
pela empresa, tornando-se necessário um novo modelo de processos para este sistema.
Para atender à esta necessidade, buscou-se na TI uma solução que atenda o
problema de forma a automatizar estes controles, que consiga efetuar as leituras dos
dados de forma clara e valorada, e a solução seria igualmente utilizada entre todas as
unidades escolares municipais.
Com base nestes objetivos, foi adotada uma solução que funciona através de
dois pilares, um hardware, equipamento formado pelo conceito da Tecnologia da
Automação (TA), e um software, formado pelo conceito da TI. O software gerencia e
atualiza os dados dos equipamentos, como: cadastro de alunos, refeições e unidade
escolar. O equipamento registra cada refeição efetuada pelo aluno e emite um
comprovante, para a retirada da refeição na cantina escolar, armazenando dados como:
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hora, unidade escolar, série e o tipo de refeição. Posteriormente os dados gerados
através do equipamento, são transferidos para o software para transformar esses dados,
em informações úteis para unidade escolar e para secretaria de educação. Para visualizar
o envolvimento das pessoas com a solução tecnológica (Figura 3), utilizando como base a
(Figura 1), adaptando para a visão de gestão institucionalizada na secretaria municipal de
Itajaí, observa-se como ela converge e se relaciona com a gestão do conhecimento.
Para atender a demanda de alunos nos horário de merenda escolar, fez
necessária em média a instalação de dois equipamentos por unidade escolar. Todos os
alunos tiveram que fazer o cadastro para conseguir se registrar no equipamento, sendo
que para os alunos ensino fundamental e ensino médio, foi realizado o cadastro
biométrico ou impressão digital e para os alunos da educação infantil, utilizou-se o cartão
de proximidade, com identificação do aluno.
Figura 3 – Hierarquia municipal e sua comunicação com as tecnologias.

Fonte: (Rosetti & Morales, 2007), adaptada pelo autor.

Verifica-se na Figura 3 que a solução tecnológica TIC engloba toda a pirâmide
conceitual, começando pela base, extraindo dados confiáveis através da junção entre
equipamento e aluno, efetuando uma transação operacional, resultando na emissão do
ticket de merenda escolar. Após essa primeira etapa, ocorre o transporte destes dados
armazenados nos equipamentos através da internet para o software. A junção dos dados
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com regras de negócios existentes no software resulta numa informação valorada
expressando valores financeiros e apontamentos sobre o consumo de merenda escolar,
levando a um entendimento maior sobre a gestão de consumo e dando apoio, para a área
estratégica e tática da secretaria de educação.
De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento vem do indivíduo e
conforme é explicitado pode ser compartilhado, passando do indivíduo para o grupo, do
grupo para a organização e da organização para a sociedade. Neste pensamento há um
rompimento do ciclo. No caso em questão, a secretaria de educação de Itajaí faz parte do
órgão público, subordinado à prefeitura de Itajaí, não gerou nenhum dado ou informação
através dessa nova adoção tecnológica, deixando-os disponíveis, ou de forma aberta para
a sociedade, o que diverge completamente com o interesse da sociedade na busca do
conhecimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução adotada atende o tópico do problema, a demanda de Itajaí por um
controle de merenda escola. E a utilização da TI como apoio, fica interligada com a gestão
do conhecimento, utilizando no processo de controle e gestão da merenda escolar. Para
um avanço na questão da gestão do conhecimento em Itajaí, é necessário que não
somente as informações geradas pela nova tecnologia sejam trabalhadas, mas cruzadas
e estruturadas, com as informações que o município e a própria secretaria de Itajaí já
dispõem.
Com a adoção da nova tecnologia, são gerados novos dados e informações,
que poderiam ser utilizada em outros vértices, como se um aluno registra uma refeição no
dia, podemos considerar que ele está presente na escola, transformando o dado inicial
em outro dado novo, de apoio aos sistemas já existente no município. Utilizar os novos
dados para fazer senso sócio econômico municipal, com base na quantidade de registros
de refeição, por unidade escolar, isolando por regiões. Desta forma, abre um novo leque
de possibilidade de transformação de dados em informação e conhecimento, podendo
interligar vários temas.
Faz-se necessário ainda uma pesquisa qualitativa e quantitativa, para verificar
se a adoção da nova tecnologia surtiu os resultados esperados, principalmente na área
financeira, uma vez que nenhum resultado ou dado foi disponibilizado publicamente após
a adoção da tecnologia.
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Resumo: O processo de fabricação de modelos para a fundição tem apresentado constante crescimento e
demandado novas tecnologias para a sua obtenção. O processo tradicional de obtenção desses modelos é
oriundo da usinagem de materiais com baixo valor de mercado, como a madeira e alumínio. Porém a
necessidade de fabricação de componentes mecânicos complexos tem forçado o setor de manufatura a
buscar métodos alternativos para confeccionar os modelos que serão utilizados em sua obtenção através,
diante que o processo tradicional tem limitações no que tange a geometrias complexas, custos e precisão.
Nesse sentido surgiu a prototipagem rápida como alternativa para mitigar as limitações que o processo de
usinagem apresenta. No presente estudo, objetivou-se analisar a viabilidade de utilizar o método de
prototipagem rápida como alternativa para confeccionar um modelo de fundição para a válvula ABC em um
caso empírico, considerando três categorias de análise, como custo de fabricação do modelo, precisão e
dimensão. Como resultados pode-se constatar que o método de prototipagem rápida denominado
estereolitografia apresenta-se como o mais viável para a válvula ABC analisada. Diante do presente estudo,
verificou-se ainda que embora a prototipagem rápida apresentou um custo um pouco mais elevado que o
método tradicional, mas ao comparar com outras variáveis ela se torna ideal para o caso estudado.
Palavras-Chave: Prototipagem Rápida, Modelos de fundição, Análise de viabilidade; Fabricação Mecânica.

1 INTRODUÇÃO

A fabricação de modelos, usualmente é originária da usinagem de materiais,
como madeira e alumínio, sendo o volume de produção o principal determinante do tipo
de material adotado e apresenta potencialidade de crescimento. Por outro lado, o método
de fabricação habitual em alguns casos possui algumas limitações ligadas a
complexidade geométrica requerida pelo modelo e o elevado tempo de operação para
confeccioná-lo (LENCINA, AHRENS, GUESSER, 2002). Diante desse problema, torna-se
necessária a busca de outras alternativas para a confecção de modelos para fundição.
Por sua vez a prototipagem rápida é elucidada como um processo de
fabricação baseado nos princípios de adição de material, por sobreposição de camadas
planas sucessivas oriundas de um modelo geométrico tridimensional previamente
projetado em um sistema CAD (ABREU, 2011; ALTAN; KOVAN, 2016). Esse processo
também é reconhecido como tecnologia de manufatura aditiva, diante que os objetos
obtidos com essa técnica são feitos pela adição de material (MARTINS, 2011).
A sequência de operações básicas empregadas por qualquer processo de
prototipagem rápida consiste em elaborar o objetivo em um software CAD tridimensional,
em seguida:
os dados 3D são divididos por programas especiais em seções planas (fatias) com
espessuras da ordem de 0,1 mm. Essas seções são então enviadas à máquina de
prototipagem rápida que constrói a peça camada por camada. [...] Esse processo
é repetido até que o protótipo seja finalizado. Os vários processos de prototipagem
rápida disponíveis no mercado diferenciam-se, principalmente, pelo tipo de
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material e princípio de adesão das camadas que são utilizados. (LENCINA,
AHRENS, GUESSER, 2002, p. 2).

Silveira (2015) aponta que os equipamentos de prototipagem rápida, ou
manufatura aditiva, podem ser denominados comumente de impressoras 3D. Esse fato
pode ser associado à semelhança dos movimentos executados por cabeçotes de
deposição com os realizados em impressoras convencionais. Abaixo serão apresentados
os principais métodos de prototipagem rápida.
O processo de esteriolitografia (SLA) é descrito por Sells (2009) como a
solidificação de um material fotossensível. Nesse caso, há um reservatório com um liquido
fotossensível e uma mesa de impressão localizada logo abaixo da superfície do liquido.
Um laser é direcionado para o material e solidifica uma camada da peça. Em seguida a
mesa é abaixada o suficiente para que a camada solidificada seja coberta com o liquido
fotossensível e o processo se reinicia.
Já o processo de deposição de material fundido (FDM – fused deposition
modelling) “consiste em fundir um filamento de um termoplástico em um bico extrusor [...].
O material fundido é depositado sobre uma superfície na forma de um filete contínuo que
segue a trajetória programada até sua conclusão” (SILVEIRA, 2015, p.11). Em seguida,
como nos demais processos o local da impressão recebe um decremento vertical e uma
nova camada da peça é iniciada.
Um outro processo de prototipagem rápida, é a Sinterização seletiva por laser,
(SLS) descrita por SAURA (2003) como um sistema semelhante à estereolitografia pois
emprega um feixe de laser para solidificar cada camada do objeto. Todavia, nesse caso
ao invés de utilizarmos um liquido fotossensível é utilizado um pó termoplástico. Este pó é
espalhado por um rolo sobre a superfície de impressão, em seguida o laser incide sobre a
área desejada para aquela determinada camada.
A partir da problemática apresentada, o presente estudo objetiva analisar a
viabilidade de utilizar os métodos de prototipagem rápida como alternativa para
confeccionar um modelo de fundição para a válvula ABC.

2 METODOLOGIA

O presente estudo objetivou analisar a viabilidade de utilizar os métodos de
prototipagem rápida como alternativa para confeccionar um modelo de fundição para a
válvula ABC (Figura 01)
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O componente mecânico é encontrado em linhas de produção de grãos. Sua
função é direcionar os grãos para determinada tubulação em uma bifurcação. Suas
dimensões variam de acordo como o tamanho dos tubos em que é utilizada.
Devido esta peça fazer parte de uma linha de produção será mantido o sigilo
com relação a sua origem, e algumas dimensões e geometrias da mesma foram
alteradas. A peça compreende um volume de 1688,19 cm³. Esta foi modelada utilizando o
software de CAD de médio porte SolidWorks da Dessault Systêmes, em sua versão
denominada SolidWorks 2011.
Figura 01 – Válvula ABC

Fonte: adaptado da Empresa ABC

Inicialmente, foi realizada uma revisão exploratória na literatura para identificar
os métodos disponíveis para a prototipagem rápida. Nessa etapa foram consultadas
revistas científicas da área de fabricação mecânica, a base de dados disponíveis pela
Capes, teses, dissertações e sites de fabricantes de máquinas.
Foi selecionado um total de três métodos para prototipagem rápida. Sendo
eles: estereolitografia (SLA), adição de material fundido (FDM) e sinterização seletiva por
laser (SLS), será verificado qual o processo com melhor viabilidade para fabricar um
molde para fundição da válvula ABC. Em seguida será comparado com o método de
fabricação no sistema tradicional. Nesse sentido, será apontado o método ideal e/ou
viabilidade para a confecção do modelo em estudo.
Embora fossem encontrados outros métodos de prototipagem rápida, optou-se
em selecionar as alternativas já disponíveis no mercado, os quais forneceram aporte para
realizar orçamentos e reconhecer as características construtivas do equipamento.
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Depois de definidas as alternativas de prototipagem rápida para serem
avaliadas no estudo, foram estabelecidas três categorias de análise a posteriori, conforme
Bardin (2011). Dentre elas: custo do material, precisão, área de impressão e custo de
fabricação. As unidades serviram de base para apontar as vantagens e desvantagens dos
métodos de confecção de modelos estudados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do estudo das categorias de análise, foram encontrados os resultados
apresentados na Tabela 01.
Tabela 01 – Categorias de análise avaliadas

Processo

SLA

Máquina/
Fabricante

Form 1

Área de
impressão
(mm)
125x125x165

Custo
Precisão

Material

Custo da

(µm)

(por kg ou

peça

por L)
25 a 100

(Form Labs)
SLA

Solidator

Cube X

R$ 953,60

(R$476,80)
280x210x200

30 a 100

(3D Printer)
FDM

U$149,00

U$50,00

R$320,00

(R$160,00)
265x275x240

100

R$569,00

R$1707,00

(3D Systems)
FDM

Cliever

180x180x100

100 a 300

R$110,00

R$330,00

FDM

Replicator

252x199x150

100 a 340

U$48,00

R$460,00

(Makerbot)
SLS

Pro X

(R$153,60*)
381x330x457

80 a 1500

(3D Systems)
SLS

S Pro 60 HD

U$55,00

R$528,00

(R$176,00*)
381x330x437

40 a 1200

(3D Systems)

U$130,00

R$ 1248,00

(R$416,00*)

Fonte: os autores. A cotação do dólar utilizada foi do dia 04 de agosto de 2016 que foi de R$ 3,20*.

A partir dos resultados encontrados, pode-se observar que as máquinas que
melhor se sobressaem no quesito custo é a Cliever e a Solidator. Já no quesito precisão e
área de impressão entre essas duas impressoras, a Solidator se destaca, pois, necessitase de uma grande área de impressão devido as variações de dimensões da peça,
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conforme apresentado no capítulo anterior. Portanto, a máquina ideal para fazer a
comparação com o processo tradicional é a Solidator da 3D Printer.

3.1 Avaliação da aplicação do método tradicional

Como já mencionado o método convencional para a obtenção de um modelo
de fundição seria por meio da usinagem em um material de baixo custo como a madeira.
Nesse sentido, foram realizados alguns orçamentos para a fabricação do modelo em
madeira. O orçamento com menor custo foi R$290,00 em uma marcenaria localizada na
cidade de Catanduvas-SC.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo objetivou analisar a viabilidade de utilizar os métodos de prototipagem
rápida como alternativa para confeccionar um modelo de fundição para a válvula ABC. Ao
comparar o método tradicional com a prototipagem rápida, constatou que o método
tradicional em aspectos de custos ainda é mais viável por uma diferença de custo que
totalizou um valor de R$20,00. Embora pelo fator custo a prototipagem rápida ainda esteja
inviável, outros fatores levados em consideração apontam que o processo se torna uma
boa alternativa, como: precisão geométrica e dimensional de peças com características
complexas, bem a quantidade de material residual do processo, uma vez que o processo
não exige remoção de material. A tecnologia de prototipagem rápida ou manufatura
aditiva ainda está em pleno crescimento, a tendência é cada vez mais se tornar
competitiva, observou-se que é uma tecnologia ainda recente e com elevado potencial de
inovação. Ao realizar esse estudo, observou-se a importância de buscar e/ou implementar
novas tecnologias na manufatura, pois possibilita otimizar processos e impulsionar a
competitividade do setor metalmecânico.
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Resumo: O marketing de relacionamento oferece ferramentas capazes de manter relacionamentos
duradouros entre uma organização e suas partes interessadas e têm se mostrado eficiente para estreitar as
relações com os clientes e motivar a frequência de compras. Movidos por este desafio de mostrar aos
clientes compradores de serviços os valores agregados que estão sendo entregues no momento da venda,
as empresas que atuam neste ramo inovam diariamente no intuito de demonstrar a seus clientes os valores
superiores de seus serviços. As que tem sucesso, são as que conseguem fazer seus clientes perceberem
os valores agregados a seus serviços e induzi-los a novas compras. O principal objetivo desse estudo
consiste em sugerir uma lista de práticas e ferramentas de marketing de relacionamento a serem
implementadas na unidade do SENAI Santa Catarina em São Miguel do Oeste, visando aumentar sua
competitividade de mercado por meio do estreitamento do relacionamento com seus clientes atuais e
potenciais. A pesquisa se caracteriza como quantitativa e os dados foram levantados com a aplicação de
questionário aos responsáveis pelo marketing de cada unidade do SENAI no estado. Os resultados
mostram uma diversidade de práticas adotadas com diferentes critérios e intensidade entre as unidades. A
conclusão do estudo apresenta uma análise crítica apoiada na bibliografia e sugere uma lista de ações de
marketing de relacionamento a serem aplicadas na unidade de São Miguel do Oeste, considerando suas
particularidades e contexto de atuação, visando a competitividade de mercado.
Palavras-Chave: Marketing de relacionamento. Estratégia. SENAI.

1 INTRODUÇÃO

A arte de encantar e reter clientes por parte das empresas que atuam na área
de serviços é realmente um desafio, pois, os valores entregues ao cliente são abstratos,
diferente de um produto, onde a qualidade é notória, a qualidade do serviço e seus
valores agregados só serão percebidos quando este estiver sendo consumido.
Movidos por este desafio de mostrar aos clientes compradores de serviços os
valores agregados que estão sendo entregues no momento da venda, as empresas que
atuam neste ramo inovam diariamente no intuito de demonstrar a seus clientes os valores
superiores de seus serviços. As que tem sucesso, são as que conseguem fazer seus
clientes perceberem os valores agregados a seus serviços e induzi-los a novas compras.
O marketing de relacionamento tem-se mostrado uma eficiente ferramenta para
estreitar o relacionamento com os clientes a fim de motivá-los a compras regulares, em
especial, àqueles que representam um maior volume do faturamento da empresa.
Este estudo teve como tema o marketing de relacionamento e como questão
de pesquisa: como o marketing de relacionamento pode ser aplicado como ferramenta
de competitividade de mercado para o SENAI Santa Catarina, unidade de São Miguel do
Oeste? Para responder a questão de pesquisa foi definido como objetivo: propor práticas
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de gestão para estabelecer os processos de marketing de relacionamento para o
SENAI/SC São Miguel do Oeste.
Este estudo justificou-se diante da possibilidade de seus resultados poderem
contribuir para a Unidade do SENAI/SC em São Miguel do Oeste, na geração de
inteligência competitiva no sentido de estruturar análise de mercado e estratificar clientes,
para tanto, foram avaliadas as práticas que outras unidades do SENAI Santa Catarina
aplicam na área de marketing de relacionamento. Também foram analisados as
bibliografias da área de marketing de relacionamento para, por fim, elaborar propostas de
práticas de gestão para o SENAI/SC São Miguel do Oeste visando melhorar seu
relacionamento com os clientes, de maneira competitiva.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa pode ser classificada como um estudo de natureza aplicada,
conforme Markoni e Lakatos, (1999, p. 22) “pesquisa aplicada, como o próprio nome
indica, caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados
ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade.”
Quanto a abordagem se caracteriza como qualitativa e quantitativa, e seus objetivos se
classificam como uma pesquisa exploratória cujo objetivo principal é “proporcionar maior
familiaridade com o problema [...] o aprimoramento das ideias ou a descoberta de
intuições” (GIL, 2008, p. 41). Quanto aos procedimentos técnicos esta se utilizou da
pesquisa bibliográfica. Utilizou-se do levantamento bibliográfico para verificar as
ferramentas de marketing de relacionamento citadas pelos autores da área. Para Gil
(2008, p. 44) uma pesquisa bibliográfica caracteriza-se por ser
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente por
livros e artigos científicos”, já a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa que está
estreitamente ligada com uma ação para resolução de um problema, na qual o
pesquisador e outros colaboradores estão envolvidos (GIL, 2008, p. 55).

Segundo Marconi e Lakatos, (1999, p. 27) “pesquisa bibliográfica é um apanhado
geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem
capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema”.
Os autores consultados neste levantamento bibliográfico foram: Philip Kotler, Garry
Armstrong, Regis McKenna, Terry Vavra, Don Peppers, Martha Rogers, Luiz Sabatin, Ian
Gordon que são citados na seção Referências, no final deste artigo.
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Para Lima (2004, p. 25) uma pesquisa de natureza quantitativa é indispensável em
qualquer tipo de pesquisa, por sua cientificidade de investigação por sua objetividade e
representatividade estatística, a qual permite conclusões avançadas e generalização dos
resultados, enquanto a pesquisa qualitativa possui em sua metodologia exercícios de
interpretação e compreensão dos dados

pesquisados, por meio de sua observação

dentro de determinado contexto, valorizando a intensidade dos fatos em detrimento da
quantidade.
Para a coleta de dados esta pesquisa utilizou como instrumento de coleta de dados
um questionário, para Marconi e Lakatos (1999, p. 100-101) este é um ”instrumento de
coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas”, que geralmente é
respondido sem a necessidade da presença do pesquisador. Este foi aplicado aos
responsáveis pelos setores de marketing das unidades do SENAI Santa Catarina a fim de
verificar as práticas de marketing de relacionamento realizadas nas respectivas unidades.
O questionário aplicado continha 12 perguntas, sendo duas abertas, quatro
fechadas e seis de múltipla escolha. Quanto à classificação de perguntas, Marconi e
Lakatos (1999, p. 103-105) apresentam:
Perguntas abertas, também chamadas livres ou não limitadas, são as que
permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir
opiniões. [...] Perguntas fechadas ou dicotômicas, também denominadas limitadas
ou de alternativas fixas, são aquelas em que o informante escolhe sua resposta
entre duas opções: sim e não. [...] Perguntas múltipla escolha, são perguntas
fechadas mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo
várias facetas do mesmo assunto.

Antes de aplicar os questionários foi realizado um pré-teste dos mesmos com três
pessoas a fim de avaliar a estruturação e o entendimento do mesmo. Para Gil (2008, p.
120-121) os aspectos mais importantes a serem considerados no pré-teste de
questionários são: clareza e precisão dos termos, quantidades de perguntas, forma das
perguntas, ordem das perguntas e introdução. Para Marconi e Lakatos (1999, p. 102) o
pré-teste de um questionário apresenta três importantes elementos: fidedignidade, dados
serem retrato da realidade; validade, os dados coletados devem ser necessários a
pesquisa; operatividade, “vocabulário acessível e significado claro”.
A amostra foi composta por 25 unidades do SENAI Santa Catarina, caracterizandose como uma amostra não probabilística intencional. Segundo Marconi e Lakatos (1999,
p. 54) este é o tipo de amostra não probabilística mais comum, “nesta o pesquisador está
interessado na opinião [...] de determinados elementos da população”.
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Este estudo delimitou-se às unidades do SENAI Santa Catarina e sua aplicação
fica destinada à unidade de São Miguel do Oeste. A linha de pesquisa deste estudo foi o
marketing e a sub-linha de pesquisa o marketing de relacionamento. O período de
realização deste estudo foi agosto de 2009 à junho de 2010.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos vinte e cinco questionários entregues obteve-se retorno de vinte e quatro
questionários o que representa um índice de retorno de 96%. Este instrumento de coleta
de dados foi aplicado no dia 26 de abril de 2010, durante o 10o Encontro de Mercado do
SENAI/SC.
Este levantamento de dados teve como objetivo fazer um diagnóstico das
práticas de marketing de relacionamento desenvolvidas pelas unidades do SENAI em
Santa Catarina. 92% dos respondentes informaram possuírem práticas de marketing de
relacionamento estruturadas e 86% disseram que estas práticas eram estruturadas de
forma segmentada, classificando os clientes em pessoa física e pessoa jurídica, foram
identificadas nas respostas 37 práticas de relacionamento com os clientes pessoas físicas
e 17 práticas de relacionamento com os clientes pessoas jurídicas.
Ao pesquisar nas bibliografias de marketing de relacionamento observou-se
que apesar de haver várias publicações nesta área estas não são objetivas em citar
explicitamente práticas de marketing de relacionamento. Nestas bibliografias contêm
muitos cases de empresas, em sua maioria empresas americanas, pois os autores
referência da área são norte-americanos, desta forma para fazer este levantamento de
práticas de marketing de relacionamento foi necessário ler os cases apresentados pelos
autores e verificar as práticas que estavam sendo relatadas.
As práticas de marketing de relacionamento levantadas nas bibliografias
referências na área de marketing de relacionamento nesta pesquisa foram: metodologia
marketing um a um, Lei de Pareto, visitas de relacionamento e venda, benefícios
financeiros, benefícios sociais, revistas, newsletters, eventos, produtos de afinidade,
vídeos corporativos – youtube, redes sociais – Linkedin, Facebook, Orkut, Twitter,
aplicativos para celulares, gerentes de relacionamento e mala direta.
Com base nos dados levantados, foi elaborada uma lista de práticas de
marketing de relacionamento que foram sugeridas ao SENAI/SC, unidade de São Miguel
do Oeste que é apresentada na próxima seção.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as informações apresentadas nesta pesquisa, pode-se chegar a
conclusão de que, apesar de há três décadas escritores mencionarem em seus livros o
marketing de relacionamento, este assunto ainda tem muito a ser estudado e escrito
devido a sua amplitude e complexidade em implantá-lo em uma organização, pois
diferentemente de outras áreas, o marketing trabalha com desejos e expectativas de
clientes que são mutáveis o tempo todo, esta deva ser provavelmente uma resposta de
por que não encontrar nas bibliografias listas de práticas de marketing de relacionamento,
pois cada empresa deverá descobrir as suas, baseada em suas experiências e foco dos
seus clientes.
Com relação às práticas de marketing de relacionamento implementadas no
SENAI Santa Catarina, percebe-se que esta organização tem práticas de marketing de
relacionamento bem consolidadas e outras que podem ser refinadas, um case de
marketing de relacionamento da empresa é o evento SENAI Casa Aberta, evento de
relacionamento com os clientes potenciais que em 2010 passará a ter amplitude nacional,
será realizado em todo o Brasil, pelas unidades do SENAI, na mesma semana.
Com relação às oportunidades de refinamento, elenca-se o relacionamento
segmentado por área de interesse dos clientes pessoas físicas e por segmentos
industriais para os clientes pessoas jurídicas. A exemplo do SENAI Casa Aberta, evento
de visitação das unidades, há a oportunidade de fortalecer as práticas para o
relacionamento com os clientes-empresas, haja visto que o poder de compra de um
cliente empresa em relação a um cliente estudante é relativamente maior.
Relacionando os dados coletados pelo instrumento de coleta de dados,
questionário, aplicado às unidades do SENAI Santa Catarina com as práticas de
marketing de relacionamento citadas nas bibliografias referências na área de marketing
de relacionamento, pode-se chegar a uma lista de sugestões de práticas e ferramentas de
marketing de relacionamento a serem implantadas na unidade de São Miguel do Oeste do
SENAI/SC, conforme apresentado no quadro 1.
Assim, constata-se que o objetivo desta pesquisa de apresentar práticas de
marketing de relacionamento para ser aplicado na unidade do SENAI/SC em São Miguel
do Oeste foi atingido. Respondendo a questão de pesquisa, este estudo constatou que
desenvolvendo práticas de marketing de relacionamento a organização poderá
diferenciar-se de seus concorrentes oferecendo valores superiores aos seus clientes,
desta forma, gerando vantagem competitiva ao seu negócio.
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Quadro 1: Relação de práticas e ferramentas de marketing de relacionamento sugeridas para
a Unidade do SENAI/SC em São Miguel do Oeste
• gerir as informações dos clientes atuais: obter informações além das de vendas, tais como, de
relacionamento e não transacionais entre empresa e cliente;
• explorar as áreas de interesse declaradas pelos clientes pessoas físicas para fins se relacionamento
com estes clientes (apenas 8% dos respondentes citaram usar este critério para segmentar clientes,
considerando se esta uma tendência de segmentação de clientes);
• monitorar indicadores de lucratividade por cliente, participação do cliente e retenção dos clientes
empresa mais importantes;
• usar as informações dos clientes para personalizar produtos;
• usar segmento renda, faixa etária, áreas de interesse dos clientes e segmento industrial dos clientes
empresas para estreitar relacionamento com clientes de determinados produtos;
• elevar o uso das redes sociais para promover a marca SENAI e seus produtos/serviços;
• desenvolver um projeto integrador de desenvolvimento de um aplicativo de celular para relacionamento
com clientes;
• desenvolver newsletters para principais ramos industriais da região de abrangência da unidade com
informações de seu interesse e encaminhar de forma segmentada para representantes destas indústrias;
• criar eventos segmentados por ramo industrial da região de abrangência da unidade para estreitar o
relacionamento com os industriários de cada ramo a fim de levantar suas expectativas com relação a
atuação da unidade;
• remodelar o conselho técnico consultivo da unidade e promover reuniões periódicas com estes
formadores de opinião;
• enviar cartões em datas comemorativas especiais para parceiros (diretores de escolas, empresas);
• usar a Lei de Pareto para segmentar clientes-empresa, e a partir disso elaborar uma lista dos clientes
empresas mais importantes da unidade;
• aplicar a metodologia marketing um a um para os clientes empresa mais importantes da unidade;
• elaborar um dossiê de cada cliente empresa considerados mais importantes;
• divulgar blog desenvolvido pelos alunos do Ensino Médio para os clientes potenciais desta modalidade;
• promover ou apoiar eventos não relacionados a área de atuação da unidade a fim de divulgar a marca
SENAI para seu público-alvo de determinados produtos (campeonatos esportivos, passeios ciclísticos, ciclo
de palestras, etc.);
• promover a comercialização de produtos de afinidade com a marca SENAI (agasalhos, estojos,
camisetas, baby look, bolas, etc.);
• elaborar e aplicar uma pesquisa com os clientes-alvo da unidade, por linha de produto, com o objetivo
de verificar seus hábitos de consumo, preferências e expectativas com a finalidade de trabalhar com
valores superiores agregados aos produtos comercializados pela unidade a fim de gerar informações de
mercado e trabalhar com a diferenciação dos produtos do SENAI São Miguel do Oeste.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

De forma geral, sugere-se à unidade do SENAI em São Miguel do Oeste,
fortalecer as práticas de relacionamento com os clientes atuais já existentes e criar novas
práticas de relacionamento com clientes potenciais, a fim de manter um relacionamento
com seus clientes, durante todo o ano.
Recomenda-se

que

as

sugestões

apresentadas

neste

estudo

sejam

apresentadas e discutidas pelo comitê de gestão do SENAI/SC São Miguel do Oeste no
período do planejamento físico e financeiro para os próximos anos.
Para estudos futuros, sugere-se a implantação de práticas de marketing de
relacionamento em uma empresa e pesquisa de quais os valores superiores a serem
agregados a produtos de uma empresa de serviços e respectivas formas de
comercialização.
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Resumo: O objetivo do artigo é analisar de que forma a experiência europeia pode ajudar no
desenvolvimento do Sistema Regional de Inovação do Estado de Santa Catarina. O artigo foi escrito por
meio de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. Primeiramente foi analisada a importância que as
políticas da União Europeia exercem sobre os Sistemas Regionais de Inovação dos respectivos estados
membros. Em seguida, descreveu-se as características do Sistema Regional de Inovação de Santa
Catarina para estabelecer quais aspectos assemelham-se entre a realidade do estado catarinense e da
União Europeia. Como resultado da análise, apresenta-se que há uma forte ligação entre as políticas
regionais de Santa Catarina em relação aos países membros da União Europeia. O principal fator de
entrave para um maior desenvolvimento regional se estabelece devido à forte centralização da política
regional brasileira. Conclui-se que o Sistema Regional de Inovação de Santa Catarina tem muito a evoluir
baseando-se na experiência da União Europeia na promoção do desenvolvimento regional.

Palavras-Chave: Sistema Regional de Inovação; Desenvolvimento Regional; União Européia.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de Sistemas Regionais de Inovação (SRI) tem sido amplamente
adotado para destacar as políticas e medidas que aumentem a capacidade de inovação
das regiões (SEGERS, 2016). Esse conceito foi primeiramente definido por Cooke (2004),
no qual, Sistemas Regionais de Inovação consistem da interação de subsistemas de
geração de conhecimento, que consistem em laboratórios de pesquisa públicas e
privadas, universidades e faculdades, agências de transferência de tecnologia,
organizações de formação profissional, e subsistemas de exploração, entendida como a
estrutura da produção regional.
Com base nesse conceito, a União Europeia vem desenvolvendo desde a
década de 90 programas voltados para o desenvolvimento regional por meio de uma
Estratégia Regional de Inovação (RIS), sigla em inglês, nos seus estados membros
(ASHM MIND, 2007).
O Brasil igualmente busca consolidar seu sistema de inovação, principalmente
a partir da criação de várias instituições na década de 60 (OCTAVIANO, 2011). Devido as
dimensões continentais e desigualdades regionais do Brasil, torna-se importante
descentralizar as ações de fomento por meio da estruturação de Sistemas Regionais de
Inovação nos estados brasileiros.
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Santa Catarina, portanto, busca desenvolver seu SRI para fortalecer a
economia local por meio de características peculiares que acarretam vantagens
competitivas quando exploradas. Esse fato é retratado no relatório da Comissão Europeia,
Regional Innovation Systems In Latin America: Policy Lessons de 2010 (COMISSAO
EUROPEIA, 2010).
Nessa perspectiva, torna-se importante compreender de que forma que o
estado de Santa Catarina pode desenvolver seu Sistema Regional de Inovação
baseando-se na experiência europeia.

2 METODOLOGIA

O artigo fora desenvolvido via pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental.
A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de técnicas que buscam interpretar e
descrever as partes de um sistema complexo de significados.
A pesquisa bibliográfica, por sua vez, abrange toda obra científica publicada
em relação ao tema, sendo essas desde publicações avulsas, a jornais, boletins, livros,
revistas, pesquisa, teses e afins. Seu objetivo é proporcionar ao pesquisador o contato
direto com todo o material que fora escrito, filmado ou dito sobre assunto estudado
(LAKATOS, 2010). A análise documental é uma técnica importante na pesquisa
qualitativa, por complementar informações obtidas por outras técnicas (LUDKE, 1986).
A pesquisa foi efetuada com base em bibliografia da área de ciência, tecnologia
e inovação por meio de artigos científicos e documentos disponibilizados em bancos de
dados de periódicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 A Experiência Europeia

A União Europeia tem promovido ativamente a regionalização e a governança
regional nos estados candidatos (ASHM MIND, 2007). Os programas da União Europeia
(UE) voltados a promoção de uma abordagem integrada para o desenvolvimento regional
reflete essa necessidade. Estas são reforçadas pela coesão da dimensão territorial
demonstrando a relevância do desenvolvimento regional nos próximos anos por meio dos
programas e envia um forte sinal do grau de importância que as cidades ganharam mais
uma vez nas políticas da União Europeia (SMITH, 2000).
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A UE, que começou com uma abordagem tradicional para a integração regional
(comércio e investimento) mudou sua ênfase para a União da Inovação. A estratégia de
crescimento Europa 2020 preconiza que a UE deve tornar-se uma economia inteligente,
sustentável e inclusiva (crescimento inteligente significa melhorar o desempenho em:
educação, investigação/inovação e sociedade digital) (TANG ET AL., 2015).
Para isso a UE tem apostado numa Estratégia Regional De Inovação, (RIS,
sigla em inglês) para fomentar os Sistemas Regionais de Inovação dos seus Estados
Membros. As iniciativas RIS, são um bom exemplo de iniciativas destinadas a
sensibilização e estímulo à geração de mudança institucional a nível regional.
A RIS, segundo Oughton (2000), é uma metodologia que ajusta-se a projetos
regionais baseado em redes de desenvolvimento formadas por diversos atores, onde as
empresas definem suas necessidades e definem o plano de ação para atender a tais
demandas. A rede desenvolve um consenso regional e estabelece uma estratégia clara e
viável para promover a competitividade das empresas estabelecidas da região, através da
inovação. Também define as ações necessárias à implementação dessa estratégia
(SZCZECH-PIETKIEWICZ, 2013).
Segundo Oughton (2000), a grande vantagem dessa metodologia é a sua
aplicabilidade a qualquer região genérica de um país ou a qualquer Sistema Regional de
Inovação. Isso ocorre, porque os próprios atores regionais, organizados em redes, serão
os responsáveis pelo processo de desenvolvimento estabelecido nas metas estratégicas
e nas ações a serem implementadas (TERRA e PLONSKI, 2006).
Atualmente a Estratégia Regional de Inovação da UE está na fase 3, conhecida
como RIS3 – Especialização Inteligente. Segundo relatório da Comissão Europeia (2015),
estratégias RIS oferecem uma análise formal, compartilhada e rica, e mais importante,
definem prioridades (verticais e horizontais), conceitos e as políticas de ajuste e
instrumentos mais adequados para a visão de inovação e desenvolvimento da região.
Recentemente, a questão da "especialização inteligente” surgiu como uma
resposta aos desafios colocados pela competitividade regional num contexto global. A
ideia por trás disso é que todas as regiões devem encontrar certos nichos de mercado
onde podem ganhar uma vantagem competitiva e/ou comparação, e concentrar seus
esforços (pelo menos em termos de promoção) destinadas a incentivar o seu
desenvolvimento e consolidação, de uma forma que tem um efeito de arrastamento sobre
o resto da economia (COMISSÃO EUROPEIA, 2016).
Iniciativas RIS produzem como saída uma estratégia de inovação regional,
geralmente mobilizando uma combinação de instrumentos para atuar em nível regional,
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criando o ambiente certo, em particular para as instituições, as condições para
incrementar a capacidade de inovação da economia regional (TERRA e PLONSKI, 2006).
O conceito de especialização inteligente é agora uma importante força motriz
por trás do novo programa emblemático “União da Inovação” da Comissão Europeia e
também das reformas da política de coesão da Europa (MCCANN e ORTEGA-ARGILÉS,
2013).

3.2 Sistema Regional de Inovação de Santa Catarina
Baseado na experiência europeia apresentada anteriormente, busca-se nesse
momento compreender o Sistema Regional de Inovação Catarinense. No estado de Santa
Catarina, há diversas instituições que caracterizam o SRI compostas pela academia,
empresas privadas e poder público. Essas entidades são atores responsáveis por
estruturar as relações que estruturam e dão sustentabilidade para o desenvolvimento do
SRI do estado.
Destaca-se, principalmente a criação da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) em 1960 e a criação de outras entidades como a Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc) em 1965 e a Associação Catarinense das Fundações
Educacionais (Sistema Acafe) em 1974, compondo a rede de instituições acadêmicas
juntamente com demais instituições de ensino. Ainda há o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SC) criado em 1972, Instituto Euvaldo Loudi/SC
ligado à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) de 1969. Essas
instituições estão conectadas com as empresas privadas, e as mesmas compõem o viés
da indústria. A Secretaria Estadual (Núcleo Estadual de Ciência e Tecnologia), Secretária
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) em 2005, Funcitec (1992),
posteriormente Fapesc (2005), e as diversas secretarias do Sistema Estadual de Ciência
Tecnologia e Inovação que compõe o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
(Concect), cumprem o papel coordenador que compete ao estado. Cabe a Fapesc a
função de corresponder a principal agente financiadora das políticas realizadas pela
Secretária do Desenvolvimento Econômico Sustentável (FAPESC, 2011).
Os objetivos da política regional brasileira são semelhantes aos da política de
coesão da UE pelo qual é claramente inspirado, embora sua intervenção abrange um
tamanho de área e população muito menor, em termos relativos, a um coberto pela
intervenção regional da UE (COMISSAO EUROPEIA, 2010).
Segundo relatório da Comissão Europeia (2010) o modelo de Santa Catarina
aparece bem avançado em termos de descentralização regional, provavelmente mais do
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que alguns Estados-Membros da UE. Em conclusão, a análise do sistema SC de
inovação deve ser enquadrada em um modelo bastante complexo e rico de governação
que contém recursos descentralizados e reflete um processo contínuo, dinâmico de
organização política no Brasil. Sendo fundamental para responder às crescentes
exigências de participação e as disparidades crescentes decorrentes de um crescimento
económico muito rápido e distribuído de forma irregular dentro de um país imenso e
diversificado (COMISSAO EUROPEIA, 2010).
O sistema de inovação de Santa Catarina é, portanto, caracterizada por um tipo
de estrutura dual; primeiramente constitui-se principalmente de micro e PME, com um
forte foco em treinamento e assistência técnica. A segunda com empresas de médio e
grande porte e com empresas que têm mais potencial de inovação e possibilidades de
adoção de novas tecnologias e podem ter acesso ao financiamento público para a
investigação aplicada pelo elaboração de projetos por indivíduo ou mais vezes por um
grupo de empresas (COMISSAO EUROPEIA, 2010).
O relatório conclui sugerindo que pode haver muitas trocas potencialmente
frutíferas e transferência de know how com as regiões da UE. Destaca-se a atualização
de métodos de inovação e práticas de PME em distritos tradicionais e configurar e adaptar
os instrumentos e instituições políticas (COMISSAO EUROPEIA, 2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo se propôs a analisar de que forma a experiência europeia pode ajudar
no desenvolvimento do Sistema Regional de Inovação do Estado de Santa Catarina. A UE
possui uma grande experiência no desenvolvimento de Sistemas Regionais de Inovação,
destacando-se a existência de uma Estratégia Regional de Inovação existente desde a
década de 90.
Essa estratégia já está na fase 3 e orienta todas as políticas de
desenvolvimento regional dos estados membros da UE. Na análise do Estado de Santa
Catarina percebe-se que há instituições que cooperam de forma sinérgica promovendo a
descentralização das ações de fomento a inovação. No entanto, a centralização dos
programas Federais ainda é relevante.
Por fim, se estabelece que o estado de Santa Catarina pode aprender com a
experiência europeia para desenvolver o seu Sistema Regional de Inovação, baseando-se
em estratégias, planos, conceitos e intercâmbios de experiências. Isso ocorre
principalmente pela semelhança de políticas públicas existente entre as mesmas. O
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intercâmbio entre áreas estratégicas do de estado Catarinense e a comunidade Europeia
devem ser explorados como uma oportunidade para o desenvolvimento regional.

AGRADECIMENTOS
Agradeço a bolsa de mestrado concedida pela FAPESC e pela CAPES,
possibilitando a realização da pesquisa. Agradecimento ao Programa de Pós-Graduação
em Tecnologias da Informação e Comunicação pela oportunidade de realizar pesquisa.

REFERÊNCIAS

AMIND, Ashm. Política Regional Numa Economia Global. In: Seminário Internacional
“Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz das
Experiências da União Europeia e Brasil. ” Políticas de desenvolvimento regional:
desafios e perspectivas à luz das experiências da União Europeia e Brasil. Brasília:
Ministério da Integração Nacional, p. 11 – 18, 2007.
COMISSÃO EUROPEIA. REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN LATIN AMERICA:
POLICY LESSONS [s.i]: Ismeri Europa, 2010. 67 p.
COMISSÃO EUROPEIA. EU-LATIN AMERICA COOPERATION ON REGIONAL
INNOVATION STRATEGIES IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL POLICY. [s.i]:
European Union, 2015. 71 p.
COMISSÃO EUROPEIA. EU-PERU COOPERATION ON REGIONAL INNOVATION
SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL POLICY. [s.i]: European Union, 2016.
67 p.
COOKE, P. Integrating Global Knowledge Flows for Generative Growth in Scotland:
Life Sciences as a Knowledge Economy Exemplar, in Potter, J. (ed.) Inward Investment,
Entrepreneurship and Knowledge Flows in Scotland – International Comparisons. Paris:
OECD, pp. 73-96, 2004.
FAPESC. HISTÓRICO: Breve histórico da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e das instituições que a originaram.
[2011]. Disponível em:<http://www.fapesc.sc.gov.br/index.php?option=co
m_content&view=article&id=16&Itemid=27>. Acesso em: 08 abr. 2015.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Cientifica, 7ª ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.
MCCANN, Philip; ORTEGA-ARGILÉS, Raquel. Smart Specialization, Regional Growth
and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, [s.l.], v. 49, n. 8,
p.1291-1302, 14 jun. 2013.

ISSN 2526-4044

925 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

OCTAVIANO, Carolina. A institucionalização da pesquisa e o sistema nacional de
CT&I no Brasil. [2011]. Disponível em:
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=67&id=850>. Acesso em 15 de
maio de 2015.
OUGHTON, C. Catalysing Innovation and Growth: The European Commission's RIS
Initiative. Seminário para Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de
C&T e International Conference Rio 2000 Triple Helix, 2000.
SEGERS, Jean-pierre. Regional systems of innovation: lessons from the biotechnology
clusters in Belgium and Germany. Journal Of Small Business & Entrepreneurship,[s.i.],
v. 28, n. 2, p.133-149, 21 jan. 2016.
SMITH, K. Innovation as a systemic phenomenon: rethinking the role of policy. Enterprise
and Innovation Management Studies, 73–102, 2000.
SZCZECH-PIETKIEWICZ, Ewelina. COMPETITIVENESS OF POLISH CITIES IN A
EUROPEAN ENVIRONMENT. Wroclaw University Of Economics, Varsóvia, v. 2013, n.
282, p.58-67, 2013.
TANG, Mingfeng, Angathevar Baskaran, Hui Yan & Mammo Muchie. Strengthening
regional integration/cooperation with the Neighbourhood System of Innovation conceptual
framework: the case of China and ASEAN. Asian Journal Of Technology Innovation,
[s.l.], v. 23, n. 2, p.205-229, 4 maio 2015.
TERRA, Branca Regina Cantisano; PLONSKI, Guilherme Ary. Metodologias para
Formação de Redes de Desenvolvimento – Um Estudo Benchmarking da Regional
Innovation System – RIS, na União Européia - UE e das Plataformas Tecnológicas –
PLAT, no Brasil. In: XXIV Simpósio De Gestão Da Inovação Tecnológica - Inovação Em
Redes & Redes De Inovação, 24, Gramado, 2006.

ISSN 2526-4044

926 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

GOVERNOS EXPONENCIAIS (EXGOV) – UM MODELO PROPOSTO PARA
INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
Paula Assumpção Campos1, Cleverson Tabajara Vianna2, José Leomar Todesco3
1IUniversidade
2Universidade

Federal de Santa Catarina/EGC/paula_acampos@hotmail.com
Federal de Santa Catarina/Instituto Federal de Santa Catarina/tabajara@ifsc.edu.br
3Universidade Federal de Santa Catarina/EGC/jose.todesco@ufsc.br

Resumo: Apresenta-se neste trabalho o resultado parcial (pesquisa exploratória) de estudos
que visam identificar um possível modelo no setor público, voltado para a inovação, com base na cultura do
conhecimento. Utilizou-se de na pesquisa os métodos bibliográfico e documental, com objetivo exploratório
e abordagem qualitativa. Os resultados da investigação apontam que governos que investiram em modelos
de inovação baseados em conhecimento, tanto tecnológico quando de capital humano, apresentam
crescimento significativo no desenvolvimento econômico e social. A estes governos, em analogia às
Organizações Exponenciais (ExO), cunhou-se o termo ExGov, significando Governos Exponenciais.
Abordaram-se tema como crescimento econômico valendo-se do PIB, ecossistemas de inovação.
Considerou-se assim neste estudo exploratório, ser viável a elaboração de um modelo, fundamentado nas
características das organizações exponenciais, pois são elas as que promovem inovação disruptiva. O
estudo conclui que a relação entre ExO e ExGov deverá ser estudada a fim de elencar outros fatores como
o Propósito Transformador Massivo (PTM já identificado.
Palavras-Chave: inovação disruptiva, Propósito Transformador Massivo (PTM), governo
exponencial ExGov), organização exponencial (ExO)

1 INTRODUÇÃO

Com um novo cenário cada dia mais competitivo, e uma sociedade que se
desenvolve rapidamente em esferas globais, como fazer com que os governos se
desenvolvam e acompanhem as inovações neste ritmo acelerado? Como inserir governos
neste novo contexto? Para responder tais perguntas, buscou-se nesta pesquisa entender
melhor o que são as organizações exponenciais. Conhecidas por uma grande disrupção
em comparação as empresas de crescimento linear, sua definição é: “Uma Organização
Exponencial (ExO) é aquela cujo o impacto (ou resultado) é desproporcionalmente grande
– pelo menos dez vezes maior – comparado com seus pares, devido ao uso de novas
técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas”. (SALIM; MALONE;
GEET, 2015).
Da

mesma

forma

que

pensamos

nestas

organizações

exponenciais,

precisamos pensar em governos exponenciais, e surgiu a questão que norteou esta
pesquisa exploratória: Quais requisitos devem compor um modelo de Governo
Exponencial?
A proposição de um modelo de Governo Exponencial (ExGov 1) deverá envolver
o capital humano e proporcionar um forte crescimento econômico-social de sua
população.

1

ExGov, é um termo cunhado do inglês Exponential Government
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Buscamos vários exemplos de crescimento econômico e encontramos alguns
que apresentam um crescimento exponencial.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa apresenta um relato parcial de estudos nesta área de
Organizações e Governos Exponenciais. Tem natureza básica (GIL, 2010) uma vez que
produz conhecimento a ser utilizados em outras pesquisas. Quanto aos objetivos trata-se
de uma fase preliminar de estudo caracterizando-a como exploratório; também é
descritiva ao descrever os fatos e objetos encontrados (LAKATOS; MARCONI, 2003).
Utiliza-se de procedimentos bibliográficos e de documentos ainda não
sistematizados, analisando exemplos e serve para orientar objetivos e hipóteses de
pesquisa mais extensa em andamento.
Esta pesquisa buscou observar o crescimento econômico de vários países,
obtendo estes dados em sites internacionalmente recomendados, como o Banco Mundial.
Dentre estes países, foram observados aqueles cujo crescimento não seja apenas linear,
mas que possa representar um crescimento exponencial.
Assim verificou-se a possível relação entre ExO e ExGov, visando emergir
modelos de Governos Exponenciais que proporcionem inovação no setor público.
Utilizamos como métrica de crescimento o PIB per capita, comparando países e ilustrando
sua exponencialidade em relação a Lei de Moore.

A Coréia do Sul é um exemplo

ilustrativo apresentado neste trabalho.

3 ESTUDOS E RESULTADOS (ATÉ JUN/2016)

A proposta de um modelo ExGov para a administração pública tem por base as
características de um modelo existente de Organizações Exponenciais (ExO). Tal
proposta surgiu através de um paralelismo, buscando adaptar os processos e atributos de
uma ExO para o setor público, uma vez que o universo em que ambos estão inseridos é o
mesmo. Na atualidade a geração de ideias assume papel fundamental: “Um século atrás,
a concorrência era determinada principalmente pela produção. Quarenta anos atrás, o
marketing passou a dominar. E agora, na era da internet, com a produção e o marketing
comoditizados e democratizados, tudo é uma questão de ideias e ideias” (SALIM;
MALONE; GEET, 2015, p.111).
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Essas ideias surgem em geral através de um propósito, um processo de
construção, chamado de Propósito Transformador Massivo (PTM). Assim como em uma
empresa ou organização, um governo também precisa de um PTM.
Como exemplos de PTM no setor público temos no sítio do Memorando de
Transparência e Governo Aberto de 2009, na tela inicial, o discurso do Presidente dos
Estados Unidos: “My Administration is committed to creating an unprecedented level of
openness in Government.We will work together to ensure the public trust and establish a
system of transparency, public participation, and collaboration”, (Obama, 2009). O PTM do
discurso é o “nível sem precedência de abertura” (tradução dos autores) devido ao seu
apelo comparativo de abertura.
Outro PTM que podemos exemplificar é o governo britânico, onde em sua tela
inicial de acesso ao sítio do governo, disponível na internet, segue conforme: “Welcome to
Gov.UK. The best place to find government services and information. Simpler, clearest,
faster.” (Gov.Uk, 2016). Ou seja, a vontade de servir milhões de cidadãos, ou mesmo
pessoas do mundo inteiro, para informar de forma simples, clara e rápida informações
pertinentes ao Reunido Unido.
Emerge nestes estudos, a percepção de que o PTM é um dos requisitos iniciais e
essenciais, para construção de um ExGov. Outros requisitos são processos e
características presentes nas ExO, como os propostos por Salim, Malone e Geet (2005) e
as características de IDEAS e SCALE:
ExO = M.T.P. + S.C.A.L.E + I.D.E.A.S.
Onde as características são:
Quadro 1- Ilustração das características da ExO

Características internas
I – Interfaces
D - Dashboards
E - Experimentação
A - Autonomia
S - Social technology (tecnologia social)

Características externas
S - Staff on Demand (Equipe sob demanda)
C - Comunidade
A - Algoritmo
L - Leveraged assets (ativos alavancados)
E - Engajamento

Fonte: Organizações Exponenciais (adaptação dos autores)

A abordagem de cada uma das características pode ser resumida como:
•
•
•
•
•
•
•

Interfaces: plataformas de trabalho
Dashboards: monitoramento de crescimento em tempo real
Experimentação: estudo de casos, adaptações
Autonomia: grau de autonomia para setores governamentais
Tecnologia social: informações pré-processadas vindas de tecnologias de redes sociais
Equipe sob demanda: otimiza equipes, com melhor distribuição de demandas dentro de
equipes
Comunidade: disseminação de informação e desenvolvimento

ISSN 2526-4044

929 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

•
•
•

Algoritmo: passos ou instruções para resolver problemas
Ativos alavancados: planejamento e execução de alavancar ativos
Engajamento: envolvimento do governo e dos governados

Buscamos vários exemplos de crescimento econômico e encontramos alguns que
apresentam um crescimento exponencial. Um exemplo deste crescimento exponencial é o
crescimento do PIB da Coréia do Sul (figura 1), em poucos anos. Corroborando com a
afirmação de Khandker (2016):
De acordo com dados da CIA World Factbooks, o PIB real da Coréia
do Sul cresceu em média acima de 8% ao ano, de U$2.7bilhões em 1962 para
U$230 bilhões em 1989, chegando a marca de trilhões de dolares em 2007. ”
(Tradução dos autores). Qual seria o modelo adotado por esse país? Após a
Guerra com um país devastado, de 1962 até 1989 foram apenas 27 anos para
uma recuperação desse porte. O que a Coréia do Sul fez foi investir em
conhecimento, tanto humano quanto tecnológico, que acabou sendo revertido em
desenvolvimento, como afirma Khandker (2016): “A Coréia do Sul obteve mais
sucesso em canalizar as políticas para melhorar a sua tecnologia de produção,
oportunidades de emprego, capital físico e capital humano ” (tradução dos
autores) (KHANDKER, 2016).

O comportamento da linha do gráfico (Figura 1) evidencia a exponencialidade de
crescimento do país. Podemos assim, comparar com outros países com crescimento
praticamente linear, como por exemplo os Estados Unidos da América.
Durante o estudo mostrou-se relevante utilizar o Produto Interno Bruto (PIB), como
uma métrica ao fazer o comparativo de comportamento de desenvolvimento de um
‘governo linear” e um “governo exponencial”.
Na figura 1, podemos observar um comparativo entre dois crescimentos, e onde a
disrupção ocorre, após a inovação. O ponto de conhecimento é o ponto onde a inovação
promove o alto crescimento.
Figura 1- PIB per capita da Coréia do Sul (lado esquerdo) e dos Estados Unidos (lado direito)
no período de 1975 a 2015.

Fonte: Banco Mundial (2016)

ISSN 2526-4044

930 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A figura 2, ilustra a Lei de Moore, derivada da eletrônica de semicondutores
(Electronics Magazine, 19/4/1965). Embora abordasse apenas o aumento de densidade
dos semicondutores, serve ao propósito de evidenciar a o fenômeno da disruptura na
determinação de novos produtos.
Figura 2-Ilustração da Lei de Moore e o crescimento linear versus exponencial

Fonte: Adaptação dos autores a partir da Lei de Moore (MOORE, 1965, p.3)

Comportamento das linhas pode variar, e será o “alinhamento vertical” que irá
marcar a exponencialidade de um governo, caracterizando-o como ExGov.
Nestes estudos iniciais, observou-se nestes países o estabelecimento de políticas
governamentais voltadas para que a inovação, gerando um ou mais ecossistemas de
inovação. Neste trabalho adotou-se o conceito de Autio apud Koslosky, Speroni e
Gauthier (2014), no qual um ecossistema de inovação é uma rede de organizações
interconectadas, ligadas a uma empresa criando valores através de inovação

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em princípio, um governo poderá estabelecer um ou mais ecossistemas de
inovação, abrangendo as esferas públicas, municipal, estadual ou federal.
Ao observarmos os ecossistemas de inovação, percebe-se sua ligação a uma
gama de organizações, podendo ser secretarias de estado, prefeituras, governo federal,
que além de evidentes conexões de atuação, apresentam relações hierárquicas entre si.
Da mesma forma colaborativa em analogia à área da biologia (ecossistemas naturais),
vários sistemas servem uns aos outros. Governo, Academia e indústria participam
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ativamente atendendo a abordagem de sistemas Triple Helix de Eztkowitz (2000) o qual
fornece uma visão refinada de agentes da inovação, as relações entre eles e os fluxos de
conhecimentos dentro do sistema; permite uma visão da dinâmica e das transições ao
longo do tempo, que cruzam a fronteira entre os conhecimentos, a inovação e o que
chamamos hoje de ecossistemas de inovação.
No que diz respeito à disrupção provocada pela atuação do setor governamental,
verificou-se que para sua eclosão é necessária a mudança de legislação, reforma política,
capacitação dos agentes públicos e uma mudança cultural dentro da sociedade. Em
suma: PTM e políticas públicas direcionadas para este objetivo.

5 CONCLUSÕES

A finalidade neste trabalho foi buscar a interrelação entre ExO e ExGov e
identificar características presentes em novos modelos de Governo que proporcionem
inovação no setor público. Utilizamos como métrica de crescimento do PIB per capita,
comparando países e ilustrando sua exponencialidade em relação a Lei de Moore.
A Coreia do Sul foi um exemplo utilizado para ilustrar uma política de governo
com comportamento de crescimento exponencial. Este país utilizou políticas que podem
ser estudadas para a proposição de um modelo, o qual contempla o investimento em
conhecimento, em tecnologia e capital humano.
O estudo remete a um emergente padrão que é Propósito Transformador
Massivo (PTM), onde de forma similar às ExO, os governos que adotam efetivamente
políticas públicas direcionadas para a criação de ecossistemas de inovação poderão
tornar-se ExGov.
Este trabalho indica ser promissor o prosseguimento das atividades de
pesquisa, e aprofundar os estudos com a perspectiva de obter relações entre o ExO e o
ExGov, como é o caso do PTM, úteis para o estabelecimento de um modelo ExGov.
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Resumo: A agregação de valor é uma estratégia de diferenciação de produtos e consequentemente de
aumento de rentabilidade, possibilitando atingir novos mercados. O objetivo deste trabalho é a partir de uma
análise bibliométrica, analisar os conceitos e os aspectos relevantes da agregação de valor em publicações
científicas brasileiras, que apresentem em seus artigos títulos compostos pelo referido tema, evidenciadas
em uma base de dados científica específica. A partir da busca, encontrou-se 4 artigos de diferentes áreas
do conhecimento, que proporcionaram além do entendimento desse contexto, as discussões praticadas em
torno deste conteúdo. A pesquisa desenvolvida tem natureza dedutiva, exploratória e descritiva. Quanto aos
meios de investigação se caracteriza como bibliométrica e quanto à forma de abordagem atribui-se ao
aspecto qualitativo, pois teve como objetivo analisar os artigos brasileiros que apresentavam o termo
“agregação de valor” em seus títulos encontrados na base de dados Scielo®. Os resultados apontaram que
o termo agregação de valor, apesar de ser originário da Administração, mostrou-se presente nas áreas de
Ciências Agrárias e Engenharias. Desta forma, a temática abordada nos trabalhos mencionados destaca a
sua relevância interdisciplinar, o que diz respeito à diferenciação de produtos e participação significativa no
desenvolvimento socioeconômico da sociedade.
Palavras-Chave: Agregação de valor. Diferenciação. Rentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Com o mercado competitivo e em constante mudança, faz-se necessário que
as

organizações

criem

estratégias

de

diferenciação

dos

concorrentes

e

que

consequentemente aumentem a sua rentabilidade no âmbito em que atuam.
Partindo desse pressuposto, a agregação de valor surge como elemento
estratégico de personalização e de qualidade percebida. Torna-se necessário então,
adotar um caráter inovador, juntamente a produtos com agregação de valor, exemplo
caracterizado pela alta capacidade de transformação do negócio e por ideias capazes de
atrair sucesso na comercialização.
Dessa maneira, o presente trabalho propõe observar os objetivos e os
enfoques dos artigos brasileiros, que compõe a agregação de valor em seus títulos e
como essa temática vem sendo trabalhada e evidenciada em uma base de dados
científica específica.
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2 AGREGAÇÃO DE VALOR

Pode-se considerar que valor agregado consiste na relação entre os benefícios
que determinado produto ou serviço possuem, de acordo com o ponto de vista do
consumidor (KOTLER,1998). Já para Chernatony et al. (2000), o valor está relacionado à
quantia monetária de quanto o comprador está disposto a pagar por determinado produto
ou serviço oferecido pela empresa. Para tal, o negócio deve adotar uma estratégia de
diferenciação, com o objetivo de melhorar o produto de acordo com as necessidades e
expectativas do cliente e do mercado em que atua.
Em consonância a isso, o mercado nacional vem passando por uma série de
transformações na economia brasileira e no fluxo de informações. Entre essas alterações
enfatiza-se as mudanças no comportamento dos consumidores, que estão cada vez mais
informados e exigentes, destaca-se também o aumento da concorrência em um âmbito
cada vez mais competitivo. Frente a isso, a marca torna-se um aspecto relevante como
elemento diferenciador e de agregação de valor para produtos e serviços (SAMPAIO,
1999).
Para Vilckas e Nantes (2007), a função da marca é diferenciar o produto e o
serviço, a partir de qualidade imposta pela empresa em busca do fortalecimento das
preferências do consumidor.
Conceituando agregação de valor de um determinado item, pode-se destacar a
busca pela diferenciação. A barganha por preço torna-se desinteressante a quem atua
neste mercado, preferindo atuar dentro de certos limites, oportunizando ao empresário
impor o preço ao produto de acordo com sua política mercadológica (LAZZARINI;
MACHADO, 1997).
Conforme Gonçalves (2007), as particularidades de um produto vão além dos
aspectos físicos e interferem de que modo ele será percebido pelo consumidor e como
resultado, este valor agregado aumenta o nível de qualidade, tornando-o com boas
perspectivas de se manter no mercado.
Ao obter um produto, os consumidores percebem aspectos que vão além da
qualidade, são elementos de diferenciação que proporcionam uma oportunidade de
agregação de valor e de atingir novos mercados. Nesse sentido, o reconhecimento
dessas particularidades sob a ótica do cliente, oportuniza uma maior valorização da
mercadoria e o faz disposto a pagar mais pelo valor agregado do produto (BRANDÃO,
2012).
De acordo com Gale (1996), a qualidade percebida pelo cliente é ajustada

ISSN 2526-4044

935 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

dentro do mercado de atuação do produto ou serviço, e por conseqüência resulta no
ajuste do preço da mercadoria.
Corroborando com a discussão, Vilckas e Nantes (2007), relacionam também a
embalagem do produto como fator importante na agregação de valor. Pois é por meio do
design, da praticidade e conveniência destas, que é proporcionado ao cliente a facilidade
de transporte do produto e o seu armazenamento.
Considera-se a embalagem do produto como um diferencial de agregação de
valor indireto, pois para que o empresário alcance a diferenciação da sua mercadoria, fazse necessário que ela esteja em ótimas condições de armazenamento e consumo, e
ainda surpreenda a atenção do seu público com a sua aparência (VILCKAS; NANTES,
2007).
A agregação de valor torna-se uma estratégia interessante de diferenciação,
para a sustentabilidade das empresas, a fim de aumentarem a sua rentabilidade e
consequentemente atingirem novos mercados (VILCKAS; NANTES, 2007).

3 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida tem natureza dedutiva, exploratória e descritiva.
Quanto aos meios de investigação se caracteriza como bibliométrica e quanto à forma de
abordagem atribui-se ao aspecto qualitativo, pois teve como finalidade analisar os
objetivos e os enfoques dos artigos brasileiros, que compõe a agregação de valor em
seus títulos e como essa temática vem sendo trabalhada e evidenciada em uma base de
dados científica específica.
Em primeiro momento, determinou-se o tema da pesquisa e posteriormente,
buscaram-se artigos científicos brasileiros na base de dados Scielo® com a palavra-chave
“agregação de valor”, que proporcionaram o entendimento de como esse termo vem
sendo abordado nas publicações brasileiras.
Posteriormente a isso, o índice escolhido foi “título” e os filtros utilizados nessa
base de dados foram das “coleções”, sendo escolhido o “Brasil” e o “Idioma” “português”.
Essa ação resultou na identificação de 4 artigos produzidos entre os anos de 2005 e
2012.
A análise centrou-se na busca da compreensão da temática, através da análise
dos objetos de estudo de cada artigo encontrado na base de dados utilizada, por meio da
agregação de valor. Os resultados foram obtidos a partir da leitura em profundidade dos 4
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trabalhos selecionados, que proporcionaram além do entendimento desse contexto, as
discussões praticadas em torno deste conteúdo.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a busca realizada na base de dados Scielo®, por meio do termo
“agregação de valor” em seus títulos, foram encontrados 4 artigos brasileiros, cuja
interpretação de cada um deles foi desenvolvida em uma síntese.
Tabela 1- Representação dos Artigos Encontrados
Título

Autores

“Confiança e agregação de valor em carnes com
indicação geográfica”

F.S. Brandão, A.C. Ceolin,
M.E.A. Canozzi, J.P.P.
Révillion, J.O.J. Barcellos.
M. C. Feltes, J. F. G.
Correia, L. H. Beirão, J. M.
Block, J. L. Ninow & V. R.
Spiller.
I. F. de Aquino,
A. B. de Castilho Jr.,
T. S. De L. Pires.

“Alternativas para a agregação de valor aos resíduos
da industrialização de peixe”
“A organização em rede dos catadores de materiais
recicláveis na cadeia produtiva reversa de pósconsumo da região da grande Florianópolis: uma
alternativa de agregação de valor”
“Efeitos das culturas de milho, feijão e caupi na
agregação de valor ao cultivo da bananeira ‘terra’, em
Teolândia, litoral sul da Bahia”

M. B. Lima, E. J. Alves, A. L.
Borges,
F. H .A. Nascimento.

Ano

Revista

2012

Arquivo brasileiro de
medicina veterinária e
zootecnia.

2010

Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola
e Ambiental

2009

Gestão & Produção

2005

Revista Brasileira de
Fruticultura,
Jaboticabal

O primeiro artigo encontrado foi publicado no ano de 2012 e tem como título
“Confiança e agregação de valor em carnes com indicação geográfica”. O objetivo do
trabalho é salientar a importância da identificação geográfica em carnes, resultando na
percepção do consumidor como mercadoria de qualidade, sendo reconhecida como item
de agregação de valor.
Segundo Brandão (2012, p.462), “durante o processo de compra, os
consumidores percebem atributos diferenciados em produtos com indicação geográfica,
sendo esta uma oportunidade de agregação de valor ao produto”. O presente estudou
relacionou a segurança alimentar proporcionada pelo selo de indicação geográfica do
alimento, como aspecto de diferenciação e de valor agregado do produto.
Posteriormente, o segundo artigo publicado no ano de 2010 e intitulado
“Alternativas para a agregação de valor aos resíduos da industrialização de peixe”, propõe
a utilização dos resíduos decorrentes da manufatura dos peixes industrializados, como
item de agregação de valor, através de alternativas tecnológicas disponíveis para o
aproveitamento desses insumos. Desta forma, obteve-se como resultado neste trabalho, a
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agregação de valor relacionada com a utilização e o aproveitamento dos resíduos
gerados na industrialização dos peixes.
O terceiro trabalho encontrado, denominado por “A organização em rede dos
catadores de materiais recicláveis na cadeia produtiva reversa de pós-consumo da região
da grande Florianópolis: uma alternativa de agregação de valor”, publicado em 2009,
destaca a importância da coordenação e sistematização logística dos catadores de
materiais recicláveis, para a comercialização direta desses produtos diretamente às
indústrias

recicladoras,

com

o

objetivo

de

agregar

valor

às

mercadorias

e

consequentemente aumentar a renda da população inserida nesse meio.
De acordo com Aquino (2009, p.15), “dessas ações advêm benefícios de
ordem social e também econômica que ocorrem por meio da agregação de valor aos
materiais recicláveis recolhidos pelos catadores através da verticalização de seus
negócios”.
O quarto artigo, intitulado como “Efeitos das culturas de milho, feijão e caupi na
agregação de valor ao cultivo da bananeira ‘terra’, em Teolândia, litoral sul da Bahia”,
publicado em 2005, relaciona a temática ao cultivo de milho, feijão e feijão caupi, como
método de agregação de valor e de rentabilidade ao cultivo da banana. O presente estudo
demonstrou que a técnica proporcionou resultados positivos em decorrência das
tecnologias utilizadas, transformando-se em itens de agregação de valor à bananeira e ao
aumento da remuneração do produtor.
Os trabalhos citados apontam a agregação de valor como elemento de
diferenciação e que comumente aumenta a rentabilidade dos produtos, como afirmam
Vilckas e Nantes, 2007.
Apesar da origem da temática ser da área da Administração, os artigos
encontrados com o título contendo “agregação de valor” não eram oriundos da sua
ciência, mas sim quais se mostraram presentes nas áreas de Ciências Agrárias e
Engenharias.
Desta forma, a temática abordada nos trabalhos mencionados destaca a sua
relevância ao que diz respeito à diferenciação de produtos e participação significativa no
desenvolvimento socioeconômico da sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente estudo demonstrou que perante à relevância da temática, há
poucas publicações intituladas com o termo agregação de valor, considerando o idioma
português, na base de dados científica selecionada.
De acordo com os 4 artigos encontrados na base de dados Scielo®, percebese que as pesquisas sobre os temas estão presentes em diversas áreas e setores, mas
que concomitante buscam a agregação de valor como elemento presente na
diferenciação de produtos e serviços, de modo consequente a atingir maior rentabilidade
no mercado e nas atividades em que atuam.
Portanto, há um indicativo de que a agregação de valor é um fator relevante de
personalização para a sua sustentabilidade e desenvolvimento de produtos e serviços,
tornando-os elementos diferenciados em um mercado que se apresenta cada vez mais
competitivo e formado por clientes exigentes em relação aos produtos, no que tange a
qualidade e outros aspectos.
Desta forma, a agregação de valor é uma a temática atual e que faz necessário
o aprimoramento de estudos neste campo. Para estudos futuros sugere-se que a
pesquisa seja realiza em outras bases de dados, em outros idiomas, assim como a
análise das áreas das revistas científicas em que os artigos estão publicados e o fator de
impacto.
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Resumo: O presente trabalho visa analisar a realidade encontrada no vale do Araranguá para utilizar na
elaboração da análise SWOT, com a finalidade de elaborar um plano socioeconômico para a implementa ção da associação de cuidador de idosos no município. Esta associação será formada pelas alunas do cur so de cuidador de idosos oferecido em parceria com o PRONATEC – Mulheres Mil no IFSC – Câmpus Araranguá. Para a análise SWOT fez-se um estudo sobre as políticas públicas das secretarias de saúde, lazer,
educação e bem-estar do município de Araranguá-SC, visitas a lares e casa de repouso de idosos, com o
objetivo de levantar as principais características desta atividade. Após feitos os levantamentos e munidos
destas informações, as alunas do referido curso, e futuras associadas do empreendimento de Economia
Solidária, construíram a análise SWOT para verificar a realidade que encontrariam. Este trabalho visa, bem
mais que apresentar os resultados obtidos, apresentar a forma trabalhada em sala de aula.
Palavras-Chave: Análise SWOT, associação, cuidador de idoso, Economia Solidária, atividade de ensino.

1 INTRODUÇÃO
A profissionalização do cuidador de idoso vem para suprir a demanda devido ao
aumento da longevidade e diminuição do número de membros na família, se tornando
uma atividade econômica interessante. Uma maneira de valorizar este profissional é através da criação de associações.
Segundo Born (2008,p. 54) a função de cuidador da pessoa idosa é descrita na
CBO 2002 na categoria da família ocupacional de cuidadores de crianças, jovens, adultos
e idosos sob o número 5162-10.
As atividades econômicas que visam atuar na sociedade, como as associações do
cuidador de idosos, precisam diagnosticar a realidade que vão agir, para direcionar seus
esforços. Assim, podem ser elaborados planos socioeconômicos.
O diagnóstico socioeconômico tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre região de atuação para permitir uma reflexão holística do território. Espera-se que motive a
pensar, discutir, propor e apontar, de forma intersetorial, as estratégias mais adequadas
para solucionar os principais problemas e ressaltar experiências positivas que possam ser
inspiradoras de outras ações.
Faz parte da elaboração do plano socioeconômico uma análise sobre as forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças que existem, a análise SWOT.
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2 METODOLOGIA
Conforme Paulista (2013, p.72), a análise SWOT faz parte do plano socioeconômico, o estudo socioeconômico visa levantar dados que auxiliem no desenvolvimento do
projeto da instituição, tanto na esfera estratégica quanto na esfera financeira. É a partir
dele que serão obtidas as informações necessárias para o dimensionamento dos recursos
necessários.
Para fazer a análise SWOT, para uso num plano socioeconômico, é preciso fazer
uma análise do crescimento da população idosa, e também, fazer uma análise dos servi ços de cuidador de idosos existentes na região. A análise SWOT vai diagnosticar a possibilidade ou não da criação da associação de cuidador de idosos.
A análise SWOT foi realizada pelo grupo de alunas do curso de cuidador de idosos
oferecido no campus Araranguá com fomento via PRONATEC como uma das atividades
da Incubadora de base tecnológica de economia social e solidária de campus Araranguá
do IFSC, como parte das atividades realizadas com a intenção da criação da associação
de cuidador de idosos de Araranguá.
A análise SWOT foi realizada com base em informações recolhidas durante as visi tas realizadas nas seguintes secretarias do município, como a secretaria de saúde, bem
estar, lazer e educação. Também foram realizadas visitas a casa de repouso São Vicente
de Paulo, em Araranguá-SC e na Casa Matriz de Diaconisas Lar Moriá em São Leopoldo
- RS.
Para que o empreendimento de Economia solidária tenha exido, se faz necessário
analisar as os pontos fracos e fortes como uma estratégia de mercado. De acordo com
Contreas (2002, p.27) “O papel da estratégia, é primeiro o de focalizar a atenção em áreas definidas pela estratégia e, em segundo lugar, o de excluir as possibilidades não identificadas que sejam incompatíveis com a estratégia”. Para conseguir prever e atuar sobre
as possibilidades negativas, foi utilizada a analise SWOT, que, de acordo com Rodrigues,
et al. (2005, p.43) análise SWOT estuda a competitividade de uma organização segundo
quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através destas quatro variáveis, poderá fazer-se a inventariação das forças e fraquezas do empreendimento, das oportunidades e ameaças do meio
em que esta atua. Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os
fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, o empreendimento será por certo, competitiva no longo prazo.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as aulas do curso de cuidador de idosos, foram feitas atividades com as
alunas, futuras associadas, visando o conhecimento de suas opiniões sobre o assunto
abordado. Assim, elas puderam expor seus pontos de vista sobre a questão.
Segundo as alunas do curso de cuidador de idoso, as maiores preocupações das
cuidadoras são, a inserção no mercado de trabalho, a forma com que conseguirão seus
clientes, a falta de qualificação por parte das concorrentes, que poderão cobrar mais barato pelo serviço por causa dessa falta de qualificação.
Outras dificuldades encontradas pelas cuidadoras são, o atrito entre o cuidador e o
familiar, por vários motivos, mas principalmente por causa do não reconhecimento dos direitos e deveres da função. Um ponto ressaltado foi que todo cuidador de idosos espera
ser reconhecido pelo com trabalho prestado, não só verbalmente, como financeiramente.
As estudantes apontaram algumas necessidades de idosos, que acabam necessitando de acompanhamento de um cuidador, por exemplo, a perda de autonomia, a necessidade de acompanhamento nas atividades diárias, um melhor controle das doenças crônicas degenerativas, a segurança, a confiança de ter alguém cuidando dele, e o estímulo
das atividades psicomotoras. As alunas fizeram pesquisas sobre as políticas públicas de
Araranguá, através de entrevistas nas secretarias de saúde, bem-estar, lazer e educação.
Sendo assim, citaram as políticas voltadas aos idosos que há nesse município,
como: conselho municipal do idoso; CIARTE melhor idade que disponibiliza gratuitamente
psicólogo, assistente social, fisioterapeuta clínico, geriatra, além de atividades recreativas
e cursos; O núcleo de apoio a saúde da família – NASF com realização de distribuição de
medicamentos, agendamento de consultas com prioridade; O estacionamento para idosos, o atendimento prioritário em bancos, a isenção de pagamento de bilhete em transportes intermunicipais, o atendimento domiciliar através do SAD, que não é um programa exclusivo aos idosos, mas devido o aumento de doenças nessa faixa etária, esse é o público
mais atendido, há também campanha vacinal especifica para o idoso e a distribuição de
alguns medicamentos pela rede pública.
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Também durante aulas do curso, foi desenvolvido uma análise SWOT com a
participação das alunas, buscando entender quais os pontos fortes, fracos, as
oportunidades e ameaças que elas viam na criação de uma associação de cuidadores de
idosos.
Análise SWOT realizada levantou pontos fortes e fracos dos participantes e ameaças e oportunidades da região para a atividade do cuidador de idoso, como resultado da
atividade realizada pelas alunas do curso de cuidador de idoso do IFSC campus Araran guá. A análise foi feita em sala de aula, no dia 07 de julho de 2015, e oito alunas participa ram dessa atividade.
FORÇAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRAQUEZAS

Todos sempre unidos nas ideias;
Todos trabalhando junto, criar juntos;
Decidir novas ideias, novas oportunidades;
Interação de equipe;
Comprometimento;
Direito do idoso;
Amizade;
Companheirismo;
Confiança;
Qualificação;
União;
Força de vontade;
Flexibilidade;
Conhecimento;
Comunicação;
Integração do idoso.

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de oportunidade;
Desorganização;
Falta de vocação;
Discórdia;
Desconfiança;
Ameaças;
Fofocas;
Desmotivação;
Falta de experiência.

AMEAÇAS

Dar oportunidades iguais a todos da associação;
Divulgação da ideia de implantação da
associação;
Leis regulamentadoras;
Auxílio do governo;
Emprego;
Renda;
Estabilidade.
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Desunião entre os associados;
Concorrência;
Falta de apoio;
Empresas de grande porte particular;
Criação de taxas e pagamentos altos;
Impostos;
Concorrência;
Não envolvimento da equipe.
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As forças da associação consideradas são principalmente a localização, a formação das associadas e o fato de não haver outra associação desse ramo na cidade.
Quanto a localização, a associação será localizada ao lado da construção do cen tro de convivência do idoso, consequentemente será o lugar que mais agrupará idosos, e
recursos aos mesmos.
Já quanto ao fator qualificação e diferenciação, a associação tem vantagens, pois
os membros têm formação em um curso de cuidador de idosos, e a diferenciação é que
ainda não há nenhuma associação ou cooperativa nesse ramo na região.
Um ponto também muito citado pelas alunas como uma força para a associação, é
a união que existe, e deverá continuar existindo entre as alunas, futuras associadas.
Observando as fraquezas desse projeto, ficou bem evidente a falta de oportunidades para a implantação dessa ideia. As alunas também citaram alguns fatores internos,
como a desunião entre os associados, a falta de vocação, pois não adianta ter um certificado do curso de cuidador de idosos e não gostar do que faz.
Algumas oportunidades foram mencionadas nessa atividade, como por exemplo,
como já citado anteriormente, a localização da associação é um ponto muito positivo. Outra oportunidade são as leis regulamentadoras do serviço de cuidador de idosos, que es tão em andamento.
As ameaças citadas pelas alunas foram, a existência de pessoas autônomas trabalhando na área, sendo assim uma concorrência para as associadas. Também temem a
criação de alguma empresa particular nessa área, porém isso é improvável.
Através de pesquisas feitas obteve-se informações importantes em relação ao idoso, como por exemplo, o número de idosos existentes em Santa Catarina e na cidade de
Araranguá em 2010.

Idosos em Santa Catarina (fonte: SEBRAE 2010)

•

Os idosos representam 10,5% da população de santa catarina

•

Entre 2000 2010 a população idosa aumentou relativamente 2,5%

•

Em 2012, Santa Catarina possuía 3,3% dos leitos de internação nacionais

•

No Estado, em 2012, existiam 2,48 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, índice que reduz para 0,20, quando considerados apenas os leitos de UTI

• Conforme mostrado, em 2010 existiam em média, no Estado, 0,014 leitos por mil
habitantes destinados para UTI
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Idosos em Araranguá (fonte: SEBRAE 2010)

•

Os idosos representam 10,3% da população de Araranguá

•

Em 2012, Araranguá apresentou evolução positiva em relação à quantidade de leitos de internação disponível em 2007

Dados como esses reforçam a necessidade de profissionais qualificados voltados a
essa área, pois sabe-se que o número de idosos está aumentando a cada ano, e o núme ro de pessoas por família está diminuindo, e como consequências as famílias precisam de
auxílio para a realização do cuidado com seus entes idosos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo as alunas, a associação ajudará a regularizar a profissão de cuidador de
idoso e dará mais condições de trabalho que defenderá seus direitos.
A profissão de cuidador de idosos ainda é pouco reconhecida, a criação de uma
associação de cuidadores seria uma forma de mostrar para a sociedade o quão
importante é esta profissão, e assim ir conseguindo o reconhecimento que merece.
As alunas afirmaram que com a construção de uma associação de cuidador de
idosos, seria facilitado o primeiro contato entre quem está precisando e quem pode
realizar o serviço.
Através da análise SWOT pode-se perceber que apesar de existirem fraquezas, as
novas oportunidades oferecidas pela criação de uma associação motivam as alunas a se
profissionalizarem e estarem cada vez mais aptas a desenvolverem seus trabalhos.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o relato da implantação do sistema Business
Intelligence (BI) na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEFAZ-SC) com uma análise
apresentando sucessos e fracassos no processo. Para tal, a pesquisa com fins diagnóstico apresenta
através de análise documental e observação do pesquisar o caso, sobre o qual fez-se uma análise
qualitativa dos resultados obtidos. Como resultado da análise, verificou-se que a implantação do BI têm
grande relevância no processo de tomada de decisão reduzindo a demanda da equipe de TI e
consequentemente reduzindo alguns custos. A principal dificuldade encontrada está relacionada com a
aceitação do pessoal e consequente mudança de cultura organizacional.
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Business Intelligence, Gestão do
Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) destacam o papel de tomador de
decisões dos gestores organizacionais, os quais acumulam funções de planejamento,
organização, liderança e controle. Em meio a essas funções e sua responsabilidade em
tomar decisões, os autores trazem a importância da comunicação e do fluxo correto de
informações como suporte ao decisor.
Calazans (2006) alerta que informações e conhecimentos são recursos
importantes para as organizações e que necessitam ser gerenciados, de maneira que
possam ser capturados, organizados, armazenados e reutilizados. Para tal, os sistemas
de informação se apresentam como ferramenta que “coleta, processa, armazena, analisa
e dissemina informações para fins ou objetivos específicos” (TURBAN; VOLONINO, 2013,
p.8).
Um Sistema de Informação deve abranger os tomadores de decisão (e suas
características psicológicas), o contexto organizacional, o processo decisório em si, e a
apresentação das informações necessárias (FREITAS et al, 1997). Os Sistemas de
Informação são classificados em: (a) Sistemas de Informação Transacionais (SIT); (b)
Sistemas de Informação Gerenciais (SIG); (c) Sistemas de Apoio à Decisão (SAD); (d)
Sistemas Especialistas (SE); (e) Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE) (FREITAS et al,
1997; FREIRE et al, 2016).
Laurindo et al (2011, p.161) afirmam que a Tecnologia da Informação (TI)
juntamente com os Sistemas de Informação, evoluiu do “suporte administrativo para um
ISSN 2526-4044

948 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

papel estratégico dentro da organização”. Os Sistemas de Informação que dão suporte ao
nível estratégico organizacional vão além do hardware e do software, consideram o
ambiente e o conhecimento construídos na organização e encontrados em seus
colaboradores e gestores. Essa evolução nos sistemas de informação apresenta sistemas
que tem como base o conhecimento, com estudos iniciados na década de 50 na área da
Inteligência Artificial (FREIRE et al, 2016).
Segundo Freire et al (2016) a diferença entre Sistemas de Informação e
Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC) está no acréscimo de um componente
‘inteligente”, ou seja, este sistema não é mais um “repetidor” utilizando inferências e
associações (replicando o saber fazer do especialista) para a solução de problemas
complexos.
Como Robbins e Coulter (1998) descrevem, muitas das decisões nas
organizações, em especial as mais importantes e com impacto em longo prazo sobre as
atividades organizacionais, são tomadas por grupos ou equipes exatamente para que se
diminua o risco da interpretação solitária. Os SBC como suporte a decisão organizacional
tem papel fundamental na redução de risco relacionado a incertezas, pois permite ao
decisor ter acesso a uma análise que considera o ambiente intra e inter organizacional.
Os Sistemas de Informação que fornecem suporte a tomada de decisão e que
não tem por base o conhecimento tornam-se ferramentas de apoio para a Gestão do
Conhecimento organizacional. Dentre estas ferramentas é possível citar o Business
Intelligence (BI), o qual tem por base dados e informações e entrega ao decisor
conhecimento. O BI “refere-se à coleção de SIs e de tecnologias que dão suporte à
tomada de decisão gerencial ou operacional – controle pelo fornecimento de informações
nas operações internas e externas” (TURBAN; VOLONINO, 2013, p. 326).
Em 1958, no artigo intitulado “A Business Intelligence System”, Luhn (1958, p.
314, tradução livre dos autores) fala sobre a necessidade de um sistema que “pode
aceitar a informação na sua forma original, divulgar os dados imediatamente para os
locais apropriados e fornecer informações sob a demanda”. Relata que este sistema,
chamado então de Business Intelligence System utiliza procedimentos estatísticos no
processamento dos dados.
De acordo com Barbieri (2001, p.48) “o conceito de BI pode ser entendido, uma
de suas vertentes, como diretamente relacionado ao apoio e subsídio aos processos de
tomada de decisão baseados em dados trabalhados especificamente para a busca de
vantagens competitivas”.
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Segundo Laudon e Laudon (2007), os sistemas de informação possuem um
conjunto de componentes inter-relacionados que permitem capturar, processar,
armazenar e distribuir a informação, apoiando a organização na tomada de decisões,
facilitando a coordenação e o controle da mesma. O BI, visto como um sistema integrado
elimina informações ineficientes, simplifica processos, melhora o acesso aos dados e
padroniza informações.
Os sistemas de inteligência de negócio têm a capacidade de extrair e integrar
dados de múltiplas fontes, fazer uso da experiência, trabalhar com hipóteses e
simulações, procurar relações de causa e efeito e transformar os registros obtidos em
informação útil para o conhecimento empresarial. Por isso, o Business Intelligence (BI)
vem ganhando força nas organizações desde seu surgimento.
Frente ao desafio de serem tomadas decisões cada vez mais rápidas e mais
assertivas, qual faz com que as organizações invistam em ferramentas eficientes para
produção e disseminação de conhecimentos essenciais ao sucesso do negócio, definindo
os sistemas de conhecimento como peças chave.
Com uma compreensão mais ampla, Negash (2004) esclarece que o BI se
caracteriza pela extração e integração de dados de diversas fontes, além do uso da
experiência, procurando relações de causa e efeito e transformando todos os dados
obtidos nessas atividades em informações úteis à empresa. Loshin (2012) também
suporta essa visão, destacando que o BI possui um conjunto de conceitos visando munir
a organização no processo decisório.
Para Santos e Ramos (2006) a informação que os sistemas de inteligência de
negócio colocam ao dispor dos tomadores de decisão é um componente essencial para o
entendimento do negócio. Estas tecnologias se dão a partir da integração de diversos
processos, tecnologias e pessoas envolvidas no ambiente organizacional para a criação
de conhecimentos estratégicos essenciais à tomada de decisão.
Ao compreender o BI como um sistema que agrega várias entradas e dá
suporte a tomada de decisão em diferentes níveis, a atenção para a qualidade da
informação inserida deve ser considerada. Popovič e Jaklič (2013) chamam atenção para
o fato de que o grande problema em atividades intensivas em conhecimento encontra-se
na qualidade das informações fornecidas. Os autores dizem que “ainda existe uma lacuna
entre a qualidade da informação fornecida pelo BIS e as expectativas de qualidade da
informação dos trabalhadores do conhecimento ao usar tais informações” (POPOVIč;
JAKLIč, 2013, p. 21, tradução livre dos autores).
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Portanto, a organização também deve dar atenção a fatores como acurácia,
confiabilidade e confiança nos sistemas, pois foram considerados como fatores de alta
importância dentro da organização. Dos Santos (2016, p.33) salienta que “avaliar
qualidade da informação, principalmente em um cenário de hiper competitividade onde as
decisões precisam ser assertivas em uma velocidade alta, torna-se fundamental para as
organizações”.
Quanto ao processo de implantação do BI, o controle de qualidade também
apresenta grande importância, pois surgem fatores de instabilidade e desconhecimento
dos usuários em um nível inicial. Assim, de acordo com os resultados obtidos, alguns
fatores ainda geram insatisfação por parte da alta gerência e por isso devem ser tomadas
ações corretivas e de melhoria contínua referente aos itens que ainda causam
insatisfação do usuário.
Outro aspecto importante na aplicação do Business Intelligence é o seu
planejamento. Os levantamentos de necessidades representam o sucesso ou o fracasso
do projeto. O levantamento de necessidades reflete quais as informações que o gestor
precisa naquele momento, visto que podem criar cenários, modificando os níveis de
análise e variáveis de uma forma, com flexibilidade, gerando relatórios, cruzando dados e
identificando fatores críticos.
Diante disto, buscou-se desenvolver um relato sobre o Business Intelligence
implantado pela Secretaria de Estado da Fazenda do estado de Santa Catarina (SEFAZSC).
2 METODOLOGIA
Desenvolveu-se uma pesquisa empírica com fins descritivos e diagnósticos,
através de relato de caso, análise documental e observação do pesquisador, sendo a
análise dos dados realizada de forma qualitativa. Conforme relata Freire (2013), a
pesquisa diagnóstica busca compreender o fenômeno através da observação direta pelo
pesquisador, enquanto a descritiva permite ao pesquisador analisar o fenômeno
observado relacionando-o com a teoria.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Criada em 1837, pelo então Presidente da Província de Santa Catarina, José
Joaquim Machado de Oliveira, a repartição responsável por administrar e controlar as
finanças do estado, atualmente com a denominação de Secretaria de Estado da Fazenda
de Santa Catarina (SEFAZ-SC), é o órgão responsável por, através de suas diretorias,
administrar a arrecadação e a fiscalização dos tributos estaduais; gerenciar, controlar e
auditar a utilização dos recursos públicos estaduais; elaborar, executar e acompanhar o
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orçamento estadual; contabilizar a gestão dos recursos públicos; e acompanhar e
controlar a dívida pública do Estado1.
O projeto teve início em janeiro de 2013 visando à implantação do Oracle
Business Intelligence e o desenvolvimento de painéis e análises de BI utilizando a solução
da Oracle para as diretorias da SEFAZ, sendo essas diretorias: Contabilidade Geral
(DCOG), Auditoria Geral (DIAG), e Administração Tributária (DIAT).
Para melhor atender aos requisitos dispostos no contrato e uma melhor
condução dos trabalhos, o projeto foi dividido em 03 (três) subprojetos de inteligência. As
áreas DIAG e DCOG são atendidas pelo Subprojeto I enquanto que a DIAT está
contemplada nos Subprojetos II e III.
Os dados que compõe as soluções dos subprojetos foram originados da
integração com os sistemas da SEFAZ/SC e da administração pública estadual como, por
exemplo, Sistema de Administração Tributária (SAT), Sistema Integrado de Planejamento
e Gestão Fiscal (SIGEF), Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH e
SIRH), Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP), mantidos
respectivamente

pela

Secretaria

de

Fazenda,

Secretaria

de

Administração

e

Departamento Estadual de Infraestrutura.
O processo de implantação da solução de Business Intelligence na SEFAZ-SC
foi desenvolvido seguindo a modelagem dimensional também conhecida como
metodologia de Kimball.
Ao analisar os impactos do BI no SEFAZ-SC, vê-se necessidade de melhorias
para que todo o potencial do Business Intelligence possa ser aproveitado no âmbito
estratégico da Secretaria de Estado da Fazenda.
Os objetivos descritos para a implantação do BI estão sendo alcançados à
medida que a utilização do software cresce na empresa. Observa-se uma adesão cada
vez maior, embora ainda existam planilhas e controles em paralelo das áreas envolvidas.
Esse aspecto demonstra que a empresa precisa criar uma mudança de cultura por parte
dos usuários, na manipulação de informações, e a utilização do Business Intelligence vem
auxiliar nesse processo.
O objetivo de criar aplicações para dar aos executivos a flexibilidade desejada
em análises de informações ajuda a romper o ciclo comum onde normalmente os
executivos solicitam para a área de TI da organização as informações que necessitam, e
esta área, por sua vez, não consegue atender a demanda com a velocidade desejada e
necessária para a tomada de decisão dos executivos.
1

Informações disponíveis no site http://www.sef.sc.gov.br/sobre
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O ponto positivo observado pela área de TI, no início da implantação do
software foi o acompanhamento efetivo da diretoria, porém este acompanhamento foi
diminuindo à medida em que o software ganhava espaço nas áreas da empresa.
Na SEFAZ-SC, a identificação da necessidade de utilização da solução de
Business Intelligence partiu da área de TI, o que afetou de forma considerável o início das
atividades da solução, pois a área necessitou despender recursos para propagar a idéia
da solução na empresa. Normalmente, a área de TI é a responsável por prover a solução
sendo a necessidade apontada pelos usuários finais. A falta de liderança especifica eleita
pela organização para implantação do BI também aparece como um dos problemas
enfrentados, haja vista que a área de TI precisou agir na coordenação da implantação.
No momento em que a solução esteve disponível para as áreas, a aceitação foi
boa e receptiva, porém, com o envolvimento dos usuários nas atividades diárias foi
possível verificar um desinteresse pela utilização da solução de Business Intelligence por
algumas áreas. Este processo contribuiu para que a área de TI pudesse observar e
identificar necessidades específicas dos usuários envolvidos no processo.
Para utilização da solução de Business Intelligence, é importante que exista
uma mudança de cultura, do processo operacional para o gerencial. Na SEFAZ-SC,
grande parte dos gerentes, vindos de funções técnicas e operacionais, não estavam
habituados a alguns papéis gerenciais, como, por exemplo, papéis que envolvem a
tomada de decisões. O perfil desses gerentes ainda tinha como foco às informações
operacionais e, como já habituados, recorriam ao sistema BPCS, o responsável por todas
as informações detalhadamente. Este fato reforça a necessidade do desenvolvimento de
uma cultura voltada para a utilização do BI.
O inicio da mudança na cultura organizacional para a utilização do BI pôde ser
vista com a atual estratégia da organização, quando a criação da análise de
Acompanhamento Orçamentário, trouxe a busca de melhorias e redução de custos. Esta
análise possibilitou que as áreas empregassem o conceito de acompanhar seus custos
efetivos, em relação aos custos orçados com o auxílio da ferramenta de BI.
A área de TI ainda não consegue medir a economia total gerada com o
emprego do Business Intelligence, visto que, na SEFAZ-SC, a TI é apontada como
elemento de suporte, sem função de criação de estratégia. O que se observa é que a
demanda por trabalhos de desenvolvimento da equipe (programação para criação de
relatórios e telas de análise) diminuiu com a utilização do software de Business
Intelligence.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente ao desenvolver um projeto de tecnologia, os desafios se estendem
aos pilares de pessoas e processos, ligada a necessidade da mudança organizacional,
onde paradigmas precisam ser rompidos para que a compreensão dos benefícios
advindos da mudança possam ser aproveitados.
As informações e a forma como elas circulam na SEFAZ-SC são determinadas
pelo modelo que orienta a gestão, quais são constantemente apoiadas nas ferramentas
de tecnologia da informação e que auxiliam a organização a melhorar a eficiência de seus
processos, a tomada de decisões.
O BI na SEFAZ-SC além de trazer segurança para o armazenamento das
informações permite que as informações úteis para tomada de decisão estejam
disponíveis prontamente, sendo fornecidas de maneira apropriada, facilitando sua análise
e trazendo dinamicidade aos processos de tomada de decisão.
Ao analisar a implantação do sistema de BI na SEFAZ-SC, é possível perceber
que proporciona a estruturação de diversos controles, como o desempenho das cidades,
das regiões do estado e do Estado.
Cada vez mais as organizações têm adquirido consciência da importância em
tratar os dados de forma correta, buscando a qualidade necessária que as informações
têm para o alinhamento estratégico.
Não foi possível, nesta pesquisa, mensurar a economia total obtida com o
emprego da solução de BI para a SEFAZ-SC, porém observa-se, por exemplo, uma
redução na demanda por trabalhos de desenvolvimento da equipe de TI e a possibilidade
de mudança cultural por parte dos usuários, além da preocupação das áreas em obter
redução de custos, possibilitada pela análise de informações no software.
Importante destacar que a principal dificuldade encontrada no projeto está
relacionada com a aceitação das pessoas envolvidas no processo, e na mudança de
cultura que esse novo software trouxe para a organização.
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1Acadêmica

Resumo: Uma das áreas que mais crescem no mundo, o Turismo de Aventura, vem ganhando espaço e
notoriedade no mercado, com isso vem à preocupação com a segurança dos envolvidos em qualquer
atividade que esta vasta modalidade oferece, principalmente quando a atividade exige a utilização de
equipamentos específicos, como é o caso do Rappel. Segundo a ABNT, para a concretização da segurança
nesse modelo de Turismo, devem-se levar em conta as pessoas, os prestadores de equipamentos, os
procedimentos e as empresas prestadoras dos serviços, numa lógica que supere a compartimentalização do
tratamento de cada processo. Então, não se trata de uma abordagem limitada à formação do profissional
instrutor, mas de um olhar sistêmico da segurança, levando em consideração seus diversos aspectos e
partindo da ideia de que o conhecimento é o passo inicial para a concretização de práticas seguras no Turismo
de aventura. Portanto, para a ampliação do segmento Turismo de Aventura no Brasil, é necessário a
implementação de um verdadeiro sistema de Gestão de Segurança, que vem sendo incentivado por
organizações envolvidas na área, inclusive sistematizando e controlando rotinas e atividades relacionadas.
Dessa forma, incorporam-se práticas de Gestão de Riscos, de maneira a promoverem atividades de turismo
de aventura de forma responsável e segura.
Palavras-Chave: Rappel – Turismo de Aventura – Gestão de Riscos.

1 INTRODUÇÃO
Partindo da importância da qualificação profissional do instrutor de rappel, no
caso aqueles que atuam na região entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e
da Serra Geral, realizou-se pesquisa qualitativa in-loco com entrevistas com instrutores de
rappel dos municípios de Jacinto Machado, Balneário Gaivota e Praia Grande, todos
localizados no estado de Santa Catarina. Tais municípios pertencentes ao destino Caminho
dos Canyons, para compreender todos os cuidados com a prática e qualificação de cada
um. Os resultados alcançados relatam a capacitação e profissionalização desses
instrutores, a experiência de cada um na área do rappel e a forma de preocupação com
questões de segurança,

destacando assim inevitavelmente,

seu

conhecimento,

aprofundado ou não.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
O segmento que mais cresce na área do turismo desde a década de 90 é o
Turismo de Aventura, sendo considerado em 2010, como responsável por um quinto da
indústria do turismo, a qual é responsável por cerca de um décimo do PIB mundial.
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(BUCKLEY; UVINHA, 2011). Anualmente feiras e eventos são realizadas com intensidade
no Brasil, apresentando assim forte expansão no território nacional. Buckey e Uvinha ainda
afirmam que:
(...) defende-se Turismo de Aventura como sendo uma prática cultural que afirma
valores e identidades, proporcionando a geração de renda e as oportunidades para
a população residente nas localidades temáticas e atuando como elemento
fundamental de proteção natural, histórica e cultural por sua capacidade de
mobilização econômica e politica (BUCKLEY; UVINHA, 2011, p.188)

Segundo Ministério do Turismo o Turismo de Aventura é:
Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de aventura e
esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos ao ar livre, que
envolvam riscos controlados exigindo o uso de técnicas e equipamentos
específicos, adoção de procedimentos para garantir a segurança pessoal e de
terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sócio-cultural (BRASIL, 2005, p. 9)

Ainda segundo Ministério do Turismo:
Consideram-se atividades de aventura as experiências físicas e sensoriais
recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados, controláveis e assumidos, que
podem proporcionar sensações diversas como liberdade, prazer, superação, a
depender da expectativa e experiência de cada pessoa e do nível de dificuldade de
cada atividade. (BRASIL, 2008, p. 16).

Dentre as inúmeras atividades praticadas dentro do Turismo de Aventura,
escolheu-se o rappel, técnica de descensão de estruturas, das mais variadas formas e
alturas, utilizando cordas e equipamentos específicos, em conjunto com outras técnicas
verticais, ou seja, “rappel é uma técnica de descida de cachoeiras, cascatas, precipícios,
prédios, pontes, morros, penhascos, paredões, viadutos, chegando até a alturas inusitadas”
(HISTÓRIA DO RAPPEL, 2016).
Apesar de ser uma técnica relacionada a escalada e montanhismo, o rappel vem
ganhando importância e por muitos considerado uma atividade, ou prática esportiva.
Quando utilizado em cachoeira pode ser denominado de cascading, ou cachoeirismo. No
Brasil, considera-se o rapel como uma prática esportiva autônoma e não como um meio
para se praticar outros esportes, apesar disso, existem alguns autores que a considere
apenas como prática de lazer. Além disso, tem grande utilidade para diversas outras
atividades como escaladas, espeleologia, canyoning, montanhismo e em modalidades de
corridas de aventura. (NAZZARI, 2007).
Segundo a ABNT, o rappel é o “produto em que a atividade principal é a descida,
em ambientes secos, em corda utilizando procedimentos e equipamentos específicos.”
(ABETA, 2016). Já a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de
Aventura (ABETA) define o rappel como sendo:
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Positivo, quando na descida apoia-se os pés na rocha ou estrutura, ou Negativo,
quando na descida não tem apoio para os pés na rocha ou estrutura, a pessoa fica
pendurada pela corda, sendo que a descida pode ser mais rápida e emocionante
ou mais lenta e contemplativa, vai depender do gosto de cada pessoa. Sendo o
caminho contrário da escalada. (2016)

Ainda segundo a ABETA as principais normas na área de Rappel ou Técnicas
Verticais são:
Normas técnicas referentes a atividade.
ABNT NBR 15285 – Turismo de Aventura – Condutores – Competência de pessoal
ISO 21103 – Turismo de Aventura – Informações mínimas preliminares a clientes
ISO 21101 – Turismo de Aventura – Sistema de Gestão da Segurança – Requisitos
ABNT NBR 15500 – Turismo de Aventura – Norma de Terminologia
Normas Especificas
ABNT NBR 15397 – Condutores de Montanhismo e de Escalada – Competências
de pessoal
ABNT NBR 15501 – Turismo de aventura – Técnicas verticais – Requisitos para
produto
ABNT NBR 15502 – Turismo de aventura – Técnicas verticais – Procedimentos
(2016).

A normalização da ABNT prevê que a segurança no turismo de aventura envolve
pessoas, prestadores de equipamentos, procedimentos e as próprias empresas
prestadoras dos serviços. Assim, é recomendável uma abordagem que se baseia não numa
regra singular, mas numa abordagem sistêmica da segurança no turismo de aventura. Por
isso, incorporar práticas de gestão de riscos é uma forma de prover atividades de turismo
de aventura de forma responsável e segura. “Por si só essas iniciativas de sistematização
e controle podem não ser suficientes para proporcionar a uma organização a garantia de
que seu desempenho em termos de segurança não apenas atenda, mas continue a atender,
aos requisitos legais e aos de sua política” (SISTEMA DE SEGURANÇA, 2016). Para que
sejam eficazes é preciso que os procedimentos sejam realizados dentro de um sistema de
gestão estruturado e integrado às atividades gerais de gestão. O documento orientador
nessa questão é a norma da ABNT NBR 15331. Esta afirma que um sistema de gestão de
segurança para as atividades de turismo de aventura envolve diversos elementos,
formulado uma política da segurança e alcançar os seus objetivos e metas, utilizando as
técnicas de gestão de riscos e incorporando o processo de melhoria contínua das condições
de segurança. (SISTEMA DE SEGURANÇA, 2016).
Assim, com o objetivo de reconhecer a lógica do Sistema de Segurança e do
papel do instrutor de rapel, destacam-se os conhecimentos para o exercício da atividade.
Pensando neste aspecto propôs-se pesquisa de estudo de caso.

3 METODOLOGIA
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A pesquisa foi realizada no período de maio a julho de 2016, na região da
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), mais especificamente
em empresas do ramo turístico que trabalham com rapel turisticamente, nos municípios de
Jacinto Machado, Praia Grande e Balneário Gaivota, que estão localizadas e atuam na
região, entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. A princípio
foram levantadas sete empresas para serem entrevistadas, porém, apenas quatro
empresas aceitaram ou não demonstraram desconforto com a pesquisa. Como o objetivo
dessa pesquisa é destacar a importância da qualificação profissional na área estudada, e
não atribuir desconforto a empresas e profissionais do ramo, desqualificamos três
empresas que demonstraram qualquer tipo de desconforto para com a pesquisa.
Sendo uma pesquisa de cunho qualitativo, segundo o Instituto PHD pesquisa
qualitativa é:
(...) relacionada no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em
compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as
expectativas dos indivíduos de uma população. É exploratória, portanto não tem o
intuito de obter números como resultados, mas insights – muitas vezes
imprevisíveis – que possam nos indicar o caminho para tomada de decisão correta
sobre uma questão-problema. Os recursos mais usados são as entrevistas
semiestruturadas em profundidade, observação em campo, entrevistas por telefone,
etc. (...) é ótima para aprofundar conhecimentos já quantificados ou quando desejase criar uma base de conhecimentos para só depois quantificá-los. Neste tipo de
pesquisa, a atuação de um especialista é outra característica fundamental para
lapidar o grande volume de informação bruta recebida e interpretar da melhor
maneira possível. O tamanho da amostra pode não seguir o rigor estatístico mas
devemos ter na amostra um retrato da população estudada, refletindo suas
características. (INSTITUTO PHD, 2016)

Utilizou-se para tanto uma pesquisa com a técnica da entrevista semiestruturada, com as seguintes perguntas:
Perguntas de Apresentação
Qual seu nome completo?
Qual sua idade?
Quanto tempo atua na área de Rappel?
Perguntas de Pesquisa
Qual sua Formação?
Qual sua formação na área de Rappel?
O que você entende por gestão de riscos?
Qual a familiaridade do turista com a atividade?
Como você formula o preço do Rappel?
Quais são os materiais utilizados na pratica do Rappel?
Qual o perfil do turista para a atividade?

Foram escolhidas as principais empresas da região, que comercializam a
atividade de rappel a fins turísticos, realizando entrevista in-loco com os instrutores de
rappel, após a coleta de dados, foram classificados em porcentagem, a qualificação
profissional, a experiência e o conhecimento técnico de cada instrutor de rappel,
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destacando assim, a importância da qualificação profissional na área, pois é uma atividade
que envolve grandes riscos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta de dados, foram classificados em porcentagem, a qualificação
profissional, a experiência e o conhecimento técnico de cada instrutor de rapel, destacando
a importância da qualificação profissional para área a ser estudada
Seguem dados:
Os instrutores de rapel em 100% dos casos são homens, estão na faixa etária
de 33 á 37 anos e tem cursos específicos e de qualificação na área estudada.
25% dos casos tem menos que 3 anos de experiência na área do rapel.
75% dos casos tem experiência na área entre 10 e 22 anos.
100% dos casos entendem o contexto de Sistema de Gestão de Segurança,
Gestão de riscos. Pois sabem
75% dos casos sabe dizer a familiaridade do turista com a atividade.
25% dos casos não soube dizer a familiaridade do turista com a atividade.
50% dos casos tem um embasamento técnico, teórico e contabilístico para
formatar preço do rapel.
50% dos casos tem uma pequena observação no mercado referente a preços,
para formatar o preço do rapel.
100% dos casos soube dizer categoricamente os materiais usados para pratica
de rappel.
50% dos casos não soube definir o perfil do turista.
50% dos casos definiu que o perfil do turista é: Jovens de 10 á 60, que possuem
um condicionamento físico bom e boas condições de saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização da pesquisa, in-loco com entrevista com os instrutores de
rapel, foi analisado e tabulado os dados, e concluiu-se que apesar dos instrutores de rapel
da região entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral terem
uma notória experiência em técnicas verticais para atuarem na área do Rappel, em todos
os casos não foi constatado um curso de reciclagem, ou algum curso auto-avaliativo, sendo
assim, sugerimos enquanto pesquisadores da área, a elaboração de uma reciclagem em
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montanhismo, para os instrutores que já atuam na área e ainda a elaboração de cursos de
capacitação, via associações de turismo, para capacitar e qualificar simpatizantes da área,
na área de instrutor de rappel, observando assim todas as normas e requisitos para tal.
Com isso estimulando o desenvolvimento Sustentável do Turismo de Aventura na região.
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Resumo: O empreendedorismo social refere-se às atividades realizadas pelo empreendedor social. Tratase de uma pessoa que reconhece os problemas sociais e tenta utilizar ferramentas empreendedoras para
resolvê-los com objetivo de ter um retorno social. Diante disso, este estudo teve como objetivo apresentar
os pontos que podem se relacionar com uma possível sugestão para uma proposta de valor baseada no
modelo do CANVAS, para amenizar problemas com animais desamparados no Município de Nova VenezaSC. Com relação à metodologia utilizada, o trabalho se caracterizou como uma pesquisa descritiva quanto
aos fins de investigação e pesquisa bibliográfica e de campo, quanto aos meios de investigação. A
abordagem do problema ocorreu de forma qualitativa e através da análise de entrevista semiestruturada os
dados foram coletados. Os resultados apontaram para a implementação de uma ONG para animais
desamparados no Município destacado e dados indicam que a relação com os parceiros/voluntários, é o
coração do negócio.
Palavras-Chave: Empreendedorismo social. Canvas. Ong.

1 INTRODUÇÃO

O empreendedorismo social é um movimento que surge a partir da
identificação de necessidades específicas da sociedade, que não são observadas pelo
ente estatal. Nesse contexto, surgem pessoas engajadas no desenvolvimento de lacunas
que buscam atingir essas estruturas, provocando atitudes que vão impactar de maneira
direta o desenvolvimento comunitário e social, a partir de ações empreendedoras de
indivíduos ou de membros de uma comunidade.
Isso pode ser justificado a partir da análise da proposta de Escóssia (2009), o
qual relata que para compreender o empreendedorismo social é preciso pensar como
uma sociedade faz sua organização. O primeiro setor é o público, nele entram as
prefeituras municipais, governos, presidência, e a cúpula de cima, o qual é escolhido pelo
voto de cada cidadão onde se dá o poder aos escolhidos. O segundo setor são as
empresas privadas, que atuam em prol de seus próprios objetivos, utilizando o lucro como
instrumento. E por último, o terceiro setor, que são instituições sem fins lucrativos que
utilizam o dinheiro privado em atividades públicas.
Segundo Neto, Araújo e Fregnesi (2006), o mundo assistiu nos últimos anos às
preocupações sociais, com essa falta de interesse do primeiro e do segundo setor. O
Terceiro Setor vem crescendo e conseguindo ajudar no auxílio das carências que
resultam da incapacidade do governo em exercer o seu papel. Fruto desse trabalho
voluntário e sem fins lucrativos, as ONG’s têm lutado incansavelmente e, com isso, vêm
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vencendo e crescendo juntamente com o número de seus colaboradores. Desta forma, o
presente estudo tem como objetivo apresentar os pontos que podem se relacionar com
uma possível sugestão para uma proposta de valor baseada no modelo do CANVAS.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se configura como qualitativa no momento em que vai estudar
uma organização não governamental, a partir da construção de seu modelo de negócio,
de modo que se considere a visão de mundo dos sujeitos envolvidos nessa construção,
sendo aplicada com um Vereador da Câmara de Vereadores de Nova Veneza- SC. Na
perspectiva de Appolinário (2006), a pesquisa qualitativa aborda um problema a partir de
interações sociais entre os sujeitos, fenômenos, objetos e modelos pesquisados,
considerando a visão de mundo dos envolvidos na investigação.
O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva. Andrade
(2005) afirma que não existe interferência do pesquisador, ou seja, os fatos são:
observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sendo assim
procurando narrar a realidade da mesma sem qualquer intervenção.

3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA: O PAPEL DE CADA UM NA
SOCIEDADE CIVIL

Na seção que segue será caracterizado os entrevistados.
O primeiro entrevistado denominado nesse estudo de ENT1 é nascido em
Criciúma, residente do município de Nova Veneza, Administrador de Empresas, Bacharel
em Direito. Com um envolvimento na política e na Prefeitura, atuando no cargo de
Vereador do município de Nova Veneza desde 2013. Ele é correspondente do Consulado
da Itália para Nova Veneza, ex-Presidente do Conselho Municipal de Cultura e Turismo e
ex- Representante Jovem da Região do Veneto (Itália) para o estado de Santa Catarina.
Autor da indicação de um projeto de lei que prevê o controle da reprodução de cães e
gatos no município apontado, no final de 2014, no qual ainda não foi sancionado. O
projeto também idealiza campanhas de conscientização para a população que ali reside,
da necessidade de esterilização e vacinação periódica, como também o abandono do
animal, que acata uma prática de crime ambiental que será sujeito a penas cabíveis. A
segunda entrevistada denominada de ENT2, é nascida no Rio de Janeiro, residente do
município de Criciúma, Presidente da ONG-Associação Protetora dos Animais de
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Criciúma (APACRI). Ela pratica trabalhos com convivência animal há 40 anos, os quais
começaram no estado do Rio de Janeiro. É reconhecida por ser uma das maiores e mais
atuantes líderes do movimento ambientalista e de defesa dos direitos dos animais de
Santa Catarina- SC. Quando entrou na APACRI, decidiu dar um novo perfil para os
trabalhos. Em 2013, a ONG conquistou a maior e mais concorrida premiação do Brasil na
área ambiental, o prêmio Expressão de Ecologia, na categoria Bem-estar animal. Sua
liderança, ética, obstinação levaram aos bons resultados da APACRI, o que foi de
extrema importância para que esta conquistasse o prêmio e ficasse em 1º lugar na
categoria.
A terceira entrevistada ENT3, nascida em Nova Veneza, Gestora de Recursoshumanos, Administradora e Pós-graduada em Filosofia Clínica. Atuou em empresas
privadas e públicas nas áreas humanas, e é ex-coordenadora do projeto de criação da
Secretaria da Juventude de Nova Veneza. Presta assessoria a animais desamparados do
município no qual reside, e apoio a outras instituições, juntamente com outros voluntários.

3.1 A NATUREZA DO EMPREENDIMENTO: ONG PATAS FELIZES

Tendo em vista pessoas comprometidas a auxiliar este projeto, a ONG começa
a se modelar por meio de reuniões para a sua apresentação, com esclarecimentos e o
valor de sua importância para a sociedade civil, também apresentando seu objetivo e as
atividades que serão executadas. Após isso será formada uma comissão com o intuito de
realizar uma proposta a ser apresentada para a Assembleia Geral. Sendo aprovado, será
feita a eleição para a suposta Diretoria e seus conselhos. Firmado os votos e elegidas as
pessoas para cada cargo, é registrado o Estatuto em cartório de Registro Civil de Pessoa
Jurídica, com a obtenção de um CNPJ, consolidando-o junto à Receita Federal. Com o
registro já sancionado, começam então os trabalhos a serem desenvolvidos. Partindo com
o planejamento em curto prazo, a ONG proposta pretende dar auxílio a animais
desamparados, como alimentação, vacinação e lares provisórios. Isso será feito com o
auxílio dos membros da mesma, e de veterinários aptos a desenvolverem tamanho
trabalho. Por fim contará com o voluntariado de pessoas da comunidade, que sejam
capazes de realizar o serviço com amor, dedicação e respeito a esses animais que de
alguma forma já sofreram alguma agressão e/ou abandono.
Em médio prazo serão propostas medidas para a castração dos animais, tendo
por objetivo diminuir a procriação destes, bem como evitar doenças como câncer e
infecção urinária, que afetam muitas fêmeas. Além da castração também será estudada a
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possibilidade de implantar o Microchip para registrar os animais. Este, através do seu
mecanismo, faz uma emissão de rádio, a qual é captada por um equipamento que faz a
leitura e verificação do código nele contido. Essa ferramenta será muito útil para a
sociedade civil, que quando adotar um animal já com o Microchip, poderá ter mais
segurança com relação a possíveis perdas ou fugas.
Por último e mais importante: para concretização do projeto, será necessário
tempo, estudo e a colaboração de muitos parceiros. Segue-se com uma ideia em longo
prazo, que seria a construção de um canil no município de Nova Veneza, o qual abrigaria
esses animais abandonados. Para a estrutura física, primeiramente é preciso analisar o
espaço contando com o auxílio da prefeitura, para que não ocorram problemas futuros,
como abaixo assinado, e entre outros, visto que o local precisará ser afastado da
localidade. Também foi pensado na sua estrutura interna, entre dormitório, sala de
cirurgia, banho e tosa e muito espaço para que os animais se acostumem com o local.
Será de grande importância escolher profissionais preparados, como adestrador,
médicos-veterinários e voluntários. A parceria poderá vir da Prefeitura, de empresas
privadas, mercados, pet shops, agropecuárias, clínicas veterinárias e pessoas físicas que
queiram se unir a essa causa. Seus recursos além de serem advindos de parceiros
também podem vir de uma marca que a ONG pretende criar com seu próprio nome e uma
linha de alimentos para cães/gatos.

4 ANÁLISE DE DADOS: UMA PROPOSTA DE VALOR EM SUGESTÃO

O modelo de negócio demonstra o raciocínio nos quais foram elaborados o
quadro e as conexões que uma parte faz com a outra. Com isso o quadro a seguir reúne
nove blocos. Eles são agrupados em quatro questões de cores variadas, e são
denominados: O que; Para quem; Como e Quando, descrevendo de forma clara como o
processo será elaborado (SEBRAE, 2013). Dentro de cada bloco foram aplicadas as
respostas dadas por membros da sociedade civil juntamente com a opinião da
pesquisadora, com o objetivo de traçar bons resultados para a implementação da ONG
Patas Felizes. Visto que essa ONG foi dividida em três passos, que consiste em curto,
médio e longo prazo, todos os passos foram acrescidos no quadro, para ter uma visão
geral desta.
Figura 6: Visão geral da ONG Patas Felizes
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Parcerias Principais
- Sociedade civil
- Estado
- Governo
- Universidades
- Empresas privadas
- Agropecuárias

Atividades
Principais
- Educar a população
Recursos Principais
- Voluntários
- Doações

Proposta de valor
Intangíveis:
- Informação
- Conscientização
Tangíveis:
- Linha de produtos

Estrutura de custos
- Infraestrutura
- Publicidade
- Alimentação

Relacionamento
com os parceiros
- Premiações
- Descontos
Canais
- Mídia
- Sociedade civil

Perfil dos parceiros
- Voluntários
- Clientes
- Segmentar por
bairros

Fontes de receita
- Carteira de voluntário
- Leilão
Fonte: Adaptado do Sebrae (2013).

Nos primeiros blocos, de cor “azul”, refere-se a “como” será feito, onde foram
analisadas as parcerias principais, as atividades principais e os recursos principais para a
ONG Patas Felizes. Com base nas respostas dos entrevistados, foram nomeadas as
principais que se destacam no quadro. A cor “vermelha” se refere à “o que” será feito,
onde se verificou a proposta de valor. Nos blocos de cor “verde”, trata-se de “para quem”
a proposta de valor será feita, os quais foram analisados o relacionamento com parceiros,
perfil dos parceiros e os canais. E por fim, nos dois blocos de cor “laranja”, que se referem
a “quanto” será ganho e quanto será gasto, onde foram analisadas a estrutura de custo e
as fontes de receita.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral do estudo buscou apresentar os pontos que podem se
relacionar com uma possível sugestão para uma proposta de valor baseada no modelo de
negócio.
O primeiro objetivo específico do estudo foi a caracterização da natureza do
empreendimento a ser implantado, no qual foi construído um planejamento a partir do
curto, médio e longo prazo, visto que a maior preocupação se concentrou no auxílio a
esses animais abandonados, como alimentação, vacinação e lares provisórios. Em médio
prazo surgiu a proposta de medidas para a castração dos animais, tendo como objetivo
diminuir

a procriação destes, bem como evitar doenças, e também em médio prazo, a

implantação de um Microchip para registrar todo o animal encontrado.
No longo prazo, se constituiu através da ideia da construção de um canil na
região destacada, o qual abrigaria esses animais abandonados. Foi pensado na sua
estrutura interna e externa e nas pessoas que poderiam estar aptas a desenvolver essa
corrente do bem.
Com relação ao segundo objetivo específico, identificar os aspectos relativos a
visão da sociedade civil sobre o empreendimento social no Município de Nova Veneza, foi
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possível perceber que os membros participantes da entrevista trataram o tema com
grande valor, no que se referiu a uma possível criação de uma ONG para animais
desamparados. De uma forma geral, relataram que uma movimentação social para um
bem para a cidade de Nova Veneza seria de suma importância, visto que já corre um
projeto de lei que prevê o controle da reprodução de cães e gatos que ainda não foi
sancionado.
O terceiro objetivo específico destacou a proposta de alguns itens que puderam
contribuir com o estudo para compor um modelo de negócio. Foram analisados quem
poderiam ser os parceiros-chave para uma proposta de valor. Desse modo, os principais
parceiros-chave na visão dos entrevistados se referiram ao estado, governo,
universidades, empresas privadas, fundações, institutos e pela sociedade civil em geral.
Analisaram-se as atividades principais para montar o modelo de negócio, visto
que essas atividades são as ações de relevância para a realização de um negócio. Com
base

na

percepção

dos

entrevistados,

as

atividades

principais

são

voltadas

principalmente para a educação da população. Outro item em destaque que também
compõe o modelo de negócio foi os recursos principais, visto que os mesmos se definem
em: físico, intelectual, humano e financeiro. Numa visão geral os recursos principais que
se destacaram na visão dos entrevistados foram à colaboração de empresas privadas e
projetos sociais. Também foi analisado a proposta de valor, que na visão dos
entrevistados, deveria ser constantemente mostrado para sociedade, visando maior
visibilidade e conscientização e estar ligado também a uma nova linha de produtos, com a
criação da própria marca. Tudo isso visando uma fonte de renda para atender a entidade.
As Ações de relacionamento com os parceiros que também compõe o modelo
de negócio, se referiu ao modo de apresentar possibilidades de criar laços sustentáveis
com os mesmos. Para os entrevistados, a ONG Patas Felizes reinventar-se
constantemente para manter pessoas dentro dessa organização.
No que se referiu ao Perfil dos Parceiros, a ONG Patas Felizes definiu dois,
que foram os parceiros-voluntários e os parceiros-clientes. Ou seja, o perfil do parceirovoluntário é voltado a prestar serviço. E o outro parceiro, seria o próprio cliente, que
ajudaria de forma indireta, comprando os produtos da ONG. Para os entrevistados, os
perfis dos parceiros poderiam ser definidos através de Bairros. Outro componente do
modelo de negócio foi o Canal, ou seja, as formas em que a ONG se comunicaria com os
parceiros. Conforme as respostas dos entrevistados em relação aos disseminadores, a
mídia seria a melhor alternativa, visto que tem um alcance mais rápido até as pessoas.
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Se tratando das fontes de receita, relatou as formas em que o dinheiro entraria
para a ONG. De acordo com os entrevistados, uma ideia para a entrada desse dinheiro é
da criação de uma carteirinha de voluntário da ONG que gere um carnê anual para
pagamento mensal, de uma taxa de doação. Além de vir dos produtos fabricados pela
ONG e de parcerias com entidades públicas e privadas negócio, sugeriu-se que, à
continuidade da implantação dessa proposta, começassem pelo aprofundamento mais
preciso sobre uma ONG. Também as regras básicas; direitos e deveres; definir de quanto
em quanto tempo as metas de curto, médio e longo prazo se concretizariam; um
aprofundamento na estrutura de custo e por fim analisar como a entidade poderia ser
dissolvida.
A pesquisa limitou-se exclusivamente no Município de Nova Veneza, visto que
a entrevista foi aplicada em membros que tem alguma relação com essa cidade, portando
percebe-se a viabilidade de estudo em outras cidades que ainda não possuem uma ONG.
Conclui-se que o tema é de bastante relevância para a cidade de Nova Veneza, assim
como para acadêmicos que buscam especialização e informações mais profundas a
respeito. Com o tempo, o terceiro setor se torna cada vez mais divulgado, entretanto
poderia estar sendo mais explorado pela sociedade em geral, dada a falta de
organizações não governamentais para operarem em todas as regiões.
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Resumo: Buscou-se nesta pesquisa fazer um rápido retrospecto da Gestão do Conhecimento (GC),
abordando dois modelos. Em nossos estudos acerca da modelagem de conhecimento, procuramos encontrar
alguns modelos de gestão do conhecimento e seus impactos sobre as organizações. Esta é uma pesquisa
com objetivos exploratórios, buscando preparar novas pesquisas o que a caracteriza pela natureza básica.
Valendo-se de procedimentos de pesquisa bibliográfica com vistas a identificar o Impacto da GC nos
processos organizacionais. Em particular apresenta-se o modelo desenvolvido com a ajuda da Gestão
Conhecimento - Interest Group (KM-SIG) do Consórcio Advanced Manufacturing - International (CAM-I).
Apresenta também o estudo Knowledge Management Barriers, Practices and Maturity Model, onde Oliva
(2014) apresenta seus estudos sobre barreiras, práticas e modelo de maturidade. Nas conclusões destacase alguns aspectos encontrados na literatura que apontam como a GC pode contribuir para a melhoria dos
processos organizacionais e a inovação.
Palavras-Chave: processos organizacionais, gestão do conhecimento, CAM-I, modelo de
maturidade, barreiras à gestão do conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
A Gestão do Conhecimento – GC, passa a ser uma prática adotada, especialmente
nas grandes empresas, em busca da eficiência e a eficácia de seus processos
administrativos e com vistas à cultura da Inovação. As técnicas de GC podem ser
importantes para formular o conhecimento tácito, gerando procedimentos documentados e
que incorporados à cultura organizacional devem orientar a execução das mais diversas
atividades dentro das organizações.
O conhecimento envolvido nas atividades organizacionais já tem sido abordado
desde as primeiras teorias da administração, tanto pelas teorias da linha da administração
científica, quanto na área de relações humanas.
Mesmo antes da revolução industrial e do advento dos estudos da administração, a
forma de produção artesanal nas oficinas que produziam sob encomenda já fazia intenso
uso da aprendizagem pela prática, por meio da transferência de conhecimentos entre
mestres e aprendizes.
Nos anos 80, esse tema tornou-se mais presente com o advento das abordagens
teóricas relacionadas à sociedade do conhecimento, ao aprendizado organizacional e às
competências essenciais na gestão estratégica (SPENDER, 1996).
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Em anos recentes, as pesquisas nessas abordagens intensificaram suas aplicações
práticas e o aprofundamento teórico, focalizando a necessidade de se entender como as
organizações trabalham com o conhecimento para desenvolver novos produtos, novos
processos e novas formas ou arranjos organizacionais mais flexíveis, tudo isto na busca de
vantagens competitivas sustentáveis.

2 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa classificada quando aos objetivos como exploratória, de
natureza básica, servido de base para outras pesquisas. Foram utilizados procedimentos
bibliográficos com vistas a identificar o Impacto da GC nos processos organizacionais. É a
discussão do resultado parcial de pesquisas de nosso grupo, acerca da modelagem de
conhecimento. São apresentados dois modelos de gestão do conhecimento, observandose em especial seus impactos sobre as organizações.

3 GESTÃO DO CONHECIMENTO E OS MODELOS EM ESTUDO

A implantação coordenada da Gestão do Conhecimento (GC) cria uma vantagem
competitiva sustentável e de difícil imitação, pois está enraizada nas pessoas que trabalham
na empresa, e não em recursos físicos, que são facilmente imitáveis pelos concorrentes
(QUINN et al., 1997) e menos flexíveis para reagir às incertezas do ambiente (THOMKE &
REINERTSEN, 1998).
O modelo KM-SIG (CAM-I, 2016) apresentado neste documento identifica a rota do
conhecimento num processo de filtragem realizado por equipes de projetos, comunidades
de conhecimento, comunidades de práticas e conhecimentos de redes.
Empresas estão organizadas em torno do objetivo de maximizar o valor,
consequentemente tomar decisões. “Há que considerar os mais distintos cenários e riscos
inerentes, sempre tendo em vista “maximizar o valor da empresa ou a riqueza dos
acionistas”, o que nem sempre significa atender aos reclamos por lucros imediatos dos
acionistas (Vianna, 2015, p.9). Para produzir valor, e tomar decisões sobre a utilização dos
recursos, administradores recebem o suporte dos sistemas de informação da empresa.
Indivíduos, no entanto, em suas decisões se aplicam um processo tácito de avaliar
informações que são fornecidas. Esse processo pode ser geralmente descrito como o
conhecimento que residem dentro de uma organização. A gestão do conhecimento refere-
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se a capturar e disseminar o conhecimento tácito através de ferramentas, técnicas e
processos.
O modelo proposto KM-SIG é trabalhado neste documento se baseia em uma
estrutura organizacional que facilita a filtragem progressiva de ideias através de:
• domínios do conhecimento,
• redes de conhecimento,
• alinhamento estratégico,
• conhecimento tácito e explícito,
• valor potencial e real,
• núcleo estável,

• missão,
• processos críticos,
• equipes de projeto,
• comunidades de conhecimento,
• comunidades de prática e
• processo de aprendizagem.

Figura 1 – Estrutura da organização e três áreas de atuação da gestão

Fonte: Adaptação dos autores

Neste modelo (figura1), ainda ressalta que a direção da organização, deverá se
concentrar em pelo menos três aspectos:
1. Em primeiro lugar, são necessários estudos de melhores práticas entre
empresas. Isto pode fornecer uma base, para estudar como as mudanças de
capitais e mercado de trabalho podem afetar a empresa.
O conhecimento e práticas de gestão, por vezes assumem a forma de
repositórios de conhecimento. Existem práticas alternativas que melhor
ilustram estes princípios e que devem ser considerados em sua adoção e
desenvolvimento, tais como em Davenport e Prusack, 2000; Amidon,
1997; Nonaka e Takeuchi, 1995.
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2. Em segundo lugar, com uma base estabelecida, os estudos devem ser
registrados e fornecer ideias sobre a eficácia relativa de várias práticas
correlatas.
A Gestão do conhecimento pode ser descrita, em parte, como uma
capacidade de uma organização para capturar processos tácitos de
indivíduos, apropriando-se como conhecimento organizacional e produzindo
uma vantagem competitiva.
Para Davenport e Prusack (2000, p. 43) há uma resistência de indivíduos que
possuem conhecimento muito específicos, pois isto significa um poder
monopolizado em suas mãos.
A forma como uma organização conduz o compartilhamento desses ativos de
conhecimento e a análise dos fatores que estão associados ao sucesso em
faze-lo, são pontos fundamentais para a gestão do conhecimento. Tudo isto
uma vez entendido poderá ser generalizado entre empresas e indústrias.
3. O terceiro aspecto se refere, aos impactos da estrutura organizacional na
gestão do conhecimento. Por exemplo: funções centralizadas ou
descentralizadas, podem ter um impacto sobre a capacidade de uma empresa
para incorporar as estratégias de gestão de conhecimento de vários tipos.
A adoção de novas tecnologias de informação, podem influir tanto na
comunicação intraorganizacional como na interorganizacional, podendo
assim fomentar a cultura do conhecimento na organização.

Outro modelo estudado, é o modelo de maturidade (figura 2) é proposto por Oliva
(2014), que é resultado da pesquisa quantitativa representativa, em vez da validação de
uma proposta concebida a priori, como a maioria dos modelos da literatura. A pesquisa foi
realizada com as maiores e melhores empresas brasileiras, de acordo com ranking
nacional. Há o pressuposto de que um modelo preciso para avaliar a maturidade, permitirá
aos gestores identificar em que nível a sua empresa é e como eles podem evoluir para
níveis mais elevados de GC das empresas.
As principais implicações deste estudo de Oliva é que apresenta três tipos de
barreiras: ambientais, organizacionais e humanos. É diferente, porque estabelece para
cada passo do processo de GC, o que é geralmente avaliado no processo como um todo
em um passo específico.
Do mesmo modo, o modelo de análise da prática avalia as ações relacionadas com
a GC de forma estruturada através de oito fatores: sênior de gestão, tecnologia, orientação
GC, controle, fator humano, transparência, envolvimento e organização.
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Figura 2 – Análise de barreiras internas e externas

Fonte: Adaptado de Oliva (2014)

Em ambos os modelos apresentados, emergem fatores que influem diretamente no
estabelecimento de processos, de ferramentas para extração do conhecimento e na
formação de uma cultura organizacional voltada para o Conhecimento.

4 CONCLUSÕES

Os dois modelos apresentados neste estudo preliminar, trazem aspectos da gestão
do conhecimento intimamente ligados às estruturas organizacionais. O primeiro, se refere
a todo o processo de implementação, porquanto o segundo explicita também as barreiras
existentes,
A bibliografia pesquisada, aponta que a formalização do conhecimento permite a
contínua melhoria dos processos que requer o nível mais elevado de eficiência. Por outro
lado, a busca de vantagens competitivas, o que poderá implicar a adaptação de uma
inovação cultural, passa pela adaptação de um sistema de GC para a realização dos
objetivos organizacionais.
Também há a percepção de que muitos processos podem ser racionalizados e
muitos projetos podem ser melhores conduzidos quando a memória organizacional é
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preservada. Por outro lado, a falta de formalização ao conduzir os procedimentos conduz
a uma perda de energia humana nos processos organizacionais. Da mesma forma, há uma
perda constante de conhecimentos adquiridos durante a realização dos projetos
organizacionais e que será de grande importância para a realização de outros projetos que
mantêm níveis de semelhanças relevantes.
Outro aspecto relevante abordado nos Sistemas Baseados em casos (SBC) é a
possibilidade real de REUSO dos casos de sucesso registrados em repositórios
organizacionais. A capacidade de tirar proveito de equipes que já experimentaram as
mesmas situações e a possibilidade de utilizar soluções que foram já testadas, pode reduzir
o nível de recursos a serem adaptados, reduzir o tempo para a conclusão do projeto,
melhorar o nível de qualidade e permitir que a empresa venha a superar as expectativas de
seus clientes.
Neste sentido, a GC pode contribuir para a melhoria dos processos organizacionais
e de retardar o processo natural de desorganização e, portanto, a adaptação de GC em
organizações estabelece um processo gradativo.
Identificar e analisar como a gestão do conhecimento interagem com as
características organizacionais, e vice-versa devem ser temas de pesquisa e que irão
facilitar a absorção do conhecimento e proporcionar vantagens competitivas.
A gestão do conhecimento é uma área de estudo de interesse crescente nas
organizações e, os estudos acadêmicos serão úteis para analisar e refinar estas novas
práticas.
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Resumo: A partir de pesquisa empírica, levantou-se o desejo de destino de viagem de moradores do
município de Santa Rosa do Sul, SC, colhendo-se dados que além de destacar o desejo de destino de
viagem, também mensuraram a busca e a possibilidade de futura instalação de agência de turismo na
localidade. Constatou-se, então que existe possibilidade de ter-se dupla vantagem: atender à necessidade
dos moradores, possíveis clientes, e também propiciar abertura de um novo negócio na cidade.
Palavras-Chave: Agência de Turismo; Viagem dos Sonhos; Férias.

1 INTRODUÇÃO

A investigação proposta junto à população do município de Santa Rosa do Sul,
região sul de Santa Catarina, buscou avaliar qual o desejo de destino de viagem dos
sonhos desses moradores. Através do contato direto e uso de questionários e entrevistas
coletaram-se dados para traçar o perfil das pessoas para se obter a visão do que pensam
e como agem para chegar aos seus objetivos em relação a viagens turísticas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa foi fundamentada principalmente em dois referenciais teóricos. O
primeiro foi a pesquisa “A imagem dos destinos turísticos urbanos” de José Manoel
Gonçalves Gândara. O referido trabalho trata da relação entre o marketing, produção e
venda do destino em contraposição a realidade que o turista encontra no destino.
Segundo o autor, o conhecimento prévio, através do trabalho de marketing e o contato
real do turista com o destino vivenciado tem que ser o mais aproximado possível, para
não gerar decepção no viajante. A percepção que o turista tem com relação às
informações sobre o destino a ser visitado influi na decisão do deslocamento ao local
escolhido. A imagem leva à decisão da compra podendo o resultado confirmar as
expectativas ou não, caso em que gere a frustação do cliente, experiência que não será
repetida (GÂNDARA, 2008). A identificação proposta pelo marketing turístico com relação
a imagem permitirá definir o destino mais conveniente para satisfazer as necessidades,
desejos que o turista espera. Salienta que é importante identificar a imagem do destino
turístico sob a ótica do turista e compará-la com a imagem do primeiro contanto antes do
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deslocamento ao destino escolhido e com as expectativas geradas. Nesse sentido, a
imagem pré-concebida do destino é extremamente importante na escolha de uma viagem.
O segundo referencial é “Aprendendo a entrevistar: Como fazer entrevistas em
Ciências Sociais”, Valdete Boni e Silvia Jurema Quaresma, no qual se aborda a
importância e a utilização de diversos tipos de entrevistas, sendo no caso a entrevista
estruturada, aberta e semiaberta. Salientam que é a entrevista uma das partes mais
importantes de uma pesquisa, listam as fases da mesma destacando o planejamento em
função do objetivo da mesma. A pesquisa inspirou-se na ideia de que a interação do
entrevistado e do entrevistador favorecem respostas espontâneas, além de haver a
possiblidade de o tema ser abordado por aspectos inesperados, que enriquecem a
pesquisa.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa partiu do interesse dos autores em compreender os sonhos e
desejos de viagem dos moradores de Santa Rosa do Sul, pequena cidade do interior do
Estado de Santa Catarina, com a economia predominante agrícola, população total de
aproximadamente de 8.309 habitantes, dos quais aproximadamente 4 mil moradores
vivem no perímetro urbano, onde foram aplicados os questionários. A cidade está
localizada as margens da BR-101 e tem boas alternativas para o ecoturismo com
destaque para o Parque Municipal Cachoeira da Peroba e passeios ecológicos pela
Escola Agrotécnica do Instituto Federal Catarinense – Campus de Santa Rosa (SANTA
ROSA, 2016). A pesquisa utilizou-se de um misto de metodologia quantitativa e
qualitativa.
Num primeiro momento, em sua fase quantitativa, aplicou-se a técnica de
questionário fechado. Tal foi composto por questões básicas que apontaram o perfil da
pessoa questionada, como idade, escolaridade, profissão, experiências vividas e
expectativas futuras. Foram aplicados 48 questionários com 10 questões, que serviram
como modo de interpretar melhor os objetivos propostos pela realização deste artigo.
Na abordagem aos entrevistados,

os pesquisadores apresentavam-se

informando serem alunos do Curso Superior de Gestão de Turismo do Instituto Federal
Catarinense – Campus Avançado Sombrio, informando, também, que o anonimato seria
mantido. Os respondentes do questionário, todos residentes em Santa Rosa do Sul, foram
escolhidos aleatoriamente e em diversos pontos da cidade, como bancos, comércios,
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escolas, praças, na data 13 de junho de 2016, durante o período da tarde. Os resultados
foram tabulados e analisados.
Na segunda etapa foram apresentadas quatro questões nas quais os
entrevistados tiveram oportunidade de maior detalhamento, em forma de entrevistas
qualitativas (em amostra de 8,33% da população respondente do questionário).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise dos dados, após a tabulação, se verificou os seguintes resultados:
do total dos entrevistados 54% mulheres e 46% homens; a idade abrangida entre 18 a 70
anos, foi verificado que as idades de 25 a 44 anos predominaram nas entrevistas e com
menor índice percentual de 45 a 70 anos; quanto a escolaridade contatou-se que 52%
concluíram o segundo grau, 28% ensino fundamental e 20% ensino superior.
Os entrevistados representam diversas profissões dentre elas predomina a
área comercial com 33% e com menor percentual autônomos com 2%.
Os destinos já visitados pelos entrevistados foram delimitados em regiões,
como:
•

Região Sul com 57%, predominando o turismo gastronômico, festas, roteiro de
inverno, como São Joaquim, Bento Gonçalves, Gramado, Lages. Também o
turismo cultural Florianópolis; religioso, Nova Trento; turismo de compras em
Brusque, Balneário Camboriú, Porto Alegre Bento Gonçalves; turismo de
aventura, Canyons, Praia Grande; Imbituba, Laguna, Florianópolis com a
modalidade de surf, turismo de sol e praia, entre outros.

•

Região Sudeste com 30%, a grande maioria citou a cidade de São Paulo, como
turismo de compras, turismo de negócios; Aparecida turismo religioso e
cultural; Rio de Janeiro turismo cultural, lazer, sol e praia.

•

Região Norte, Nordeste e Centro– Oeste com 13%, predomínio do turismo de
sol e praia, também, histórico e cultura Salvador, Porto Seguro, Recife, São
Luiz e Amazonas e Pantanal, como destino para praticar pesca.

•

No exterior 1%, destino cultural e de compras, como Paraguai, Uruguai e
Argentina.

•

Os lugares que os entrevistados desejam conhecer:

•

Na Região Sul com 22%, deseja conhecer Gramado, Natal Luz, e Bento
Gonçalves, atraídos pela paisagem de inverno, gastronomia, vinícolas e feiras;
Foz do Iguaçu, Cataratas; Balneário Camboriú festas e praias.
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•

Na Região Sudeste com 30%, deseja conhecer Rio de Janeiro, turismo sol e
praia, histórico e cultural; São Paulo, eventos, compras, cultural/religioso;
Minas Gerais, cidades históricas, gastronomia e aventura.

•

Na Região Norte, Nordeste e Centro Oeste com 47%, predomina o interesse
em conhecer as cidades que oferecem turismo de sol e praia, cultural/histórico,
como Salvador, Fortaleza, Salvador, Recife e Fernando de Noronha, alguns
desejam conhecer o Rio Amazonas e Pantanal como turismo de pesca.

•

Exterior com 1% destinos citados as cidades da América Latina, Buenos Aires,
vida noturna, Santiago do Chile, Cordilheira dos Andes; Europa em geral, como
Irlanda,

turismo

cultural;

Itália

e

França,

para

conhecer

atrativos

culturais/históricos, gastronômicos; Estados Unidos, Disneylândia. Vaticano e
Israel, turismo religioso.
Os entrevistados pretendem viajar em um curto espaço de tempo nos próximos
meses ou até 2 anos e com menor percentual entre 7 e 10 anos.
Percebe-se a necessidade dos serviços de uma Agência de Turismo pelos
entrevistados, 61% disseram que procuram e irão procurar para planejar e organizar seu
deslocamento, 32 % não procurariam e 2 % não sabe.
Além disso, pode-se constatar que os jovens gostam de fazer viagens com
mais aventuras e improvisos, preferem percorrer distâncias menores, preferem se
deslocar próximo de seu meio ambiente, praticar esportes radicais e com amigos. Os
estudantes, nas férias escolares, aspiram viajar para lugares distantes o que exige maior
planejamento.
As pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos viajam mais vezes e para locais
mais afastados, devido à maior estabilidade financeira, gostando de viajar em excursão e
levando a família. Costumam hospedar-se em locais pré-agendados, gostam do turismo
de praia e sol, turismo de compras, cultural e gastronômico.
A faixa etária compreendida dos 45 anos ou mais, costumam viajar para locais
que oferecem turismo religioso/cultural, gastronômico, são mais exigentes, gostam de
roteiro organizado. Muitas das viagens são para visitar parentes e aproveitam para
desfrutar dos locais visitados, esta faixa etária tem disponibilidade de viajar na baixa
temporada.
Já em relação a segundo etapa da pesquisa, os entrevistados foram escolhidos
entre os respondentes do questionário que se disponibilizaram para tanto. Foram quatro
(4) pessoas no universo de quarenta e oito (48) a seguir, resumidamente, as respostas.
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•

Entrevistado A - viajou a São Paulo, para uma exposição de arte, gostou muito,
pretende conhecer a Irlanda, no momento não acha propício devido “a
economia e ataques terroristas”, irá viajar nos próximos 5 anos e irá sozinha.

•

Entrevistado B - viajou a Bahia, a viagem que o mais marcou foi a Nova Trento,
SC, viajou em excursão, quer conhecer Rio de Janeiro, pontos turísticos, praia.
Pretende em breve ir em excursão com a família.

•

Entrevistado C - viaja frequentemente a São Paulo para compras, pretender ir a
Caruaru PE para compras, vai de avião, com a família.

•

Entrevistado D - já esteve em Gramado, Caxias do Sul, São Joaquim e Canela,
frequenta esses lugares em função do clima, paisagens, diversões e boa
comida. Costuma viajar com amigos. Quer conhecer o Parque Nacional em Foz
do Iguaçu e fazer umas compras no Paraguai, vai por conta própria e com
amigos.

Observando os resultados demonstrados através da análise dos gráficos,
pode-se concluir que as pessoas na faixa etária de 35 anos a 44 anos, são as mais
propensas a realizar viagens, pois já estão formadas, estabilizadas no mercado de
trabalho e com condições financeiras definidas. Constatou-se que o interesse de viajar
das pessoas está mais focalizado dentro do Estado de Santa Catarina e Estados
próximos. A motivação para viagens além de lazer e de desfrutar férias, tem como
objetivo realizar compras, turismo religioso, visitar e estar junto aos parentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi alcançado, mensurando-se o interesse dos
pesquisados, feita avaliação sobre a percepção e os destinos de viagem dos
entrevistados. Notou-se que as diferentes técnicas de abordagem com a aplicação de
questionários e entrevistas foi de grande valia para aprimoramento dos resultados. Nos
questionários a objetividade nas respostas auxiliou para demarcar um norte, já nas
entrevistas as pessoas se manifestaram mais espontaneamente e relataram fatos
peculiares, dando maior compreensão nas respostas.
Quanto a quantificação dos dados pesquisados pode-se afirmar que apesar do
estudo ter sido realizado em uma pequena comunidade atualmente as pessoas tem
grande interesse e vontade de viajar, conhecer, usufruir lugares diferente do seu
cotidiano, elas tem ideia do que lhes interessa e também observou-se que o planejamento
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de seus deslocamentos não é algo improvisado mas querem ter a certeza de que a
viagem idealizada será segura, confortável e bem aproveitada elaborada por profissionais
competentes. Por fim, sobre a possibilidade de instalar uma Agência de Turismo no
município de Santa Rosa do Sul, ao menos no quesito interesse em viagens, demonstrouse sua viabilidade, faltando apenas um talvez no momento não, mas a médio e longo
prazo seria mais adequado.
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APÊNDICES
APÊNDICE - A – Questionário aplicado aos moradores, durante visita à cidade de Santa
Rosa do Sul

QUESTIONÁRIO
1 – Reside em Santa Rosa do Sul?
2 – Idade:
3 – Escolaridade:
4 – Área profissional em que atua?
5 – Já viajou? Para onde?
6 - Lugar que deseja conhecer?
7 – Acredita poder realizar?
8 – Quando (espaço de tempo)?
9 – Irá procurar agência de turismo?
10 – Haveria a possiblidade do Sr./Sra. participar de entrevista posterior,
detalhando mais sobre assunto? Número ou e-mail para contato.
Fonte: Autores, 2016
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APÊNDICE - 02 – Entrevista aplicada aos moradores de Santa Rosa do Sul, com questões
detalhadas

ENTREVISTA
1 – Quando viajou e como foi a experiência?
2 – Onde deseja ir na sua viagem dos sonhos?
3 – O que acha que encontrara no destino da visita?
4 – Pretende ir só ou com outras pessoas?
Fonte: Autores, 2016
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CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL DOS PESCADORES ARTESANAIS
SOBRE A MIGRAÇÃO REPRODUTIVA DE TAINHA (Mugil spp.) NA ÚLTIMA DÉCADA
EM LAGUNA, SANTA CATARINA, BRASIL
Ana Olívia Martins Laurentino1,2, Maria Ester Bueno dos Santos1, Victória Gomes
dos Santos1, Rodrigo Rodrigues de Freitas1,2
1 Universidade
2 Universidade

do Sul de Santa Catarina/Curso de Ciências Biológicas/anaolivia.laurentino@gmail.com
do Sul de Santa Catarina/Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso
Comum - GRUC/rodrigo.manejo@gmail.com

Resumo: A pesca artesanal da tainha é uma das atividades mais tradicionais no estado de Santa Catarina,
sendo praticada por aproximadamente 8 mil pescadores. A tainha é um peixe pelágico que ocorre em
grande quantidade nas regiões Sul e Sudeste do Brasil nos meses de maio a agosto, período
correspondente a sua migração reprodutiva. Devido ao déficit de informações na literatura acerca da pesca
artesanal de tainha na região sul de Santa Catarina, objetivou-se avaliar a percepção dos pescadores sobre
a quantidade de tainha capturada nos últimos dez anos e o Conhecimento Ecológico Tradicional (CET)
destes sobre a migração reprodutiva da tainha em Laguna, SC. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com 11 pescadores artesanais profissionais que atuam em 10 pontos distintos e que
foram identificados através do método bola-de-neve. Os resultados mostraram que houve redução
significativa na quantidade e no tamanho da tainha capturada nos últimos dez anos e sugere-se que dentre
os principais fatores envolvidos estão a pesca industrial e o uso de malhas de rede pequenas na lagoa. Os
pescadores artesanais detêm de rico CET sobre a migração da tainha que se mostrou compatível com os
dados da literatura científica. O uso do CET dos pescadores artesanais pode subsidiar as lacunas do saber
científico na elaboração de planos de gestão que visem a utilização sustentável deste recurso pesqueiro.
Palavras-Chave: Conhecimento Ecológico Tradicional, Tainha, Pesca artesanal, Migração reprodutiva.

1 INTRODUÇÃO
A tainha (Mugil spp.) é uma espécie pelágica pertencente à família Mugilidae que é
constituída por espécies eurihalinas e euritérmicas encontradas em todo o mundo
(SECKENDORFF & AZEVEDO, 2007). São comuns em água pouco profunda, perto de
desembocaduras de rios, em lagoas estuarinas e alimentam-se de matéria vegetal
retirada do lodo ou areia existente no substrato onde vivem (MENDONÇA et al., 2011).
Segundo Menezes & Figueiredo (1985), no sudeste e sul do Brasil o gênero Mugil é
representado por sete espécies, sendo M. platanus a mais comum e com maior interesse
econômico.
O gênero Mugil ocorre em grandes quantidades no litoral sul brasileiro entre maio e
agosto, quando realiza a sua migração reprodutiva do extremo sul em direção ao norte,
passando pelo litoral catarinense (MELO et al., 2008). Durante a migração reprodutiva a
tainha é predada por várias espécies, inclusive pelo ser humano (VIEIRA et al., 2008;
GONZÁLEZ-CASTRO et al., 2009).
A pesca da tainha (Mugil spp.) em Santa Catarina é uma atividade sazonal e a
mais tradicional pesca artesanal, sendo praticada por quase 8 mil pescadores (MMA,
2015). Originou-se com os imigrantes açorianos que intercalavam as safras de pesca com
períodos de agricultura e produção de farinha (RODRIGUES & GIUDICI, 2011). Nesta
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pesca os pescadores utilizam diferentes métodos de pesca, sendo eles: redes de caceio e
malha, redes de cabo e calão, redes de espera, rede de cerco, redes de arrasto de praia e
tarrafas (MELO et al., 2008; MMA, 2015).
Nas lagoas costeiras e estuários as capturas incidem sobre cardumes que estão
saindo para migração reprodutiva, ou que estão em migração, podendo entrar nos
estuários conforme a direção do vento. O acompanhamento monitoramento da temporada
de pesca da tainha no Estado em 2012 indicou uma captura de 14 toneladas entre abril e
junho (MMA, 2015). Contudo, não há estudos avaliando a percepção do pescador sobre a
quantidade de tainha capturada ou se houve mudanças relevantes no tamanho do peixe
capturado.
Os recursos pesqueiros são explorados para o consumo doméstico e para o
comércio configurando como uma importante fonte de renda regional. As atividades
pesqueiras baseiam-se na transferência dos conhecimentos e estratégias de geração a
geração e não necessitam de avançadas tecnologias (RODRIGUES e GIUDICI, 2011).
O pescador detém de riquíssimos conhecimentos sobre a pesca, chamado de
Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), que constitui um acervo merecedor de
atenção, pois pode fornecer informações valiosas sobre singularidades da atividade, da
espécie-alvo e do meio ambiente (SILVA, 2013). O CET é definido como um conjunto
“integrado que incluem os sistemas locais de conhecimento e classificação dos grupos em
questão, as suas práticas ambientais e sistemas de gestão, suas instituições sociais que
fornecem as regras para os sistemas de gestão, tais como territórios tribais, e suas visões
de mundo que constituem a base ideológica ou ética destes sistemas” (BERKES, 2012,
p.5). A compreensão do CET pode complementar o saber científico, diminuir as lacunas
existentes entre as atividades humanas e os ecossistemas e auxiliar na modificação de
planos de manejo dos recursos pesqueiros artesanais (DIEGUES, 1995; SEIXAS &
BERKES, 2005).
A partir de 1980 houve um grande aumento de pesquisas realizadas sobre
comunidades de pescadores artesanais e sobre o CET dos pescadores sobre a biologia
de espécies marinhas, das técnicas de manejo tradicional e organização tradicional da
pesca (KALIKOSKI et al., 2006), porém, ainda há uma grande lacuna de informações
sobre a pesca artesanal que ocorre no sul de Santa Catarina.
Devido ao déficit na literatura existente sobre a pesca artesanal de tainha no
município de Laguna, objetivou-se analisar a perspectiva do pescador sobre a variação na
quantidade de tainha capturada nos últimos dez anos, e o CET sobre a migração da
tainha, visando compreender os fatores envolvidos neste processo.
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2 METODOLOGIA
O município de Laguna situa-se na costa catarinense (28°28’54” S; 48°46’56” W) e
abriga o maior complexo lagunar do Estado, formado pelas Lagoas de Santo Antônio dos
Anjos (mais austral, com 33,85 Km²), Imaruí (na porção central, com 86,32 Km²) e Mirim
(mais boreal, com 63,77 Km²), tendo como principal bacia fluvial o Rio Tubarão (MMA,
2015). Sua desembocadura no Oceano Atlântico ocorre pelo Canal da Barra de Laguna,
também conhecido por Molhes da Barra.
A coleta de dados foi realizada através de um roteiro de entrevista semiestruturado,
contendo perguntas abertas e fechadas (GIL, 2002), sendo utilizada a metodologia da
bola-de-neve para a identificação dos informantes (BALDIN & MUNHOZ, 2011). As
entrevistas ocorreram no mês de outubro de 2015 nas casas dos pescadores e, quando
possível, nos pontos de pesca. Ao todo foram amostrados dez pontos de pesca, sendo
eles: Arial, Barra, Barranco, Cais, Gansos, Mar, Ponta das Pedras, Desembocadura do
Rio, Tesoura e Toca.
Foram entrevistados onze pescadores artesanais profissionais, tanto marítimos
como estuarinos, com idade variando de 41 até mais de 70 anos e que estavam em
atividade há no mínimo 30 anos. Os entrevistados pescam diariamente durante a safra de
tainha e utilizam tarrafa ou rede de cerco ou ambos para realizar a sua captura. Os dados
coletados foram interpretados na sua forma literal com base na literatura existente sobre o
tema (CANNEL & KAHN, 1974). Foram estabelecidos os pontos principais das entrevistas
e selecionados os trechos que exprimiam de forma mais nítida a situação da pesca da
tainha nos municípios estudados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Notou-se que o CET sobre a migração reprodutiva da tainha dos entrevistados
encontrava-se em consonância com a literatura (Tabela 01) (LEMOS et al., 2014; VIEIRA
& SCALABRIN, 1991), apesar de os pescadores apresentarem baixo nível de instrução
foram. Segundo Lemos et al. (2014), as tainhas capturadas no período de janeiro a
agosto em Santa Catarina apresentam um número grande de indivíduos imaturos. Isto
estaria de acordo com a afirmação dos pescadores e esses indivíduos imaturos
corresponderiam aos indivíduos que estão saindo para a primeira migração reprodutiva.
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Tabela 01 – CET sobre migração reprodutiva dos pescadores artesanais e comparação com os dados da literatura
científica especializado.

Processos
da migração

Mês

CET

Conhecimento Científico

Fonte

Origem

-

Indivíduos advindos de lagoas
argentinas

LEMOS et al.,
2014

Deslocamento

Abril a
julho

Chamado de “corrida da tainha”

Trajeto

Abril a
julho

Indivíduos saem da Argentina,
passam pela costa rio-grandense
e chegam em SC

Provenientes dos pontos austrais
da América
Denominado de migração
reprodutiva (MR) da tainha
Indivíduos deslocam-se dos
pontos austrais, alguns desovam
nas lagoas do RS e continuam
seu trajeto até o norte

Desova

Maio a
julho

Ocorre no complexo lagunar
devido às condições como
salinidade e temperatura serem
favoráveis para o processo

Ocorre somente em locais que
possuem as condições
necessárias, como: salinidade,
temperatura e oferta nutricional

LEMOS et al.,
2014

Pós-desova

Agosto

Os peixes retornam para o mar
aberto (facão) e seguem para a
Argentina

As tainhas vão para mar aberto
novamente para retornar para os
pontos austrais

LEMOS et al.,
2014; VIEIRA &
SCALABRIN,
1991

Larvas e
juvenis

Agosto
a abril

Ficam na lagoa até estarem
maduros devido as condições da
lagoa para iniciar a “corrida”

Permanecem nas lagoas devido
ao aporte nutricional e ambiental
até atingirem a maturidade sexual
para realizar a sua primeira MR
Fonte: Elaboração dos autores, 2016.

MMA, 2015
LEMOS et al.,
2014; VIEIRA &
SCALABRIN,
1991

LEMOS et al.,
2014

Todavia, apesar de o complexo lagunar oferecer todo o suporte necessário para a
desova e o desenvolvimento da tainha, 100% dos pescadores afirma que nos últimos dez
anos a quantidade de tainha capturada diminuiu consideravelmente e todos os
pescadores acreditam que houve também uma diminuição do tamanho das mesmas e
que tais fatos estariam relacionados a diversos fatores (Gráfico 01).
Gráfico 01 – Fatores envolvidos com a diminuição do estoque pesqueiro de tainha nos últimos dez anos
em Laguna segundo os pescadores entrevistados.

Fonte: Elaboração dos autores, 2016.

Na década de 1980, os pescadores artesanais eram responsáveis por
aproximadamente 70% da produção de tainha catarinense e atualmente representam
somente 11% da captura total do Estado (IBAMA, 2007). A pesca industrial da tainha é
realizada por embarcações (traineiras) que operam com redes de cerco, sendo realizada
durante o período de migração reprodutiva da tainha em mar aberto, ocorrendo
principalmente nos meses de maio a junho, período que intercala com o período de pesca
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da sardinha-verdadeira (MMA, 2015). A pesca da tainha pelas traineiras é vista como um
potencial recurso alternativo à pesca de sardinha-verdadeira devido às crises no estoque
deste recurso nos últimos anos (MIRANDA & CARNEIRO, 2007).
Sendo o recurso pesqueiro caracterizado como um recurso de uso comum, o seu
uso compartilhado faz com que a subtração deste por um usuário reduza a extração do
mesmo por outrem (SEIXAS & BERKES, 2005). Sendo assim, o avanço da pesca
industrial faz com que o estoque pesqueiro reduza drasticamente para os pescadores
artesanais (VASCONCELLOS et al., 2007).
Segundo o Pescador I, o uso de tecnologias mais avançadas pelas traineiras, como
o uso de sonares para a localização dos cardumes, facilita a captura da tainha em grande
escala e interrompe o seu trajeto migratório, o que contribui para a diminuição do estoque
que entra no complexo lagunar. Os pescadores denominam a pesca industrial de “pesca
predatória” e os pescadores industriais de “predadores”, pois, “o que eles pescam não é
pra eles, não é pra alimentar o filho nem a mulher deles. O que eles pegam é só pra
vender. Daí eles vão lá com o sonar, acham o cardume, jogam a rede em cima e pegam
tudo. Tudo! Sobra uma tainha ou outra só. Daí, o que vai vir pra cá, me diz?” (Pescador
IV).
Outro fator citado foi a utilização de redes, principalmente o aviãozinho, com
malhas muito pequenas dentro das lagoas para a pesca de camarão. O aviãozinho é uma
rede cilíndrica semelhante a um saco com a panagem sustentada por aros de ferro em
águas rasas (LOEBMANN & VIEIRA, 2006). É efetuada durante a noite por meio de
atração luminosa e possui baixa seletividade (VIEIRA et al., 1996).
Esta técnica estaria auxiliando na diminuição do estoque porque ocorre a captura
acidental dos juvenis de tainha que estariam, ainda em processo de maturação. Um
estudo realizado por Loebmann & Vieira (2006) mostrou que 23,6% da captura total do
aviãozinho é composta por siris e peixes, incluindo a tainha.
Já a poluição das lagoas do complexo, segundo os entrevistados, está relacionada
com o desague do Rio Tubarão que traz dejetos advindos da agricultura e pecuária, como
resquícios de agrotóxicos, e com o descarte irregular dos materiais do saneamento básico
que prejudicam o desenvolvimento dos indivíduos que se encontram na lagoa. Estudos
comprovam que os agrotóxicos carreados pelos cursos fluviais afetam em vários aspectos
a ecologia de diversas populações, principalmente dos peixes (MOREIRA et al., 2004).
Os pescadores consideram que as mudanças climáticas, relacionadas ao aumento
de temperatura e da pluvialidade no período do inverno e outono, pode estar relacionado
com a queda do estoque pesqueiro, pois a tainha necessita de condições climáticas
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favoráveis para o seu desenvolvimento durante a migração reprodutiva, tais como:
temperatura, salinidade, correntes marítimas, vento e precipitação (MMA, 2015). Eventos
como o El Niño, ocorrido no ano do presente estudo, aumentam precipitação no estado de
Santa Catarina e podem contribuir para diminuir a salinidade, impactando negativamente
o recrutamento juvenil e a migração reprodutiva da tainha devido a necessidade de
estabilidade para o desenvolvimento dos indivíduos (GARCIA et al., 2001), prejudicando o
estoque pesqueiro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa mostraram que os pescadores do município de
Laguna são detentores de um riquíssimo CET sobre a migração da tainha. Sua percepção
acerca do meio em que estão inseridos e sobre como seus elementos funcionam e se
organizam é notável e deveria ser objeto de maior valorização e difusão. Os pescadores
artesanais reconhecem que a diminuição do estoque pesqueiro de tainha se deve,
principalmente, à ação da pesca industrial, ao aumento do número de pescadores, ao
aumento do esforço da pesca, ao uso do aviãozinho nas lagoas onde as larvas e os
juvenis se desenvolvem e à poluição nas águas estuarinas. Sugere-se a realização de
estudos mais específicos sobre a relação entre qualidade da água e pesca, bem como em
relação ao nexo entre mudanças climáticas e a reprodução e o desenvolvimento da
tainha. Recomenda-se que sejam realizados planos de manejo participativos que visem o
uso sustentável dos recursos pesqueiros visando reduzir os impactos ambientais e sociais
decorrentes da sobreexplotação.
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Resumo: Estudos hidrológicos em bacias hidrográficas possibilitam a análise dos processos e fenômenos
que controlam o movimento da água, assim como os prováveis impactos das alterações do uso do solo
sobre a quantidade e a qualidade da água em seu ciclo (BONUMÁ et al. 2013). O SWAT (Soil and Water
Assessment Tool) é um modelo hidrológico que permite simular diferentes processos físicos em bacias
como, a evapotranspiração, infiltração, escoamento de água, vazão, entre outros. O modelo tem por
objetivo analisar os impactos das alterações no uso do solo sobre o escoamento (superficial e subterrâneo),
produção de sedimentos e qualidade de água em bacias hidrográficas não instrumentadas (NEITSCH et al.,
2009). O objetivo do estudo foi avaliar a estimativa de vazão da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari (BHRC),
no sul de Santa Catarina, com o modelo SWAT. Para avaliar a resposta do modelo foram comparados
dados mensais de vazão simulados, com os medidos no exutório da bacia, para um período de um ano
(1987-1988). As médias mensais de vazão simuladas foram comparadas com as médias mensais de vazão
medidas, utilizando o índice de Nash e Sutcliffe (NSE) e o coeficiente de determinação (R²). Os valores de
NSE e R² para a simulação, no período de aquecimento do modelo (um ano), foram de 0,49 e 0,89,
respectivamente. A simulação realizada mostrou que o modelo SWAT apresentou resultados aceitáveis
para o ano analisado, mesmo sem a realização da análise de sensibilidade e a calibração dos parâmetros
de entrada do modelo, cuja variação tem maior influência na simulação da vazão. Os resultados evidenciam
que o modelo SWAT pode ser utilizado na avaliação da vazão da bacia de estudo. Entretanto, a fim de que
seja obtido o melhor desempenho, faz-se necessário efetuar a calibração do modelo utilizando uma série
histórica de dados de vazão mais longa.
Palavras-Chave: bacia hidrográfica, modelo hidrológico, análise de desempenho.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país que possui uma grande quantidade de recursos hídricos, o que
favorece o desenvolvimento de atividades que requerem uso abundante de água, como
agricultura, pecuária e geração de energia. No entanto, apesar da boa disponibilidade
hídrica, a sua distribuição é irregular, tanto no tempo, como no espaço. Kobiyama et al.
(2008) comentam que, esses fatores desaceleram o desenvolvimento social e econômico
dos países. Isso acontece, principalmente, pelo aumento da população mundial, que
consequentemente causa uma excessiva extração dos recursos hídricos, sem permitir
que as devidas reposições naturais ocorram. Dessa maneira, estimar a disponibilidade do
recurso hídrico é de fundamental importância, de modo que seja realizada a adequada
gestão do recurso perante as atividades recorrentes.
Para avaliar a disponibilidade hídrica de um recurso, assim como os possíveis
impactos sobre a quantidade e qualidade dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, é
necessário realizar estudos hidrológicos, que possibilitam a compreensão e interpretação
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dos processos que envolvem o movimento da água no ciclo hidrológico (BONUMÁ et al.,
2013).
A seção de rio, que define o local de entrada e saída da água em uma bacia
hidrográfica, e o fluxo de materiais que circulam por essa seção, como o solo, água,
nutrientes e poluentes, são fatores que fazem da bacia uma área ideal para a análise e o
gerenciamento integrado dos recursos hídricos (BONUMÁ et al., 2013; KOBYIAMA et al.,
2008). Para avaliar os processos hidrológicos é necessário monitorá-los no tempo e no
espaço, por meio de estações pluviométricas, fluviométricas, meteorológicas e
sedimentológicas instaladas em diferentes locais na bacia hidrográfica. Contudo, esse
monitoramento, muitas vezes custa caro, e nem sempre é possível abranger todas as
partes da bacia. Por essa razão, muitos modelos hidrológicos foram desenvolvidos para
simular os processos hidrológicos de forma distribuída em bacias hidrográficas,
permitindo estimar, com certa confiabilidade, parâmetros como a produção de água e
sedimentos, e como exemplo dessa ferramenta, o SWAT (Soil and Water Assessment
Tool). Esse é um modelo que possibilita a representação de diferentes processos físicos
em uma bacia hidrográfica como, a evapotranspiração, infiltração, escoamento de água,
entre outros, com o objetivo de analisar os impactos gerados por alterações no uso do
solo sobre o escoamento (superficial e subterrâneo), produção de sedimentos e também
qualidade de água, de forma especializada em bacias hidrográficas grandes e complexas,
não instrumentadas (NEITSCH et al., 2009).
Ainda, segundo Neitsch et al. (2009), os resultados obtidos pelo modelo
possibilitam a construção de hidrogramas e sedimentogramas para análise da vazão e
fluxo de sedimentos. Vários estudos têm sido realizados em bacias hidrográficas
utilizando o modelo SWAT, para analisar, por exemplo, o escoamento superficial (LINO et
al, 2009); a vazão mínima dos rios (SOUZA e SANTOS, 2013); o balanço hídrico e a
vazão (BONUMÁ et al., 2013); produção de sedimentos (ZANIN, 2015).
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho do modelo SWAT na
simulação da vazão da bacia hidrográfica do rio Capivari, no sul de Santa Catarina.

2 METODOLOGIA
Para o estudo das vazões da BHRC foi utilizado o modelo hidrológico ArcSWAT,
versão 2012, integrado ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGis 10.3. O SWAT
é um modelo semi-distribuído, que foi desenvolvido para aplicação em bacias
hidrográficas. A sua utilização requer dados de entrada na forma de mapas e tabelas. O
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ciclo hidrológico utilizado nas simulações do modelo, é baseado na equação do balanço
hídrico (NEITSCH et al., 2009).
O escoamento superficial pode ser estimado pelo método de infiltração de Green &
Ampt ou do Soil Conservation Service (SCS) (NEITSCH et al., 2009). Desta forma, para o
estudo, foram utilizados dados diários de precipitação para estimar o escoamento
superficial pelo método da Curva Número (CN) do SCS (Apud USDA, 1986). Os valores
de CN são definidos em função do grupo hidrológico do solo e dependem das
características do solo (granulometria, profundidade, capacidade de água disponível,
entre outros), condições de uso e cobertura do solo, umidade antecedente do solo e
declividade do terreno. Os volumes de água são calculados com base nos parâmetros do
ciclo hidrológico e são conduzidos para a rede de drenagem, até o encontro do ponto
mais a jusante da bacia hidrográfica (seção do rio de medição - exutório), no qual o valor
total de produção de água é então determinado (BONUMÁ et al. 2013). A
evapotranspiração potencial foi calculada pelo Penman-Monteith (MONTEITH, 1965,
Apud NEITSCH et al., 2009).

2.1 Área de estudo
No presente trabalho, o SWAT foi aplicado à BHRC (620,845 km2), localizada na
região sul de Santa Catarina, nas longitudes de 48° 59’ 17’’W a 28°.30’ 16’’W e latitudes
48° 55’ 08’’S a 28º 22’ 53’’S (Figura 01). A BHRC abrange os municípios de São
Bonifácio, São Martinho, Armazém e Gravatal.
Figura 01 – Destaque da área da Bacia Hidrográfica do rio Capivari.

Fonte: Autores, 2016.

As nascentes dessa bacia estão localizadas na Serra Geral (SC), a qual forma com
outras 4 bacias, o sistema de drenagem da bacia do rio Tubarão e Complexo Lagunar
(5.959,97 km2) (EPAGRI, 2002). A precipitação média anual na bacia é de 1600 mm. As
maiores precipitações médias anuais ocorrem nos meses de verão (dezembro a março),
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sendo fevereiro, o mês mais chuvoso (CATARINA, 2002). Nas planícies fluviais da bacia
situam-se as áreas urbanizadas, localizadas nos municípios de Armazém e Gravatal (SC).
2.2 Levantamento de dados
O modelo requer como dados de entrada o mapa de topografia, tipos de solos, uso
e cobertura do solo e classes de declividade. Além desses, é necessário valores diários
de precipitação (mm), temperatura máxima e mínima do ar (ºC), radiação solar (cal.cm2.dia-1),

velocidade do vento(m.s-1) e umidade relativa (%) (NEITSCH et al., 2009). Esses

dados foram obtidos de uma estação meteorológica, localizada em Urussanga, 8
estações pluviométricas, localizadas em Anitápolis, Anitápolis-Divisa, Armazém, Paulo
Lopes, Santa Rosa de Lima, São Bonifácio, São Martinho e Vargem do Cedro e, também
uma estação fluviométricas localizada em São Martinho. Todas as estações citadas estão
localizadas em Santa Catarina e são registradas no site <hidroweb.ana.gov.br> da
Agência Nacional das Águas (ANA), operadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), que disponibilizou os dados para a
realização do estudo.
Para a correção de possíveis falhas nas séries de dados das estações, o programa
utiliza um gerador climático. O gerador climático necessita de dados tabulares de entrada,
para isso, foi utilizado uma ferramenta disponível no site do SWAT (NCEP, 2016), dos
Centros Nacionais de Previsão Ambiental (CNPA) e Sistema de Reanálise de Previsões
Climáticas (SRPC). A ferramenta foi desenvolvida e executada acoplando o sistema
oceano-atmosfera-terra-superfície do mar para fornecer uma melhor estimativa de dados
global. Para a delimitação da BHRC foi utilizado um modelo digital de elevação (MDE), o
qual foi gerado a partir das curvas de nível e pontos cotados, ambos obtidos de mapas
topográficos elaborados na escala 1:50.000, disponibilizados pela Mapoteca Topográfica
Digital de Santa Catarina EPAGRI/IBGE (2004). Para correção das falhas (preenchimento
de dados) do MDE, foi aplicado um filtro, disponível na ferramenta Fill do ArcGis 10.3.
Para a elaboração do mapa de uso e cobertura vegetal do solo BHRC foram utilizadas 4
cenas de imagens RapidEye referentes ao mês de dezembro, de 2012, disponibilizadas
pelo Geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente, disponíveis gratuitamente no site
<http://geocatalogo.mma.gov.br/index.jsp>. O uso e cobertura vegetal do solo foi realizado
por meio do software Arcgis 10.3, utilizando o método de classificação supervisionada de
máxima verossimilhança (MAXVER), o qual calcula a probabilidade estatística de um pixel
pertencer a determinada classe de uso da terra. A Figura 02 apresenta o uso e cobertura
vegetal da BHRC com as 6 classes definidas para o estudo: (1) Mata nativa: áreas com
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Floresta Ombrófila Mista em diferentes estágios de regeneração; (2) Água: contempla
rios, córregos, lagos naturais e artificias; (3) Pastagem: áreas de pastagens naturais e
cultivadas na região; (4) Reflorestamento: área composta predominantemente por
eucaliptos; (5) Solo exposto: áreas agricultáveis em época de preparo para plantio com
solo exposto, áreas assoreadas dos rios e estradas sem pavimentação; (6) Área urbana:
áreas com presença de urbanização. O mapa de solos da BHRC foi elaborado com base
no levantamento de solos (escala 1:250.000) de 2004, disponibilizado pelo Centro de
Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina
(EPAGRI/Ciram, 2004). A Figura 03 apresenta os 4 tipos de solos que a bacia em estudo
contempla. Os parâmetros (físicos e químicos) de entrada dos solos no modelo
hidrológico SWAT foram obtidos do levantamento de solos de Santa Catarina, do estudo
realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no ano de 2004.
O modelo SWAT necessita de um mapa de declividade para simular os processos
hidrológicos na bacia. Para isso é necessário utilizar o MDE gerado e definir um intervalo
para as classes de declividades. Para a BHRC foram utilizados 5 intervalos em
porcentagem: (1) 0 a 5 (%); (2) 5 a 15 (%); (3) 15 a 25 (%); (4) 25 a 45 (%); (5) de 45 a
999% (Adaptado de Zanin, 2015).
Figura 02 – Uso e cobertura vegetal do solo da BHRC

Figura

Fonte: Autores, 2016.

03-

Tipos

de

solos

da

BHRC.

Fonte: Autores, 2016.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise de desempenho do modelo SWAT
O balanço hídrico do modelo SWAT possui como principais constituintes: a
quantidade total de chuva precipitada sobre a área da bacia, no decorrer do período de
simulação (PREC); a evapotranspiração real da bacia (ET), e o volume de água que é
difundido pelos canais da rede de drenagem até o exutório da bacia (Water Yield - WY). A
produção de água contabiliza a parcela de água do escoamento superficial (SURQ), do
escoamento sub-superficial (LAQT), assim como do escoamento subterrâneo (GWQ),
subtraído das perdas, que são a água acumulada no solo (SW) ou percolada (PERCO) no
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solo, e que retorna como recarga do aquífero (BONUMÁ et al, 2013). Para este estudo foi
realizada uma simulação (sem calibração) para o período de 1987 a 1988. Segundo
Brighenti et al. (2015), esse período (aquecimento do modelo), visa estabilizar as
condições iniciais de umidade do solo para os primeiros anos de simulação. Com os
resultados dessa simulação, é feita uma análise prévia dos resultados, a fim de verificar
se a simulação está correspondendo aos dados medidos, que pode ser realizada pelos
índices de Nash e Sutcliffe e coeficiente de determinação (R²). Os dados de vazão
simulada pelo SWAT da BHRC foram comparados com os dados de vazão medidos na
estação fluviométrica de São Martinho (SC), localizada no exutório da bacia. A Figura 04
mostra o gráfico de dispersão das médias mensais de vazão (mm.dia -1) simuladas e
medidas, para o período especificado e observa-se coerência entre os mesmos,
evidenciado por um R² de 0,89.

Fonte: Autores, 2016.

Fonte: Autores, 2016.

A Figura 05 apresenta a comparação das médias mensais dos dados de vazão
simulados e medidos, onde observa-se que, na maior parte do período analisado, a vazão
simulada foi superestimada com relação aos dados medidos, exceto nos meses de
outubro a dezembro, em que a vazão foi subestimada e também entre março e abril, em
que a vazão simulada correspondeu com os dados observados.
Portanto, verificou-se que o modelo apresentou um ajuste aceitável para dados
mensais de vazão, evidenciado por um valor do índice de Nash e Sutcliffe (NSE) de 0,49
e um R² de 0,89. Observa-se também pela Figura 05, que os pontos de pico de vazão
estão coerentes com os dados observados. Esses valores são aceitáveis para o
desempenho do modelo, conforme estudos de Moriasi et al. (2007), que analisaram
diversos métodos estatísticos para verificar o comportamento dos modelos de simulação
para bacias hidrográficas, considerando assim, como satisfatório para valores de índice
de NSE > 0,50 e R² > 0,70 (BONUMÁ et al., 2013).
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4 CONCLUSÕES
A simulação no período de aquecimento do modelo (um ano), sem análise de
sensibilidade ou calibração dos parâmetros do modelo, apresentou resultados aceitáveis,
evidenciado por um índice de NSE de 0,49 e um R² de 0,89. Apesar de os valores obtidos
para o NSE e R² terem sido considerados aceitáveis, espera-se que com a calibração do
modelo, ocorra um melhor ajuste da vazão simulada com relação à medida em campo, e
que os valores de pico, sejam coerentes.
Recomenda-se a aplicação do SWAT para o estudo das vazões na bacia do rio
Capivari, contudo, a calibração do modelo e posterior validação dos dados se faz
necessário, a fim de que os estudos futuros estejam coerentes e que possam servir para
que ocorra a adequada gestão da água na bacia.
REFERÊNCIAS
BONUMÁ, N.B. et al. Estimativa do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica com o
modelo SWAT. Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Bento Gonçalves, nov. 2013.
BRIGHENTI, T.M.; BONUMÁ, N. B.; PERDO, L.B. CHAFFE . Calibração hierárquica do
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Resumo: A energia elétrica gerada de forma renovável tem predominância na matriz elétrica brasileira,
tendo como destaque a energia gerada através de usinas hidroelétricas. Contudo, as implantações de
usinas deste tipo, juntamente com as linhas de transmissão e sistemas de distribuição, necessários para
levar a energia até os consumidores, causam severos danos ao meio ambiente. Uma das maneiras que
mais se destacam em todo mundo como solução para problemas energéticos ou até mesmo para a
diversificação da matriz elétrica é a energia solar fotovoltaica, com ênfase principalmente a geração local. O
Brasil possui um ótimo potencial solar para geração de energia elétrica, principalmente se comparado com
países que já possuem a energia solar fotovoltaica inserida de forma solida em sua matriz elétrica. Apesar
do grande potencial solar brasileiro verifica-se que ainda há muito para ser feito para que esta fonte de
energia se desenvolva com plenitude. Frente a isto será apresentado uma breve abordagem sobre a
energia solar fotovoltaica, com ênfase para geração distribuída, incentivos governamentais para energia
solar fotovoltaica, além de um breve levantamento dos impactos ambientais gerados pela energia solar
fotovoltaica.
Palavras-Chave: Energia solar fotovoltaica, impacto ambiental.

1 INTRODUÇÃO

A crise do petróleo, que ocorreu na década de 1970, mostrou que este insumo
também era finito e sujeito a perturbação causando interferências nas fontes
convencionais de energia. Com isso, esforços foram despendidos na busca de novas
formas de geração de eletricidade, principalmente com geração autônoma com
possibilidade de conexão a rede pública de distribuição, ganhando ênfase então a energia
solar fotovoltaica.
O atual cenário da energia solar, na modalidade geração distribuída, e seu
grau de desenvolvimento, principalmente no que tange as questões referentes a tipos de
sistemas, políticas, incentivos e viabilidade econômica devem ser conhecidos até mesmo
para que seja possível um posicionamento da sociedade frente aos desafios e entraves
apresentados para o desenvolvimento desta fonte renovável de energia.
Frente ao exposto o trabalho tem como finalidade apresentar de forma clara
uma breve abordagem sobre a energia solar fotovoltaica, com ênfase para geração
distribuída, incentivos governamentais para energia solar fotovoltaica, além de um breve
levantamento dos impactos ambientais gerados pela energia solar fotovoltaica.

ISSN 2526-4044

999 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, realizada com
base em livros, leis, decretos, etc. Buscando indicar ao leitor os impactos ambientais
causados pela tecnologia solar para geração de energia elétrica, que comparada às
fontes convencionais, apresenta excelentes benefícios. O trabalho também buscou
mostrar ao leitor os incentivos existentes para a implantação da energia solar fotovoltaica,
que hoje são pouco conhecidos.
Na pesquisa também foram consultadas instituições financeiras e até mesmo
projetos de lei existentes na área, isto tudo para enriquecer o trabalho e informar o leitor
de maneira clara e com uma linguagem acessível à população em geral.

3 RESULTADOS

3.1 IMPACTOS AMBIENTAIS

O

crescimento

exponencial

da

população

mundial,

associado

ao

desenvolvimento tecnológico e industrial, leva a um grande aumento da demanda
energética (MARINOSKI et al, 2004).
Dentre as fontes de energia alternativas, a energia solar fotovoltaica possui
grande importância por ser uma das fontes de energia renovável menos poluente,
silenciosa, modular, além de gerar energia local por ser integrada às construções
(SEGUEL, 2009).
A necessidade de mitigação de impactos ambientais relacionados à obtenção
de energia e a busca por sustentabilidade geram discussões mundiais, que envolvem
interesses ambientais, sociais, políticos e econômicos. As questões ambientais são cada
vez mais cobradas e analisadas, tanto pelos órgãos ambientais fiscalizadores
competentes, quanto pela sociedade, na construção e implantação de novos
empreendimentos do setor energético. A elaboração de estudos e relatórios de impactos
ambientais, com profissionais habilitados já está prevista em lei no Brasil (CONAMA,
Resolução 01/86), e nesses estudos devem ser avaliados parâmetros como a degradação
do habitat e da biodiversidade, níveis de ruídos, poluentes químicos, sonoros, visuais,
entre outros.

ISSN 2526-4044

1000 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Os impactos ambientais são medidos pela alteração do meio ambiente
causada pela tecnologia avaliada. É realizada uma avaliação da diferença entre a
situação do meio ambiente futuro modificado pela utilização da tecnologia e a situação do
meio ambiente se o mesmo tivesse evoluído sem a utilização desta tecnologia. Apesar da
energia solar fotovoltaica ser considerada uma tecnologia de energia limpa, sustentável e
pouco poluente, é preciso ficar alerta pois o seu uso em grande escala poderá acarretar
impactos imprevistos, indesejáveis, ambientais e sociais (RIBEIRO, 2002).
Para estimar os impactos ambientais causados pela energia solar fotovoltaica
torna-se necessário avaliar todas as etapas envolvidas no processo, desde a obtenção da
matéria-prima para confecção das células fotovoltaicas que formarão os módulos
fotovoltaicos até o descarte final dos módulos fotovoltaicos e outros componentes
periféricos após o final de sua vida útil, que podem inclusive ser reciclados. Todas as
etapas envolvidas no processo de geração de energia solar fotovoltaica podem gerar
impactos.
A célula solar, também conhecida como célula fotovoltaica, é o elemento básico
para a transformação da radiação eletromagnética em energia elétrica e pode ser
considerada como um dispositivo semicondutor que produz uma corrente elétrica, quando
exposta a luz. O conjunto de células fotovoltaicas irá formar o painel fotovoltaico utilizado
na conversão energética (SEGUEL, 2009b). Dos painéis fabricados atualmente no mundo,
aproximadamente 85% da produção emprega tecnologias baseadas em silício cristalino
(EUROPEAN COMMISSION, 2013).
O silício, de símbolo Si, é um elemento químico pertencente ao grupo 14 (IV-A)
da Classificação Periódica dos Elementos, possui número atômico 14 (14 prótons e 14
elétrons) e massa atômica igual a 28u, apresenta-se tanto na forma amorfa quanto na
forma cristalina, em estrutura octaédrica, de coloração azul acinzentado e brilho metálico
(CARVALHO et al, 2014). É o segundo elemento mais abundante no globo terrestre e é
explorado sob diversas formas: monocristalino, policristalino e amorfo. Dentre os três tipos
mencionados, a célula monocristalina, que é preparada a partir de um monocristal de
silício, apresenta a maior eficiência de conversão fotovoltaica, chegando a um valor
máximo de 22,7%, sendo os valores típicos dentro do intervalo de 12-15% (o valor
recorde alcançado em laboratório é de 24%), e os valores de eficiência de conversão para
células de silício policristalino e amorfo são, 11-14% e 6-7%, respectivamente (SUZUKI;
PEREIRA, 2003).
Durante a produção de silício a principal emissão neste processo é o monóxido
de carbono (CO), que reage ao entrar em contato com o ar transformando-se em CO2
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(dióxido de carbono), numa proporção de aproximadamente de 4,2 kg de CO2 por kg de
silício produzido. A emissão secundária do dióxido de enxofre pode ocorrer também
quando se utiliza o carvão mineral. Por outro lado, a utilização do carvão vegetal
apresenta grandes benefícios ambientais, por causa do sequestro de CO2 e liberação de
oxigênio no ar durante o ciclo de fotosíntese das plantas, somando-se ao fato da quase
não existência de emissão de enxofre. Por estas razões, e devido ao crescente controle
nas emissões de CO2, existe na atualidade, uma forte tendência de substituição do
carvão mineral por carvão vegetal nas atividades industriais de redução carbotérmica de
minério (SUZUKI; PEREIRA, 2003).
Os principais problemas identificados no estágio de extração e processamento
primário do sistema quartzo-biomassa-silício são: a quantidade excessiva (~15%) de
rejeitos de lascas de quartzo natural resultante da atividade da indústria de silício e ligas
de silício, nos processos de extração, "crushing", lavagem e seleção das lascas de
quartzo; a parcela significativa de carvão vegetal derivado de florestas nativas; as
monoculturas em grande escala para a utilização do carvão vegetal; a baixa conversão da
energia elétrica (~30%), pois a maior parte é perdida em forma de CO e SiO; a quantidade
superior a 15% de finos de carvão vegetal que é rejeitado por causa da granulometria
específica necessária; a formação de escórias na qual ~7% da produção total de silício é
perdida sem destinação adequada; a necessidade do desenvolvimento de tecnologias
alternativas de redução do quartzo; a necessidade urgente de reciclagem e reutilização
dos rejeitos de quartzo e a utilização de fontes alternativas e abundantes de quartzo de
menor qualidade, como é o caso do quartzito e quartzo de origem pegmatítica porque,
considerando a produção atual brasileira de silício e ferro-silício, a quantidade de quartzo
natural dispendido é de ~2 milhões de toneladas e neste ritmo, as reservas conhecidas de
quartzo no Brasil seriam exauridas em 30 anos.
As emissões associadas ao transporte dos módulos fotovoltaicos são muito
baixas, não ultrapassando 1% de todas as emissões verificadas no seu processo de
produção, mesmo para as tecnologias menos intensivas em energia, como por exemplo a
fabricação das células de Telureto de Cádmio. Os impactos de caráter local advindos da
implantação de sistemas fotovoltaicos não são considerados significativos.
A contribuição da energia solar fotovoltaica para a redução de emissão de
gases tóxicos ou de efeito-estufa poderá ocorrer no futuro, quando for aplicada em grande
escala nas áreas urbanas, tendo em vista que nas áreas rurais, sua contribuição ainda é
pequena, devido ao pequeno porte dos sistemas fotovoltaicos autônomos implantados por
pequenos consumidores.
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3.2 INCENTIVOS A ENERGIA SOLAR

Uma das questões que pode interferir nos aumentos dos estímulos para o setor
é que o Brasil dispõe de fontes de energia limpa mais barata, como a hidráulica, por
exemplo, apesar do impacto ambiental causado pela implantação de uma usina
hidroelétrica. Contudo, o Brasil também tem buscado, mesmo que de forma singela,
incentivar a energia solar (EPE, 2014).
Silva (2015) afirma que o Brasil possui alguns incentivos a geração de energia
elétrica através da energia solar, são eles:
•

Sistema de Compensação para Mini e Microgeração Distribuídas: Regulamentada

pela Resolução Normativa da Aneel, número 482 de 17 de abril de 2013. Os
consumidores poderão abater a energia disponibilizada a rede pública, ou seja, somente
pagarão a diferença entre o injetado na rede e o consumido. Os empreendimentos de
geração devem ter potência máxima de 1 MW;
•

Desconto na Tarifa de uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e na Tarifa de uso

dos Sistemas de Transmissão (TUST): Desconto de 80% na TUSD e na TUST para
instalações cuja potência injetada nos sistemas de distribuição ou de transmissão seja
igual ou inferior a 30.000 kW desde que entrem em operação até o dia 31 de dezembro
de 2017. O desconto cai para 50% a partir do 11o ano de operação do sistema de
geração solar e também para instalação que iniciarem suas operações a partir de 1o de
janeiro de 2018;
•

Convênio Número 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária

(CONFAZ): Isentam do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
equipamentos para geração de energia elétrica através de sistemas eólicos e solares.
Porém não estão cobertos todos os equipamentos que completam o sistema solar, como
medidores e inversores;
•

Lei da Informática: Concede isenções de tributos para equipamentos de informática

e automação. Atinge vários equipamentos que são utilizados no sistema solar;
•

Apoio a Projetos de Eficiência Energética (PROESCO): O incentivo é operado pelo

Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES. Concede financiamento a projetos que
contribuam para economia de energia, promovam a substituição de combustível fóssil por
fontes renováveis ou ainda aumente a eficiência do sistema energético;
•

Condições Diferenciadas de Financiamentos (BNDES): Energia solar, geração a

partir da biomassa, hidrelétricas e outras fontes renováveis podem obter o financiamento,
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com baixa taxa de juros e um prazo de amortização de até 20 anos. Condições especiais
para a fonte solar foram concedidas no Leilão de Energia de Reserva 2014, inclusive para
apoiar a produção de equipamentos no país;
•

Caixa Econômica Federal – CEF: A pessoa física pode fazer a aquisição de

equipamentos para microgeração e pagar o financiamento em 240 parcelas mensais no
máximo, a uma taxa mensal de juros que terá variação de 1,4% + Taxa Referencia (TR) a
2,33%. No ano de 2014 foram incluídos equipamentos de energia fotovoltaica e
aerogeradores como equipamentos financiáveis através do Construcard;
•

Fundo Clima: Possui vinculação com Ministério de Minas e Energia, oferece

recursos,

inclusive

não

reembolsáveis,

para

financiar

estudos,

projetos

e

empreendimentos que busquem à redução dos impactos referentes a mudança climática
e também a adaptação a seus efeitos, o que contempla projetos referentes a energia solar;
•

Inova Energia: Os interessados podem obter recursos para prover soluções

tecnológicas relacionadas à geração fotovoltaica ou termosolar, entre outras fontes
renováveis de geração. Compreende o desenvolvimento de tecnologias para produção de
lâminas de silício, silício purificado em grau solar, células fotovoltaicas de silício,
desenvolvimento de tecnologias para produção de células fotovoltaicas de filmes finas e o
desenvolvimento de tecnologias e soluções para produção de inversores e equipamentos
que compreendem as instalações de sistemas fotovoltaicos;
•

Fundo Solar: Lançado no ano de 2013 pelo Grüner Strom Label e pelo Instituto

Ideal (Selo de Eletricidade Verde da Alemanha) oferece apoio no valor de R$ 1.000,00 a
R$ 5.000,00, para projetos de microgeração fotovoltaica distribuída. A primeira fase do
projeto chegou a R$ 65.000,00 aproximadamente (EPE, 2014);
•

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Ocorreu através do edital 013/2011 Chamada

de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Estratégico – Arranjos Técnicos e
Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira.
Candidataram-se 18 projetos e foram 17 aprovados, correspondem a 24,578 MWp que
em 3 anos chegará a R$ 395 milhões. O projeto envolve 62 instituições, 584
pesquisadores e 96 empresas (EPE, 2014);



Laboratório de Energia Fotovoltaica Richard Louis Anderson: Situado em Campinas

– SP, teve sua inauguração em agosto de 2014. É voltado para pesquisa e
desenvolvimento

de

módulos

fotovoltaicos

customizados.

Deverá

auxiliar

na

popularização do conceito de edifícios integrados e na disseminação da microgeração
fotovoltaica (EPE, 2014).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o Brasil apresente um excelente potencial na geração de energia solar
fotovoltaica; possuir um dos principais depósitos mundiais de silício além de ser um dos
maiores produtores do mesmo, pode-se perceber que a geração de energia dessa fonte é
insipiente e isso se dá pelo potencial hídrico que proporciona a predominância na energia
através de usinas hidrelétricas.
No entanto, devido a crescente demanda por energia, o Brasil sofreu alguns
apagões energéticos no início dos anos 2000 além de necessitar de aportes de energia
de outras fontes no ano de 2015 para suprir a falta de energia hídrica, devido à seca em
várias partes do país, acarretando em sucessivas elevações no valor da conta de luz do
consumidor final para suprir essa demanda.
Da mesma forma que a energia hídrica, a energia solar também é renovável,
no entanto, os impactos ambientais ocasionados pela primeira são inúmeras vezes
superiores. No caso de hidrelétricas, os impactos acontecem durante a construção das
usinas e na construção de linhas de transmissão e distribuição, visto que não existe a
possibilidade de produção local. Já em relação à geração de energia elétrica fotovoltaica,
o principal impacto está na produção das placas, visto que apresentam uma série de
matérias com alto poder poluidor, em contrapartida, a energia é gerada no local da
aplicação, não tendo impactos com construção de quilômetros de linhas de transmissão.
Geração de energia solar fotovoltaica já é realidade em diversas partes do mundo e,
devido ao crescente interesse nesse tipo de energia serviu de motivação para a
realização de estudos e programas de avaliação de impactos da extração do silício com
parcerias entre Japão e Letônia.
O governo brasileiro tem criado uma série de programas para incentivo à
instalação de energia solar fotovoltaica, entre eles podemos citar: Venda direta a
Consumidores; Sistema de Compensação para Mini e Microgeração Distribuídas;
Desconto na Tarifa de uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e na Tarifa de uso dos
Sistemas de Transmissão (TUST); Programa Luz para Todos entre tantos outros.
Dessa forma, acreditamos que dentro de pouco tempo o Brasil poderá mudar a
sua matriz energética, levando energia elétrica para todos os municípios brasileiros,
desde a zona urbana até a mais remota propriedade rural, sem a necessidade de
construção de quilômetros de linhas de transmissão, reduzindo impactos ambientais,
diminuindo perdas de energia devido às distâncias percorridas pela eletricidade.
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Resumo: O iluminismo foi responsável pela formação cultural/teórica da sociedade em que vivemos,
processo esse desencadeado por vários intelectuais no fim do século XVII. Esse movimento aconteceu com
o objetivo de despertar o sujeito para a emancipação e liberta-los dos dogmas sociais e religiosos da época,
através do esclarecimento. Nessa mesma perspectiva o artigo, busca libertar o homem das amaras da
alienação e das ideologias imposta pelo sistema econômico vigente, por meio da teoria crítica, e suas
possíveis aproximações balizadas nos conhecimentos dos autores: Capra (1982), Morin (1998) e Adorno e
Horkheimer (2016). Precisamos pensar a Educação Ambiental a partir dos inúmeros problemas que o
mundo enfrenta com relação à questão ambiental. Para Capra (1982) pensar sob o ponto de vista holístico
crítico, é uma nova maneira mais sensível e significativa de entendimento, propício a uma mudança
fundamental da compreensão humana quanto à natureza do conhecimento científico, quer na esfera das
ciências físicas, quer na esfera das ciências biológicas e humanas, o que pode implicar, em linhas gerais,
uma extraordinária embora ainda não muito bem sentida ou talvez pouco avaliada transformação cultural.
Segundo Morin (1998) precisamos reformar o nosso pensamento, e para que isso ocorra, devemos deixar
as ruínas das edificações construídas de forma fragmentada sob os pilares da fragmentação,
hiperespecialização e redução do saber. Assim também para Adorno e Horkheimer (2016), só existe um
caminho, a educação ambiental que leve o homem a repensar seu modo de viver e o processo das
estruturas que o cercam, através da criticidade, ou seja, do pensar crítico, da reflexão sobre as condições
mínimas necessárias que garantirão a reprodução da vida, e também assegurem a sua recriação.

Palavras-Chaves: Educação ambiental holística; Teoria crítica;

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo nos remete na história para o fim do século XIIV, e com ele as
promessas de desenvolvimento e progresso econômico ostentados pelo sistema
capitalista, que se utiliza do método científico e da Revolução industrial, para valorizar e
controlar de maneira mercadológica as relações e o tempo, consolidando e
reconfigurando a sociedade como um todo, atualmente extremamente consumista,
excludente e autodestrutiva.
Então pensar uma Educação Ambiental, é pensar uma nova ordem global a partir
da ecologia, mas como construir esse arcabolso do conhecimento? É preciso mudanças
profundas, é pensar a EA de forma holística segundo Capra, é preciso mostrar que o
universo material é uma teia dinâmica de eventos inter-relacionados. Para isso,
1
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precisamos nos aprofundar segundo Capra, e entender o que é ética da crise-mutação,
crise como mudança de paradigma.
Objetivando demonstrar a necessidade de uma Educação Ambiental, crítica,
holística e interligada e inter-relacionada com o pensamento complexo. Produzir um
referencial teórico que embase a pesquisa em EA. Relacionando as teorias e os referidos
autores para produzir um arcabolso epistemológico na concepção ecológica integral.
Através da pesquisa bibliográfica, utilizando-se os autores: Fritijof Capra (o Ponto de
Mutação), Edgar Morin (Epistemologias da Complexidade) e Teodor Adorno (Dialética do
Esclarecimento).

2 O PENSAMENTO COMPLEXO DE MORIN

Com a globalização a humanidade vem vivenciando um novo modelo de relação
entre as comunidades, países e as pessoas que habitam nesses espaços, transformando
esses espaços por completo, pois integram e conectam o mundo, e provocam ruptura na
identidade e na cultura desses povos. Associados ha outros fenômenos contemporâneo,
como o pós-modernismo e o relativismo cultural.
Morin (1998) afirma que o conhecimento científico clássico, fez uso de um rigor
matemático, causando assim a desintegridade da realidade, para podê-la quantifica-la,
separou as em disciplina, e ao fazer essa separação negou a multiplicidade e a desordem
dos fenômenos, e como consequência anulou a diversidade existente.
Para Morin (1998) pensar de forma simplista é o que ele chama de “crise do
paradigma da simplificação”, imposto pelo de produção, organização, validação e
transmissão do saber que são a base dos avanços prodigiosos das ciências e de toda
tecnologia dos últimos 300 anos, torna impossível a reflexão epistemológica crítica a esse
modelo.
Para Morin (1998) esse modo de conhecimento é responsável pela desunião dos
objetos entre si, precisamos criar aquilo que os une.
Portanto para Morin (1998) um pensamento unificado abre-se de si mesmo para o
contexto dos contextos: o contexto planetário. Precisamos reformar o nosso pensamento,
e para que isso ocorra, devemos deixar as ruínas da edificação construídas de forma
fragmentada sob os pilares da fragmentação, hiperespecialização e redução do saber:
precisamos abrir as “gavetinhas” nas quais nossos saberes foram arquivados, e assim
tecer os saberes de forma complexa.
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4 ADORNO E A DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO

Qual a razão de relacionar Adorno e Horkheimer com Capra e também com Morin?
O que há de relação entre o livro a Dialética do Esclarecimento com a Educação
Ambiental? Para responder a esses questionamentos precisamos nos ater ao mote
principal da Dialética do Esclarecimento, o método do esclarecimento, que se utiliza da
razão, para que o sujeito possa pela tomada de poder, fazer suas escolhas, do qual lhe
permitirá uma seleção de suas opções e propósitos referentes há determinados assuntos
essenciais a sua vida, ressaltando em alguns casos o que é mais especial como: o que
afinal queremos fazer de nós mesmos e para as gerações futuras? A responsabilidade
sobre o destino de cada sujeito, não está mais relacionada a um Deus ou deuses, foi
reinventada para si com base na disseminação da cultura moderna.
Assim, Adorno e Horkheimer através do livro, Dialética do Esclarecimento tem
como propósito livrar o homem do “o progresso do pensamento. [...] tem perseguido
sempre livrar o homem do medo e investi-los na posição de Senhores. Mas a terra
totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal”. (ADORNO,
HORKHEIMER, 1969, p.7)
Segundo os autores, o caráter regressivo do indivíduo era uma autodestruição do
processo que lhe permitira o esclarecimento. O próprio sistema capitalista passa uma
falsa ideia ao sujeito, de que suas próprias atividades são livres, que o comércio, a
conduta, o mercado são livres, destruindo o que o homem mais almeja, que é a sua
liberdade. “O indivíduo vê-se completamente anulado em face dos poderes econômicos.
Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da sociedade sobre a natureza a um nível jamais
imaginado. [...] o saber que é poder não encontra nenhuma barreira No contexto da
modernidade, de acordo”. (ADORNO, HORKHEIMER, 1969, p.5-7)
A Dialética do Esclarecimento, possui uma particularidade que revelou-se
contraditória a ecologia vigente, contribuindo para a propagação da miséria, da percepção
e da indiferença do sujeito pela cultura pós-moderna. Segundo os autores, “a importância
e a dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a ela destinados.” (
ADORNO, HORKHEIMER, 1969, p.4).
A crítica esboçada pelos autores é sobre o modelo hegemônico civilizatório pósmoderno, feito através da dialética do esclarecimento. “O que nos propuséramos era de
fato, nada menos do que descobrir porque a humanidade, em vez de entrar em um estado
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verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie.”
(ADORNO, HORKHEIMER, 1969, p.2-3)
A sociedade hoje possui uma discrepância muito grande entre as classes sociais,
assim também como entre as diversas nações, que utilizam o sistema que aí está para
manter a meta subjacente de modelos dominantes. “O sistema visado pelo
esclarecimento é a forma de conhecimento que lida melhor com os fatos e mais
eficazmente apoia o sujeito na dominação da natureza. Seus princípios são o da auto
conservação.” (ADORNO, HORKHEIMER, 1969, p.51)
Para Adorno e Horkheimer (1969), só existe um caminho, a educação ambiental
que leve o homem a repensar seu modo de viver e o processo das estruturas, que o
cercam, através da criticidade, ou seja, do pensar crítico, da reflexão sobre as condições
mínimas e necessárias que garantam a reprodução da vida, e também assegurem a sua
recriação.
Através da teoria crítica é possível apontar equívocos, reducionismos e
ingenuidades

a

esse

modelo

hegemônico,

simplista

do

pensamento

moderno

fragmentado, que destacam, o antropocentrismo o utilitarismo e a fragmentação do
cientificismo exagerado da individualização quanto a responsabilidade ambiental que
subjaz as esferas políticas, sociais e econômicas de forma separadas da crise ambiental
e do modelo capitalista de produção.
A teoria crítica traz a luz uma proposta de educação emancipatória levantando a
discussão em torno da relação dessa teoria e o seu projeto de emancipação de acordo
com Adorno e Horkheimer (1969).
Esses autores fazem oposição a ideia de progresso visto somente sobre a
perspectiva da técnica. “Em contraposição, eles fazem uma apologia do saber e levantam
o questionamento a cerca da certeza da efetiva consumação da dominação da natureza,
em vista de torna-la na prática, objeto à nossa disposição.” (ADORNO e HORKHEIMER,
1969, p.50)

2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL HOLÍSTICA-CRISE DE PERCEPÇÃO
O termo “holístico” vem do grego “holos”, que significa totalidade, é uma referência
a uma compreensão da realidade em função de totalidades integradas, cujas
propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores.
A industrialização, a superpopulação, o uso de agrotóxicos, e o envenenamento
químico se tornou parte da nossa vida, somando-se a isso a poluição do ar, da água e
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dos alimentos, são os efeitos da tecnologia humana sobre o meio ambiente natural de
acordo com Capra (1982).
Efeitos menos óbvios, mas perigosos só recentemente foram reconhecidos, e
ainda não foram compreendidos em toda a sua extensão. Contudo, tornou-se
claro que nossa tecnologia está perturbando seriamente e pode até estar
destruindo os sistemas ecológicos de que depende a nossa existência. Atrelandose a degradação do meio ambiente, também a deterioração da saúde do ser
humano, com as “doenças nutricionais e infecciosas,” doenças pelas doenças
crônicas da civilização, sobretudo degenerativas enfermidades cardíacas, o
câncer e o derrame. (CAPRA, 1982,p.13-14).

Assim também, como as doenças psicológicas: a depressão grave, esquizofrenia e
outros distúrbios que acometem a nossa sociedade.
Todas essas situações, se tornam mais graves a medida que se percebe a falta de
energia e dos recursos naturais básicos para manter a atividade industrial, que estão
sendo rapidamente exauridos. Para Capra (1982) esses sistemas são sistêmicos e
significa “que estão intimamente interligados e são interdependentes” (CAPRA, 1982,
p.15).
Através desta metodologia fragmentada tão característica das disciplinas
acadêmicas, assim também, como os organismos governamentais, segundo o autor. Para
que se possa mudar essa situação é preciso uma mudança de Paradigma, para Capra é
“uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma
determinada visão da realidade” (CAPRA, 1982,p.20).
Esse paradigma compreende um certo número de ideias e valores que diferem
nitidamente dos da Idade Média; valores que estiveram associados a várias
correntes da cultura ocidental, entre elas a revolução cientifica, o Iluminismo e a
Revolução Industrial” (CAPRA, 1982,p.20).

Assim sendo, precisamos ter um olhar do todo, ou seja, pensar de forma complexa,
“abrir todas as gavetinhas nas quais nossos, saberes foram arquivados”, de acordo com
Morin (1998), assim também como questionar a sociedade e o modelo que esta posto,
sobre um crítico, que propicie a reflexão.
Para compreensão da realidade não podem ser reduzidas a unidades menores, ou
seja, segundo Capra (1992), entender que estamos interligados e inter-relacionados com
o meio ambiente que está em nossa volta, e entender que toda ação causa uma reação,
portanto devemos mudar a forma individualista centrada apenas no “Eu”, para centrar a
forma coletiva, pensando sempre primeiro no coletivo, na sociedade.
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Para Capra (1982) pensar sob o ponto de vista holístico crítico, é pensar uma nova
maneira mais sensível e significativa de entendimento, propicio a uma mudança
fundamental da compreensão humana quanto à natureza do conhecimento científico, quer
na esfera das ciências físicas, quer na esfera das ciências biológicas e humanas, o que
pode implicar, em linhas gerais, uma extraordinária embora ainda não muito bem sentida
ou pouco avaliada transformação cultural.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos anos, o ser humano deu ênfase à moral e deixou de lado algumas
questões vitais. A Educação Ambiental só poderá ser compreendida através de uma
filosofia da educação que oriente o pensar e o agir humano, para transformar as situações
sensíveis e limitantes em melhores situações de vida dos sujeitos, o que implica em
mudança cultural e social, chamado por Capra de quebra de paradigma.
É o pensamento crítico que despertará o ser humano para a realidade, e o libertará
do antropocentrismo, que fez com que o homem se sentisse dono de tudo e de todos,
prevalecendo o modo de ver a natureza apenas como um valor instrumental. O ser
humano preserva a natureza apenas para o seu próprio benefício, seja ele econômico ou
para sua própria satisfação. (TORRES, 2014) (DÓRIA, 1998) (MARTINS, 2014) (DÓRIA,
1998) (\MORIN, 1998) (HORKHEIMER, 1947), (CAPRA, 1982) e (PELIZZOLI, 2002).
Para

Morin

(1998),

o

homem

necessita

se

desvencilhar-se

da

cultura

antropocêntrica, que coloca o homem como fonte de todo valor, acima ou fora da
natureza, atribuindo-lhe apenas um valor instrumental
Para Adorno e Horkheimer (1969), é preciso desenvolver nos sujeitos a
consciência da verdadeira noção do que é a existência humana, e o que representa sua
história, para que os indivíduos sejam capazes de desmontar as armadilhas do
pensamento instrumental da razão e dos interesses de grupos economicamente
dominantes.
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Resumo: Nas últimas décadas as cidades sofrem cada vez mais com o crescimento populacional e da
demanda por recursos e serviços. Tendencialmente quanto maior o número de pessoas ocupando um
território, maior será a complexidade para prover de maneira democrática e sustentável serviços de
infraestrutura como mobilidade, moradia, segurança, saúde, educação, atividades econômicas, de lazer e
culturais. Neste cenário, o conceito de cidade inteligente surge como uma alternativa de resposta. Uma cidade
é inteligente, quando, de fato, os investimentos em capital humano e social e em infraestrutura de
comunicação - tradicionais (transporte) e modernas (TIC) - colaboram para o crescimento econômico. A
proposta deste artigo é verificar se alguns dos fatores apontados para gestão de cidades inteligentes têm sido
considerados em planos públicos de gestão. Para tanto, será considerado um planos desenvolvidos
recentemente para a cidade de Florianópolis: o PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. O
trabalho de carácter descritivo exploratório foi realizado por meio de revisão bibliográfica e documental.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes, Florianópolis, Sustentabilidade, Plano de Mobilidade

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas as cidades sofrem cada vez mais com o crescimento
populacional e da demanda por recursos e serviços. Tendencialmente quanto maior o
número de pessoas ocupando um território, maior será a complexidade para prover de
maneira democrática e sustentável serviços de infraestrutura como mobilidade, moradia,
segurança, saúde, educação, atividades econômicas, de lazer e culturais. Neste cenário, o
conceito de cidade inteligente surge como uma alternativa de resposta.
Depiné (2016, p. 34) afirma que: “o termo smart city, em português cidade
inteligente, surgiu no final dos anos 90 em um movimento que defendia novas políticas de
planejamento urbano”. Contudo existe uma gama de autores (HALL, R.E, 2000;
KOMNINOS, 2009; CARAGLIU, 2009; FERNANDES & GAMA, 2009) que abordam o
conceito de cidades inteligentes por diferentes pontos de vista. Entretanto, um elemento
que comum apontado pelos autores que tratam do tema é a tecnologia. Segundo Harrison
et al. (2010), a cidade inteligente é considerada como:

Um conjunto de instrumentos, interconectados e inteligentes da cidade. A
instrumentalização permite a captura e integração de dados do mundo real ao vivo
através do uso de sensores, quiosques, metrôs, pessoas, dispositivos,
equipamentos, máquinas fotográficas, telefones inteligentes, dispositivos médicos
implantados, a web, e outros sistemas para aquisição de dados semelhantes,
incluindo as redes sociais como redes de sensores humanos.
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Entretanto, sabe-se que a tecnologia nada transforma sem uma condução
humana. Por esta razão, é importante destacar que estudos na área destacam a
importância da participação humana dentro do ambiente urbano tecnológico. Segundo
Depiné (2015 apud OLIVEIRA; CAMPOLARGO, 2015), o nível atual de implementação de
cidades inteligentes dirigidas pela tecnologia está na direção certa. Entretanto, o autor
aponta que na dimensão humana ainda há avanços a serem realizados. Neste sentido,
aspectos fundamentais são a criatividade e o capital intelectual humano da cidade bem
como ações direcionadas ao desenvolvimento da inovação social. Na mesma linha Caragliu
(2009, p. 58) aponta que uma cidade é inteligente, quando, de fato, os investimentos em
capital humano e social e em infraestrutura de comunicação - tradicionais (transporte) e
modernas (TIC) - colaboram para o crescimento econômico.
Chourabi et al. (2012, p.2291) destaca oito fatores, abaixo, que caracterizam a
gestão de uma cidade inteligente:
1.
Gestão e organização – Este fator aborda as questões organizacionais e
gerenciais das cidades. Como principal iniciativa o modelo de e-government
(governo digital) utiliza-se da internet como principal ferramenta de suporte. As
ações deste modelo de governo propõem uma interação digital entre o e-citizien
(cidadão digital) com todos os níveis do governo (municipal, estadual e
internacional) através de plataformas conectadas.
2.
Tecnologia - O fator tecnológico representa a coleção da computação
inteligente aplicada sobre as infraestruturas críticas e serviços. A nova geração
tecnológica que integra hardware, software e tecnologia de redes, oferece
capacidade para que sistemas de tempo real ajudem as pessoas tomarem decisões
e alternativas inteligentes. A tecnologia é a chave para a modernização da gestão e
funcionamento da cidade. As tecnologias da informação e comunicação
implementadas em cidades, impactam diretamente na qualidade de vida do
cidadão, porém podem causar um aumento na diferença social causando uma
ruptura digital. Isto ocorre, porque muitos têm acesso ao contexto tecnológico e
outros não. Os gestores das cidades devem considerar alguns fatores ao
implementar as TICs no que se diz respeito à disponibilidade de recursos,
capacidade, vontade institucional e também com relação à desigualdade e a
exclusão digital, proporcionando uma mudança na cultura e hábitos.
3.
Governança – O fator governança pública define regimes de leis, normas
administrativas, decisões judiciais e práticas que controlam e permitem as
atividades do governo referentes à produção e entrega de serviços públicos.
Projetos desenvolvidos para uma cidade envolvem um grande número de
stakeholders ou múltiplas partes interessadas no resultado final. A relação das
partes interessadas é um fator crítico para definir o sucesso ou o fracasso destes
projetos. "As relações das partes interessadas" refere-se a quatro questões
principais: a capacidade de cooperar entre as partes interessadas, o apoio de
liderança, estrutura de alianças e capacidade de trabalhar sob jurisdições
diferentes. Além do que, estipula-se estabelecer a famosa relação entre as partes
interessadas do setor público-privado. A governança inteligente depende da
implementação de uma infraestrutura inteligente de governança que devem ser
responsáveis, ágil e transparente. Esta infraestrutura ajuda a permitir a colaboração,
o intercâmbio de dados, e a integração de serviços e comunicação.
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4.
Contexto Político – O fator político inteligente foca e caracteriza as questões
urbanas institucionais e não técnicas que criam condições que permitam o
desenvolvimento. Inclui-se também as políticas de relações intergovernamentais
entre os diferentes níveis do governo. Os projetos de implantação de TI dependem
de prévio conhecimento técnico e administrativo para sua implantação em grande
escala, dependendo de um prévio conhecimento dos gestores públicos sobre os
regulamentos e leis.
5.
Pessoas e Comunidades – O projeto de cidade inteligente tem como um dos
seus objetivos incentivar a transformação dos cidadãos em pessoas mais
informadas, conscientes e participativas. A iniciativa inteligente permite que os
membros da cidade participem da governança e gestão da cidade tornando-os
incentivando os cidadãos a serem ativos e participativos. É um fator crítico que os
cidadãos se tornem comunidades ativas e organizadas em grupos e coletivos, para
que saibam quais são os respectivos desejos e necessidades dentro das cidades.
6.
Economia - Uma economia inteligente permeia o incentivo da construção de
uma competividade econômica que gere a inovação e novas empresas, a prática
do empreendedorismo e tenha o foco na produtividade e na flexibilidade do mercado
de trabalho, bem como a integração do mercado nacional ao global.
7.
Infraestrutura Construída – A implementação de uma infraestrutura de TIC
é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade inteligente e depende de
alguns fatores relacionados com a sua disponibilidade e desempenho.
Infraestruturas em tecnologia da informação e comunicação inclui cabeamento de
fibra óptica, Wi-Fi, hotspots wireless, quiosques digitais) e sistemas de informação
orientados a serviços. O conjunto de desafios a serem superados pelo fator de
infraestrutura são definidos como: segurança, privacidade, custo operacional e
disponibilidade).
Ambiente Natural – As iniciativas frente a questão ambiental, sobre o
contexto das cidades inteligentes, focam o uso da tecnologia para o aumento da
sustentabilidade e uma melhor gestão dos recursos naturais. Porém existe um foco
particular de interesse sobre a proteção dos recursos naturais e as infraestruturas
conectadas, para uma melhor distribuição de energia, água, esgoto. Além disto,
outros aspectos importantes incluem a conservação e promoção de espaços
verdes, parques, bibliotecas e centros de convivência coletiva direcionadas para
atividades físicas e estímulo de uma vida saudável.

8.

Diante deste contexto, a proposta deste artigo é verificar se alguns dos fatores
apontados para gestão de cidades inteligentes têm sido considerados em planos públicos
de gestão. Para tanto, será considerado um plano desenvolvido recentemente para a
cidade de Florianópolis: o PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.

2 METODOLOGIA
O presente estudo tem carácter descritivo exploratório e foi realizado por meio
de revisão bibliográfica e documental e inclui publicações acadêmicas e do governo do
Estado de Santa Catarina.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 - PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Primeiramente, o PLAMUS apresenta dados estatísticos sobre os usos dos
espaços para mobilidade urbana pela população. Incorporou-se no planejamento toda a
região metropolitana da grande Florianópolis, que é a capital do Estado de Santa Catarina
e sua área esta localizada em grande parte num arquipélago e, parcialmente, no continente.
O PLAMUS considerou todas as regiões de malha urbana que atende a população, na parte
do continente e ilha, democratizando de maneira estratégica o planejamento.
“O diagnóstico abrangeu uma visão holística dos desafios dos deslocamentos
urbanos na região em várias dimensões: mobilidade, urbanismo, transporte de
mercadorias, organização institucional e marco regulatório/aspectos jurídicos” (GOVERNO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 2015, p. 27). Destaca-se também, nos pontos de
análise, a produção de pesquisas de levantamento de dados em diferentes períodos do
ano, pois, assim como em outras regiões do estado, o ciclo turístico da região intensifica a
transição urbana durante períodos de veraneios. De maneira inteligente o plano avalia as
diferentes necessidades da região e apresenta uma série de diagnósticos urbanísticos que
serviram de base para a apresentação do conjunto de propostas para o melhoramento da
mobilidade, e que segundo o GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, (2015, p.
27), são eles:

Diagnóstico da mobilidade, foram realizadas pesquisas de campo (dados
primários) e pesquisas de dados secundários durante os períodos de veraneio e
normal, de forma a considerar as características distintas desses. Esse diagnóstico
consistiu no mapeamento das viagens realizadas na região, identificando o número
e perfil dos deslocamentos, modos utilizados, horários, origem e destino,
mapeamento do transporte público e sua utilização, etc. Além disso, foram
realizadas diversas entrevistas com agentes públicos e privados, assim como
oficinas com técnicos e representantes da sociedade civil para identificação e
discussão dos problemas cotidianos.

Diagnóstico urbanístico avaliou a organização urbana regional e suas
tendências de crescimento, de modo a compreender o contexto urbano que
condiciona a mobilidade na região. Para buscar esse entendimento, analisaram-se
a distribuição das atividades urbanas, seu impacto na eficiência do transporte
coletivo vigente, a adequação da região ao transporte não-motorizado e os novos
projetos de urbanização e de expansão viária previstos nos planos diretores dos
municípios.

Diagnóstico do transporte de carga consistiu na identificação dos impactos
causados pela distribuição urbana de produtos para, posteriormente, elaborar a
proposição de medidas para mitigar ou solucionar os problemas decorrentes da
circulação e entrega das mercadorias. Tal diagnóstico baseou-se nas pesquisas
Origem/Destino realizadas na Linha de Contorno1, nas contagens classificadas de
veículos, dados de radares, pesquisas de campo e entrevistas junto às
transportadoras.

Diagnóstico da organização jurídica e institucional relativa à gestão da
mobilidade urbana, constatando-se inicialmente a falta de integração e coordenação
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efetiva no planejamento, gestão e execução das ações relacionadas à mobilidade
urbana na região metropolitana.

Diagnóstico legal, foi levantado um conjunto de competências legais e
materiais dos municípios compreendidos no projeto em relação aos temas que
devem ser objeto dos planos de mobilidade, bem como do próprio Estado de Santa
Catarina, no que se refere a licitações, concessões e atribuições administrativas de
seus órgãos.

Portanto, com os indicadores criados através dos diagnósticos, o PLAMUS
(2015, p .35) chega-se a um conjunto de recomendações para a região da grande
Florianópolis, ao qual é demonstrada na Tabela 1. Estas indicam os vários desafios para a
reestruturação urbana.
Tabela 1 – Recomendação para Região Metropolitana da Grande Florianópolis

Recomendação para Região Metropolitana da Grande Florianópolis
Desenvolvimento orientado ao transporte

Reestruturação do sistema de transporte
coletivo
integrado
para
a
região
metropolitana
Priorização de modos não-motorizados

Gestão da demanda

Reestruturação do transporte de cargas

Gestão de tráfego

Expansão da capacidade viária

Visa oferecer sustentabilidade ao crescimento urbano da
Grande Florianópolis, por meio da reversão do processo de
expansão urbana tradicional, que concentra o foco do
desenvolvimento comercial na Ilha e o residencial no
continente.
Visa a implantação de um sistema troncal nos principais
eixos de transporte da região (atuais e futuros), conectado a
uma rede alimentadora.
Consiste em um conjunto de recomendações para a
expansão da rede de ciclovias e implantação de Zonas 30
(zonas nas quais a velocidade máxima de veículos é limitada
a 30 km/h, harmonizando a convivência entre transporte
motorizado e a pé ou por bicicleta) e Ruas Completas
(conceito de que as vias devem incorporar espaços para
todos os usuários: veículos motorizados coletivos e
particulares, não motorizados e pedestres).
Trata da definição de políticas de incentivo à utilização do
transporte público coletivo, sendo que em algumas
situações é necessário rever a facilidade da circulação de
automóveis nas regiões centrais. Como resultado, é
proposta uma revisão na disponibilização de vagas e no
modelo de cobrança de estacionamentos em áreas
especificas na Grande Florianópolis.
Apresenta basicamente cinco ações que se complementam:
a implantação do Anel Rodoviário da Região Metropolitana
de Florianópolis (já prevista), a consolidação de atividades
logísticas nas proximidades deste, a otimização da
distribuição urbana de mercadorias por meio do uso de
centros e plataformas logísticas, a definição de restrições de
estacionamento para entrega de mercadorias e a adoção de
medidas regulatórias ou de incentivo para a efetiva utilização
do sistema proposto.
Consiste em ações relativamente simples de serem
implantadas e de baixo custo, a fim de melhorar a circulação
em pontos específicos da região metropolitana – incluindo
ações imediatas e outras que requerem intervenções de
pequeno e médio portes. Concentram-se principalmente na
implantação de semaforização, placas de sinalização,
separadores físicos de fluxos, canalizações e lombo-faixas
para pedestres.
Analisa a viabilidade da realização das principais obras
previstas nos planos diretores dos municípios da região,
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identificando as intervenções de ligação do futuro Anel
Rodoviário à via expressa como obras que trarão benefícios
significativos para a região.
Fonte: Adaptado pelo autor com base no PLAMUS (2016)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve por objetivo verificar se alguns dos fatores apontados para
gestão de cidades inteligentes têm sido considerados em planos públicos de gestão. Para
tanto, foi considerado um plano desenvolvido recentemente para a cidade de Florianópolis,
o PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Percebeu-se que o PLAMUS está
alinhado com relação aos seguintes aspectos: social quando aponta uma melhor
distribuição do espaço público incentivando a democratização das vias para mobilidade,
sustentável no contexto da expansão urbana e incentivo de transporte não motorizado,
tecnológico melhoramento das tecnologias utilizadas para a gestão do trânsito, governança
citando a cooperação público, privada e social sobre o planejamento. Entretanto,
aparentemente não foram considerados no projeto características de curto prazo, ao qual
poderiam ser muito eficazes, o planejamento demanda um longo prazo para sua execução
e pode ser comprometido por sucessivas trocas de poderes, acarretando uma perda no seu
foco. Neste sentido, seria recomendável que pesquisadores e especialistas da equipe do
PLAMUS, oferecerem a possibilidade de empresas e grupos e pesquisas contribuírem com
soluções de rápidas validações, como, por exemplo, tecnologias para smartphones que
ofereçam informações sobre o transporte público, são diversas as ideias e soluções que
podem vigorar em ambiente que demanda inovações.
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Resumo: O presente trabalho descreve a importância do brincar na infância e sua contribuição para o
desenvolvimento infantil, destacando a brincadeira dentro das internações pediátricas como forma de
promoção de saúde através da utilização de brinquedotecas hospitalares. A pesquisa tem como objetivo
verificar a relação entre o brincar e o resgate da infância no espaço da brinquedoteca hospitalar como forma
de promoção de saúde, além de identificar a eficácia do uso da brinquedoteca na opinião de profissionais
na área da saúde e dos acompanhantes de pacientes pediátricos. Para isso, foi realizada uma revisão de
literatura com base em artigos científicos publicados em base de dados como Scielo, PePSIC e BVS-Psi.
Foram selecionados dois artigos, buscando descrever através desses materiais já disponíveis na literatura,
as opiniões dos profissionais e dos acompanhantes a respeito das brinquedotecas hospitalares em
internações pediátricas. Obteve-se um resultado positivo em relação às brinquedotecas hospitalares, pois,
de uma forma geral, os relatos mostraram que o lúdico dentro dos hospitais está contribuindo para melhora
da doença. Considera-se que o presente estudo pode contribuir para um maior aprofundamento teórico
sobre o tema, consolidando a importância da brinquedoteca nas internações pediátricas e estimulando as
instituições hospitalares a estruturá-las de forma adequada a promover a saúde e o desenvolvimento infantil
das crianças que passam por processo de internação.
Palavras-Chave: Brincar, Brinquedoteca, Psicologia Hospitalar.

1 INTRODUÇÃO
O brincar na infância corresponde a uma atividade fundamental para a saúde
física, emocional e intelectual na vida de qualquer ser humano. Percebe-se a importância
do brincar inclusive no processo de hospitalização infantil (CORDAZZO, 2008;
FERNANDES,

2011).

Considera-se

que

a

infância

é

uma

etapa

crucial

no

desenvolvimento humano, sendo que para que a criança possa percorrer essa etapa de
sua vida sem prejuízos, é necessário que a mesma tenha saúde. Porém, no decorrer de
seu crescimento, muitas crianças passam por períodos de doenças e algumas podem
passar pelo processo de hospitalização, havendo uma interrupção na rotina na qual ela
está acostumada a conviver. Essa criança é inserida em um ambiente completamente
estranho, irá se relacionar com pessoas diferentes, seu corpo muitas vezes é exposto,
terá que se adaptar a alguns horários de medicação, dor e irritação. Todos esses
aspectos podem ocasionar uma despersonalização, onde a atividade lúdica entra
proporcionando um bem estar, alegrando esses dias de internação e permitindo a
expressão de sentimentos (SHAFFER, 2005). Assim, a utilização do brincar no espaço da
brinquedoteca em internações pediátricas constitui-se como uma forma de humanização
em ambientes hospitalares, sendo que tais práticas podem contribuir no processo de
recuperação física e mental das crianças hospitalizadas (BRITO e PERINOTTO, 2014).
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo verificar a relação entre o brincar e o
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resgate da infância no espaço da brinquedoteca hospitalar como promoção de saúde, na
perspectiva de familiares e profissionais de saúde. De uma forma geral, espera-se que
este trabalho sirva como fonte de conhecimento referente à temática que envolve as
brinquedotecas hospitalares e o desenvolvimento das mesmas, proporcionando
informação para estimular a estruturação deste tipo de espaço nos estabelecimentos
hospitalares. Além disso, estima-se que este estudo possa orientar a forma como tal
espaço deve ser constituído, incluindo os tipos de brinquedo, brincadeiras e interações
que podem estimular a promoção de saúde das crianças internadas.
2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura assistemática, com artigos científicos
publicados em bases de dados como Scielo, PePSIC e BVS-Psi e que tratavam do tema
do lúdico em brinquedotecas hospitalares. Como palavras-chave, foram utilizados os
seguintes termos em português: brincadeira, brincar e brinquedoteca. Como critério de
inclusão, foram selecionados os estudos que focavam o contexto hospitalar e, mais
especificamente, pesquisas empíricas que apresentassem relatos de profissionais da área
de saúde e/ou de familiares de pacientes pediátricos que presenciaram e vivenciaram o
processo de internação junto à criança. Como critérios de exclusão, pode-se citar os
estudos teóricos ou que tratavam do tema em outros contextos que não o hospitalar.
Sendo assim, foram selecionados dois artigos, com o propósito de verificar a
percepção de tais envolvidos, profissionais e pacientes, sobre a importância e os
benefícios que as brinquedotecas hospitalares podem trazer para a criança no processo
de internação, na promoção de saúde e na melhora da doença. Após a seleção dos
artigos, foi realizada uma análise de dados qualitativa, utilizando-se as falas dos
participantes das pesquisas selecionadas, a fim de verificar suas percepções a respeito
da brinquedoteca hospitalar e do lúdico neste ambiente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados dois artigos, sendo que um focou a percepção dos
profissionais, enquanto que o segundo investigou os familiares das crianças internadas
O primeiro artigo selecionado intitula-se ‘A Promoção do Brincar no Contexto
da Hospitalização Infantil como Ação de Saúde’, de Mitre e Gomes (2004). Trata-se de
um estudo qualitativo, voltado para as experiências de profissionais da área da saúde. Os

ISSN 2526-4044

1023 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

autores realizaram entrevistas em três hospitais: um hospital geral, um hospital pediátrico
e um hospital materno infantil. O estudo buscou entrevistar profissionais da área da
saúde, ligados a assistência e a gestão de serviços, que se envolviam em uma interface
direta com a atividade lúdica, com o objetivo de verificar como a promoção do brincar se
insere nas rotinas institucionais e como as ações desses profissionais aconteciam durante
o processo de internação.
Já o segundo artigo tem como título: ‘Brinquedoteca Hospitalar: a visão dos
acompanhantes de crianças’ e foi elaborado por Lima et al. (2014). Este estudo também
teve uma abordagem qualitativa, em que os acompanhantes dos pacientes foram
entrevistados. A pesquisa foi realizada em quatro hospitais, sendo um de tratamento de
doenças respiratórias, um de cardiologia, outra de tratamento oncológico e última de
doenças infectocontagiosas e parasitárias. Os autores elaboraram um roteiro de
entrevistas semiestruturadas com o objetivo de investigar a percepção de acompanhantes
de paciente pediátricos acerca da brinquedoteca hospitalar, incluindo também a avaliação
do espaço e do serviço prestado para o paciente.
Na utilização dos artigos, o primeiro será identificado os relatos dos
profissionais da área de saúde como H1 e o segundo artigo que são os relatos dos
acompanhantes de pacientes pediátricos serão identificados como H2.
A partir dos relatos dos familiares e dos profissionais de saúde citados nos
artigos selecionados, buscar-se-á demonstrar a percepção dos mesmos sobre a realidade
das brinquedotecas hospitalares e o lúdico dentro dos hospitais, visando também verificar
os benefícios para a criança internada. Um primeiro aspecto verificado refere-se à
utilização da brinquedoteca hospitalar como um espaço alternativo ao leito, onde o menor
pode interagir com grupos de pares e, até mesmo, lembrar-se de que é criança.
H1: “A criança mesmo acamada o tempo inteiro, brincando vira outra criança.”
“Porque a criança vem para o hospital, ela tem que esquecer o que está lá fora? Não é
assim.”
H2: “Os outros hospitais não tem brinquedoteca, não. A criança fica só ali na
cama, triste, oprimida porque não tem como brincar. Muitas vezes aquela doença nem era
pra morte, mas a pessoa já morre ali só de tristeza. Já é a segunda vez que eu fico aqui
no hospital e fico muito feliz porque tem a brinquedoteca. Elas as profissionais da
brinquedoteca tem aquele amor pela criança. Também com as mães, elas são legais
mesmos.”
Segundo Mittempergher (2005, apud CAMARGO e COSTA, 2010, p. 4) “a
possibilidade de brincar desenvolve um caráter de normalidade à vida dos pacientes, ao

ISSN 2526-4044

1024 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

alívio das tensões e do tédio da espera e a distração proporcionada pelo brinquedo e
pelas possibilidades de interação social.” Assim, o brincar possibilita a criança que está
internada ter uma rotina parecida com seu cotidiano.
Outro aspecto verificado nos relatos disponíveis nos artigos refere-se aos
sentimentos vivenciados pela criança no ambiente hospitalar:
H1: “[...] o que a gente sempre procurou foi que os profissionais da casa
percebessem que é importante usar o lúdico [...] para mostrar para ela como é que vai ser
o tratamento dela. [...] o lúdico faz com ela perca o medo do hospital.”
H2: “É onde eles brincam, tiram o estresse”. “As crianças vêm ao hospital
assustados né?! Não podem ver uma pessoa de branco que já ficam com medo. E lá na
brinquedoteca não.”
Analisando as falas, pode-se perceber que as crianças internadas possuem
medos em relação ao hospital e, através do lúdico, esse medo pode ser amenizado,
tornando-se algo prazeroso para a criança, contrapondo-se às experiências dolorosas.
Conforme Wiezzel e Vilela (2008, p.3-4):
No hospital, as crianças sentem medo, tem choro incontinente, podem perder o
apetite, ficar desesperadas ou demasiadamente submissas diante dos
procedimentos hospitalares e da presença da equipe técnica do hospital. [...] Tais
dificuldades revelam-se como efeito o sofrimento psíquico, ou seja, pelo fato das
crianças criarem fantasias a respeito dos motivos que a levaram estarem no
hospital.

Os mesmos autores destacam também que o brincar no hospital aparece como
uma possibilidade de promover o bem estar psíquico da criança. Ao brincar, a mesma
pode ser espontânea e usar sua criatividade livremente, contribuindo assim na expressão
e elaboração dos conflitos. Portanto, as brinquedotecas hospitalares são espaços que a
criança pode se expressar e ser acolhida.
Constata-se também, através de algumas falas, a importância do brincar no
hospital pelo simples prazer que a criança tem de brincar, sendo que tal prazer por si só
pode ser terapêutico:
H2: “É um meio de diversão pras crianças, porque num hospital a criança se
sente muito presa [...].” Se todos os hospitais tivessem, seria muito bom para recuperação
da criança [...].
Através dessa fala, verifica-se que os espaços de brinquedotecas no hospital
podem beneficiar as crianças através do lúdico, possibilitando que o paciente saia do
isolamento que a internação provoca, podendo ter uma socialização e interação com
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outras crianças, contribuindo positivamente para a melhora da doença. De acordo com
Macetti (2002 apud, AZEVEDO et al., 2008, p. 5):
As atividades lúdicas desencadeiam alguns benefícios para as crianças
internadas: mudança de comportamento passivo para ativo das crianças, melhor
aceitação de procedimentos e exames, maior colaboração com a equipe de
saúde, imagem mais positiva da hospitalização, recuperação pós-operatória mais
acelerada, diminuição de estresse para equipe e pais, como também melhor
relacionamento entre profissionais, pais e crianças.

Nesse sentido consegue-se compreender que através das atividades lúdicas e
dos espaços de brinquedotecas hospitalares, pode-se obter resultados que beneficiarão a
criança internada e também os seus familiares e profissionais envolvidos, como pode ser
verificado na fala a seguir:
H1: “O brincar se remete ao prazer e a alegria acaba se estendendo para os
familiares, para os próprios profissionais que estão ali diariamente em contato com a
criança.”
Nessa fala, o profissional relata que o brincar proporciona não somente a
alegria e prazer para a criança, mas também para sua família e para os profissionais que
estão tendo contato com esse paciente. Para Carvalho e Begnis (2006, apud LIMA et al.,
2014, p. 3):
[...] o brincar livre e espontâneo, experimentado pelas crianças e por seus
acompanhantes na brinquedoteca, propicia a interação em momentos prazerosos.
Somando a isso, os pais se sentem, em geral, mais tranquilos e satisfeitos quando
veem sua criança hospitalizada brincando, uma vez que a percebe em condições
de resgatar uma de suas atividades rotineiras.

A fala de uma mãe aponta a brinquedoteca como um lugar de trocas,
possibilitando o compartilhamento de alegrias e também das dificuldades enfrentadas:
H2: “Eu acho que é uma diversão para as crianças, principalmente para ela
minha filha que vem pra cá deprimida. É um local de descontração das crianças, pra
verem que não é só sofrimento. Dentro da brinquedoteca podemos conversar,
compartilhar as dificuldades, né? Criam vínculo de amizade.”
A mãe acompanhante nesse relato ainda mostra que a filha, dentro do espaço
lúdico proporcionado pelo hospital, recupera o seu direito de brincar, pois a internação a
torna fragilizada tanto pelo sofrimento físico, quanto pela bruta separação do seu convívio
social. Portanto, contribui afetivamente no processo de humanização do tratamento
pediátrico, beneficiando a criança para uma perspectiva de evolução do tratamento e a
mãe para uma melhor adaptação da situação.
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Outro benefício que pode ser verificado refere-se à melhora na relação médicopaciente. No relato a seguir, o profissional aponta que o brincar no hospital é essencial
para a criança. Sendo assim, o brincar pode ser uma ferramenta que promove uma
relação melhor entre o paciente e os profissionais da saúde.
H1: “A criança brincando, ela vai se sentir mais próxima do normal [...] vai se
afastando da doença. A criança é para brincar [...], se a gente deixar ela no hospital, sem
essa atividade, a gente está tirando ela totalmente do contexto dela. Com o brincar
consegue-se ter uma troca melhor entre criança e o profissional, a relação médica com o
paciente fica muito mais rica [...] ela a criança começa acreditar mais no que a gente está
fazendo.”
De forma geral,

verificou-se

no

estudo que os profissionais e

os

acompanhantes discursavam explicitamente acerca dos benefícios do brincar e as demais
atividades lúdicas dentro das brinquedotecas hospitalares. Esses benefícios seriam para
ajudar na recuperação da saúde, a partir da promoção de sentimentos e sensações
considerados favoráveis como alegria e liberdade, além da redução de medo, estresse e
conflitos gerados durante a internação, possibilitando também que esses profissionais e
acompanhantes possam vivenciar esses momentos de forma mais prazerosa junto com a
criança.
A partir das análises realizadas, verificou-se que é perceptivo o brincar como
um fator fundamental ao desenvolvimento infantil, sendo que por meio da brincadeira a
criança pode revelar habilidades cognitivas, físicas e de participação social. Porém, o
brincar e a brinquedoteca hospitalar ainda são assuntos pouco explorados. As
brinquedotecas hospitalares vêm sendo desenvolvidas para contribuir na expressão e
elaboração de conflitos que a internação pode afetar na vida psíquica das crianças, bem
como para acolher e desenvolver atividades lúdicas que possam facilitar o processo de
internação e a melhora da doença. Destaca-se que a brinquedoteca hospitalar não pode
ser vista apenas como local de distração, mas como um espaço de valorização da saúde,
da socialização, do brincar e da cidadania. A hospitalização na infância pode ser
considerada uma experiência desagradável, pois a criança se depara com um universo
desconhecido, quebrando sua rotina diária e essa despersonalização pode gerar aspectos
desfavoráveis durante o processo de internação. Assim, é importante que se criem
mecanismos para recolocar a criança em condição propícia ao seu desenvolvimento,
sendo que o lúdico vem como um desses mecanismos para ajudar, amenizando os
fatores negativos que podem ser encontrados pela criança nessa etapa que está vivendo.
De modo geral, o brincar constitui-se de fato um recurso viável e adequado para o
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enfrentamento da hospitalização, pois a criança pode encontrar apoio nas ações
institucionais que viabilizam e disponibilizam esses recursos para este fim. Buscou-se no
estudo analisar relatos de familiares e profissionais da área da saúde para verificar suas
percepções acerca das brinquedotecas hospitalares. Com relação aos relatos, pode-se
concluir que esses espaços vêm sendo utilizados como ferramentas importantes para
recuperação da criança internada, deixando claro que o brincar pode ter efeitos
terapêuticos sendo que as atividades lúdicas desenvolvidas podem ser enriquecedoras
não só para as crianças, mas também para os familiares e os profissionais que atuam nas
internações pediátricas.
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RESUMO: O trabalho tem como intuito relatar as experiências centradas em um diálogo extensionista
entre um grupo coordenado por profissionais do CAPSi, na cidade de Santa Maria, RS, e alunos
inseridos no programa PET- Saúde, Alcool e Drogas, da Universidade Federal de Santa Maria. O
foco principal situa-se nas relações e processos que sustentaram um conjunto de atividades
realizadas com crianças que utilizam ou já utilizaram algum tipo de substâncias lícitas, como o álcool,
ou ilícitas, como os demais tipos de drogas que causam dificuldades no desenvolvimento mental e
psíquico do indivíduo. Metodologicamente, utilizou-se a técnica do “estudo de caso” que caracterizase como uma estratégia capaz de, ao mesmo tempo, permitir a análise profunda de uma realidade
específica e próxima do pesquisador, que serve como exemplo para compreender uma realidade
mais complexa e distante do universo do pesquisador. Descreve-se as diversas etapas da ação, que
incluiu estratégias como o levantamento de dados junto ao conselho tutelar, a formação de grupos
terapêuticos, a busca ativa e o fortalecimento de vínculos. Conclui-se que o diálogo extensionista que
se efetiva no âmbito das ações previstas no programa PET-Saúde, especialmente em sua interface
com o CAPSi, garante a ação direta dos estudantes das diversas áreas junto à população em situação
de risco social. Esta ação é de suma importância para que a Universidade consolide sua missão de
consolidar o tripé do ensino, pesquisa e extensão.

INTRODUÇÃO:
O Programa de Educação para o Trabalho para a Saúde/PET-Saúde da
UFSM faz parte de um conjunto de ações promovidas pelo Ministério da Educação
junto às Instituições de Ensino Superior e que são desenvolvidas por grupos de
estudantes,

com

tutoria

de

um

docente,

orientados

pelo

princípio

da

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Dentre
as possibilidades de atuação encontram-se, prioritariamente, as populações em
situação de risco e/ou de vulnerabilidade social, destacando-se aquelas
especificamente voltadas para o trabalho com crianças e adolescentes. No caso
específico da saúde, estas instituições organizamse no âmbito do Sistema Único de
Saúde-SUS e destinam-se à atenção à saúde mental. No campo da Assistência
Social, estão abrigadas também no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS. De um modo geral, a face mais visível e interativa destas ações, encontra-
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se organizadas junto aos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS1. Estes, por sua
vez, são organizados de acordo com cada uma das populações a serem atendidas.
O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência - CAPSi,
trabalha com o acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com sofrimento
mental grave, como psicoses e autismos, ou outras situações onde há
impossibilidade de estabelecer ou manter laços psicossociais. Esse conjunto de
fatores leva a inúmeros fatores de risco e vulnerabilidades. Faz-se, portanto,
necessário e urgente o trabalho com a população envolvida e, especialmente que
sejam desenvolvidas estratégias que possam ser eficazes para o tratamento da
criança e adolescente, bem como sua socialização em seu território e com demais
sujeitos da mesma faixa etária. Prestar este tipo de atendimento é de suma
importância, pois o consumo de drogas psicoativas é considerado um problema de
ordem social, não somente em função de sua alta frequência, mas principalmente
devido ao prejuízo à saúde dos indivíduos e, consequentemente, para a sociedade
(SETZER, 1999).
A presente reflexão tem como intuito trazer um relato de experiências
centradas em um diálogo extensionista entre um grupo coordenado por profissionais
do CAPSi, na cidade de Santa Maria, RS bem como, alunos inseridos no programa
PET- Saúde, Alcool e Drogas, da Universidade Federal de Santa Maria. O foco
principal situa-se nas relações e processos que sustentaram um conjunto de
atividades realizadas com crianças que utilizam ou já utilizaram algum tipo de
substâncias lícitas, como o álcool, ou ilícitas, como os demais tipos de drogas que
causam dificuldades no desenvolvimento mental e psíquico do indivíduo.

MATERIAL E MÉTODOS
Para esse artigo optou-se por um “estudo de caso” o qual, para autores como
Lüdke e André (1986) caracteriza-se como uma estratégia de pesquisa capaz de,
ao mesmo tempo, permitir a análise profunda de uma realidade específica e próxima
do pesquisador, que serve como exemplo para compreender uma realidade mais
complexa e distante do universo do pesquisador. Estudou o Grupo de Alcool e
Drogas com crianças inseridas no CAPSi do município, observando suas realidades,

1

Os CAPS são instituições destinadas a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua
integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes
atendimento médico e psicossocial.
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buscando compreender suas vulnerabilidades e realizar ações visando inclusão
escolar, social e familiar, além do tratamento por meio do brincar, resgatando a
dimensão infantil destas crianças.
O CAPSi foi criado em 2005, mas apenas em 2008 iniciou o atendimento de
crianças usuárias de substâncias psicoativas. Nesta época, atendia grande parte
das crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas, os quais eram, em
sua maioria, usuários que vinham ao tratamento por via judicial e após internações
hospitalares. Segundo relato dos profissionais envolvidos à época e que ainda
participam dos atendimentos, foi possível perceber que a estrutura do serviço não
era suficiente para atender as demandas de crianças e adolescentes com sofrimento
mental grave e, ainda, os usuários de drogas. Diante destas dificuldades, foi criado
outro serviço, com a ideia inicial de prestar atendimento aos usuários de 12 a 29
anos, um Centro de Atendimento Psicossocial – Álcool e drogas/CAPSad adicional
no município.
Com isso o CAPSi passou a prestar atendimento às crianças usuárias de álcool
e/ou outras drogas, ou seja, aos menores de 12 anos ou casos de adolescentes
onde a questão da droga não fosse a mais determinante. A instituição conta com
uma equipe multidisciplinar composta por profissionais e residentes das áreas da
psicologia, fisioterapia, enfermagem, psiquiatria, serviço social, terapia ocupacional,
pedagogia, fonoaudiologia e educação física, além de técnicos e estagiários. Possui
cerca de 350 crianças e adolescentes em tratamento, que são encaminhados por
Conselho Tutelar, escolas, Ministério Público, Atenção Básica e também chegam ao
serviço por livre demanda.
Assim, foi realizado um levantamento do perfil dessas crianças nos conselhos
tutelares

do

município,

identificando

se

estavam

recebendo

algum

acompanhamento na rede de atendimento e o caminho que as famílias estavam
percorrendo para isso. A partir destes dados, em trabalho conjunto com profissionais
e residentes do CAPSi, teve início um grupo terapêutico para crianças usuárias de
substâncias psicoativas neste serviço, com o objetivo de acolher e realizar o
tratamento destas crianças através do brincar, além de ações de inclusão social,
familiar e escolar.
A escolha de um grupo terapêutico ocorreu por se tratar de um dispositivo
capaz de ativar tensões, movimentos, deslocamentos para outro lugar, provocando
novos requerimentos e, assim, permitindo a criação. Fazer parte de um grupo implica
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em liberdade de movimento e de transformação, em abertura de possibilidades para
fazer mudanças significativas (MIOTTO E FIGUEIREDO, 2012).
Visando desenvolver todas estas habilidades, o brincar das crianças foi sendo
incentivado e organizado, com a mediação dos terapeutas do grupo. As brincadeiras
se constituíam em jogo de bola, pebolim, piscina de bolinhas e desenhos,
observando-se pouca interação entre as crianças. O brincar aparecia de uma forma
desorganizada e sem sequência estruturada, muitas vezes de forma agressiva.
Além disso, foram criadas estratégias para reforçar o vínculo com o serviço.
Neste modelo, os profissionais, estagiários e residentes que têm interesse e desejo
de prestar atendimento a estas crianças, se dividem para realização do grupo
terapêutico de crianças, busca ativa de usuários, visitas escolares, grupos de
familiares e grupo para adolescentes em vulnerabilidade ao uso da droga.
A busca ativa de usuários acontece através de visita domiciliar, com o objetivo
de incentivar e inserir as crianças que não fazem atendimento na rede de atenção,
mas que foram crianças usuárias de álcool e outras drogas. Também é realizado
contato telefônico constante e visita após faltas consecutivas para as crianças
pertencentes ao grupo. Desta forma, foi possível manter um grupo de crianças com
boa vinculação ao serviço. Além disso, algumas crianças usuárias de substâncias
psicoativas estão sendo inseridas em outros grupos e oficinas existentes no serviço.
O grupo de familiares ocorre concomitantemente ao grupo de crianças usuárias
de substâncias psicoativas, principalmente com as mães como participantes, visto
que poucas possuem relação afetiva com o pai. No grupo, os pais relatam como
estão os filhos e dificuldades que estão tendo no manejo de situações de
vulnerabilidade. Assim, torna-se possível obter mais dados sobre a história de vida
de cada um e ter entendimento da dinâmica familiar, além de questões sociais e
culturais.
No entanto, dada a complexidade do problema, para que a família exerça a
função de cuidadora e contribua efetivamente para a prevenção do uso de drogas
entre seus membros, há necessidade do suporte de políticas públicas com vistas à
inserção de crianças e jovens em atividades de cunho educativo e social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando a trajetória do grupo de álcool e drogas, juntamente com um amplo
referencial teórico sobre o assunto, pode-se perceber que é de grande importância
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e necessidade ações no território, devido à desorganização familiar e dificuldade da
criança enxergar necessidade de tratamento, tornando mais eficaz o trabalho. O
território, por sua vez, pode ser classificado como um espaço onde as práticas de
saúde avançam para a integração das ações de atenção, promoção e prevenção,
de forma que as intervenções sobre os problemas sejam também sobre as
condições de vida das populações daquele local (MENDES, 1993).
A partir de ações realizadas no território, o usuário se reconhece como
participante principal no tratamento, envolvendo a sua família e esferas
comunitárias, reconhecendo o território como novo cenário das ações em saúde
mental. Além disso, diversos entraves como dificuldade de acesso ao tratamento ou
demora nos atendimentos são minimizados em ações territoriais.
Portanto, é na relação direta com a comunidade, onde se encontram os
problemas, que os profissionais das áreas de saúde e educação, mediante parcerias
firmadas com as instituições e serviços, poderão investir em ações e diretrizes de
cunho preventivo e que promovam o acesso à educação, à saúde e à qualidade de
vida da família, no intuito de fortalecer os fatores protetores e minimizar os fatores
de risco referidos.
Seria necessária uma investigação mais apurada com relação aos dispositivos
de saúde que rodeiam cada usuário e formas de inseri-lo nesses espaços, mas
certamente este seria um modo de maior efetivação do tratamento, já que o usuário
estaria incluído em ações sociais e culturais e, não apenas, em um espaço particular,
de tratamento. O discurso das crianças e adolescentes traz a necessidade urgente
de espaços de convivência, possibilidades de cultura e de identificação com outras
perspectivas de futuro, distante do mundo das drogas.
No CAPSi já se pensa na dissolução deste grupo específico e inclusão destas
crianças em outros grupos terapêuticos e oficinas, para que possam conhecer
realidades diferentes e vislumbrar novas possibilidades. No entanto, a inclusão não
deve ser apenas no espaço de tratamento. É preciso uma mudança social, quebra
de estigmas e oferecimento de novas realidades para estas crianças.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o diálogo extensionista que se efetiva no âmbito das
ações previstas no programa PET-Saúde, especialmente em sua interface com o
CAPSi garante a ação direta dos estudantes das diversas áreas junto à população
em situação de risco social. Esta ação é de suma importância para que a
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Universidade consolide sua missão de consolidar o tripé do ensino, pesquisa e
extensão.
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Resumo: Os comprimidos efervescentes são formas farmacêuticas sólidas que se desintegram
rapidamente em meio aquoso devido as substâncias ácidas e carbonatos ou bicarbonatos inseridas na
composição do comprimido, que quando entram em contato com água liberam dióxido de carbono e
proporcionam a rápida desintegração do comprimido. Para produção de comprimidos devem ser seguidas
metodologias específicas para assegurarem que o produto final da união dos seus excipientes e princípios
ativos estejam seguros para o uso. A ferramenta que possibilita a avaliação de todos os parâmetros na
fabricação de comprimidos é o Controle de qualidade; que é um conjunto de medidas destinadas a verificar
a qualidade de cada lote de medicamentos, para os comprimidos são feitos os testes de peso médio,
desintegração, pH, espessura, friabilidade e doseamento do princípio ativo, e só depois de avaliar todos
estes itens é que o medicamento estará apto e seguro para o uso. O desenvolvimento deste Trabalho teve
como objetivo verificar a qualidade dos comprimidos efervescentes de vitamina C, já que os mesmos não
possuem um medicamento de referência junto a Agência nacional de vigilância sanitária ANVISA. Para
realização das avaliações de controle de qualidade foram utilizados duas marcas de comprimidos
efervescentes disponíveis em Farmácias do Sul de Santa Catarina, ao final de todas as análises de controle
de qualidade as duas amostram apresentaram-se com resultados satisfatórios dentro dos padrões exigidos
pela Farmacopeia brasileira.
Palavras-Chave: Comprimido, vitamina C,ácido ascórbico, qualidade.

1 INTRODUÇÃO

Durante um processo de produção de comprimidos sabe-se que existem vários
interferentes possíveis que prejudicam a qualidade final do produto , tais como interações
entre excipientes, problemas de fluxo no processo de compressão, degradação do
princípio ativo entre outros, faz-se necessário e imprescindível, uma análise do produto
acabado para garantir que ele esteja dentro das especificações de qualidade e segurança
necessárias para seu uso. Além dos problemas citados acima, durante a produção temos
uma questão peculiar aos comprimidos efervescentes de vitamina C, que é a de não
existir um medicamento referência na lista disponibilizada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA, lista esta que serve como indicativo de padrão de
desenvolvimento farmacêutico, indicando um medicamento referência como parâmetro
comparador para os estudos de equivalência e biodisponibilidade, estudos estes
essenciais para comprovação da segurança e eficácia do produto, tornando assim
possível a criação de produtos similares ou genéricos no país. Os comprimidos são
elaborados com as mais variadas formas e finalidades, nesse contexto, podemos citar os
comprimidos usados como suplementos vitamínicos, que são elaborados com intuito de
suprir nosso organismo com as vitaminas necessárias para manter nossa homeostasia.
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As vitaminas são substâncias orgânicas de pequeno peso molecular, que atuam em
pequenas doses, sem qualquer valor energético intrínseco, como por exemplo a vitamina
C (Ácido ascórbico) que de acordo com Gil (2005; PADH 1991) participa de diversos
processos metabólicos, dentre eles a formação do colágeno e síntese de epinefrina,
corticosteroides e ácidos biliares. Ainda atua na forma de co-fator enzimático, participa
dos processos de óxido-redução, aumentando a absorção de ferro e a inativação de
radicais livres. Quando a mesma não é ingerida em uma dieta alimentar, esta vitamina
pode ser adquirida através de suplementos vitamínicos, suplementos alimentares ou
medicamentos. Conforme Portaria nº 40, de 13 de janeiro de 1998, são considerados
medicamentos à base de vitamina, quando a concentração da vitamina nas preparações
estiver acima dos 100% da Ingestão Diária Recomendada – IDR. De acordo com a
Portaria n º 33, de 13 de janeiro de 1998 o IDR para a vitamina C é de 60 mg para
adultos, entre 30 e 45 mg para crianças e até 90 mg para gestantes, sendo assim,
formulações com concentração de 1 grama da vitamina C, como é o caso dos
comprimidos efervescentes, são considerados medicamento. (BRASIL, 2011). Para Ansel
(2007 et al.,; BRASÍLIA, 2011), os comprimidos são formas farmacêuticas de consistência
sólida, obtidos pela compressão de substâncias medicamentosas (fármaco) e excipientes.
No mercado brasileiro existem diversos tipos de comprimidos disponíveis, tais como,
comprimidos revestidos, comprimidos mastigáveis, comprimidos de liberação prolongada,
comprimidos bucais, comprimidos efervescentes, entre outros. Os comprimidos podem
variar em tamanho, forma, peso, dureza, espessura, características de desintegração e
em outros aspectos, dependendo do uso a que se destinam e do método de fabricação.
Ainda para Ansel (et al., 2007; LIEBERMAN ET al., 1990), para conceber uma forma
farmacêutica sólida, é necessário conhecer a estabilidade inerente das substâncias
usadas na formulação, para saber quais excipientes usar, assim como a melhor forma de
colocá-los juntos com o princípio ativo, e saber que não haverá formação de substâncias
tóxicas. Para se produzir um comprimido puro (sem contaminações), seguro e eficaz
precisa-se cumprir várias operações que, coordenadas, garantem características
adequadas para que o comprimido seja seguro e eficaz. Sabe-se

que

durante o

processo de fabricação de comprimidos possíveis interferências podem acarretar em
formulações perigosas a saúde e por isso, faz-se necessário e, imprescindível, uma
análise do produto acabado para garantir que ele esteja dentro das especificações de
qualidade e segurança necessárias para seu uso. Desta forma, este trabalho tem como
finalidade analisar a qualidade de duas marcas (amostras A e B) de comprimidos
efervescentes com concentração de 1 grama de (vitamina C) por unidade, disponíveis em
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farmácias comerciais do sul de Santa Catarina, sendo uma das marcas a mais vendida e
a outra de número reduzido de vendas.
2 METODOLOGIA
O objetivo proposto foi comparar a qualidade de duas marcas de comprimidos
efervescentes de vitamina C contendo um grama de fármaco, disponíveis em farmácias
comerciais, sendo uma delas (amostra A) a mais vendida e a segunda (amostra B) de
menor venda. A escolha das marcas foi realizada mediante pesquisa in loco em farmácias
de Criciúma/SC. As análises das amostras foram efetuadas todas em triplicatas e
conduzidas seguindo metodologia da monografia do ácido ascórbico na forma de
comprimidos da Farmacopeia Brasileira 5º edição, a saber as análises realizados foram:
Teste do peso; Teste de desintegração; Teste da friabilidade; Teste do PH e doseamento
de ácido ascórbico. Os testes foram efetuados no laboratório de tecnologia farmacêutica e
controle de qualidade da universidade do extremo sul catarinense – UNESC.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1 - Comparação entre os resultados obtidos e o especificado na literatura.
Teste
Peso médio

Literatura

Amostra A

Amostra B

Comprimidos efervescentes 250
mg ou mais ± 5,0%

Média 3,97g

Média 3,01 g

CV=0,06 %

CV=0,04 %

1,2 %

1,0%

Friabilidade

Perda inferior a 1,5%

Desintegração

Até 30 minutos

pH

***

Doseamento

90% a 110% da quantidade
declarada

Espessura

***

1 minuto e 23 segundos

4,60
205,9 mg em média de
fármaco (102,9 %)
5,6mm

1 minuto e 25 segundos

4,43
187,67 mg em média de
fármaco ( 93,83%)
4,1 mm

*** A literatura não determina valor específico.
Fonte: Os autores (2011)

Todos os testes efetuados nas amostras A e B foram realizados em triplicata
para maior confiabilidade dos resultados. De acordo com a farmacopeia os comprimidos
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acima de 250 mg como é o caso dos comprimidos efervescentes aqui testados, devem
apresentar um máximo de 5% de massa para mais ou para menos da média final dos
comprimidos. Todos os comprimidos foram pesados e ao final os comprimidos da amostra
A tiveram uma média de 3,97 g variando entre 4,01 g e 3,93 g enquanto que os
comprimidos da amostra B tiveram uma média de 3,01 g variando entre 3,05 g e 2,95 g,
ambas apresentam-se dentro das especificações farmacopeicas do limite de 5% de
variação de massa.
O teste de friabilidade permite determinar a resistência dos comprimidos à
abrasão, quando submetidos à ação mecânica de aparelhagem específica (friabilômetro),
a diferença entre o peso inicial e o final representa a friabilidade, medida em função da
porcentagem de pó perdido. As duas amostras também se apresentaram dentro dos
padrões exigidos de máxima perda de 1,5 % de massa em relação ao peso inicial após
serem colocados no friabilômetro que realiza o teste. A desintegração pode-se definir
como o processo mediante o qual, o medicamento em contato com o meio aquoso perde
sua forma e fica dissolvido em suspensão de partículas sólidas (VILA JATO 2001). Através
do teste verifica-se que as duas amostras apresentaram rápida desintegração a cerca de
1 minuto e 30 segundos as duas amostras já estavam completamente desintegradas, o
que para esta forma farmacêutica é essencial, pois é administrada depois que o
comprimido esta totalmente dissolvido em água.
O teste do pH segundo a farmacopeia não determina um valor específico,
porém a verificação do pH da solução formada é fundamental, pois a reação entre os
ácidos orgânicos e os bicarbonatos, no caso estes

excipientes

fundamentais

para

produção do comprimido efervescente, geram um pH ao meio que pode ser nocivo a
saúde ou degradar o fármaco, de acordo com (HANDBOOK, 2003),as soluções de ácido
ascórbico apresentam máxima estabilidade em torno de pH 5.4, as amostras A e B
apresentaram pH de 4,60 e 4,33 respectivamente, proporcionando assim uma solução
adequada para não degradação do fármaco. E também os comprimidos analisados
obtiveram mínima variação do pH entre eles, demonstrando assim, uma etapa eficiente de
mistura para a produção.
O doseamento do ácido ascórbico nos comprimidos é primordial, pois para
assegurar a administração de doses corretas, cada unidade do lote de um medicamento
deve conter quantidade do componente ativo próxima da quantidade declarada (BRASIL
2011), foram titulados três porções equivalentes a 200 mg de fármaco de cada amostra,
depois de tituladas fez-se uma média dos volumes gastos em mL, e chegou-se assim na
concentração média de princípio ativo em cada marca dos comprimidos. Ao fim da
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titulação a amostra A continha 205,9 mg em média de fármaco (102,9 %) e a amostra B
187,67 mg em média de fármaco ( 93,83%). Segundo a farmacopeia as amostra A e B
estão dentro dos padrões de qualidade estando entre 90 e 110 % da concentração
informada pelo produto. A espessura de um comprimido está diretamente relacionada com
a pressão exercida na compressão (MOISÉS 2006).Através da análise da espessura é
possível identificar falhas no processo de compressão, que por consequência influencia
na friabilidade, no peso e na concentração da dose. O que deve ser observado é que o
lote de uma determinada produção deve apresentar a mesma espessura entre os
comprimidos, pois assim garantem homogeneidade de conteúdo e também a adequação
as embalagens pré-definidas. A homogeneidade no padrão dos comprimidos foi
observado nas duas amostras, A e B, que tiveram espessuras 5,6 mm e 4,1 mm,
respectivamente, com mínima variação em todos os comprimidos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as análises e através dos resultados obtidos, verifica-se que mesmo este tipo
de comprimido efervescente não possuindo um medicamento de referência no mercado
para que sejam seguidos seus padrões de qualidade, as amostras aqui analisadas
apresentaram-se com resultados dentro dos padrões farmacopeicos exigidos para
produção de comprimidos de vitamina C (Ácido ascórbico). Diante de todos os resultados
concluiu-se que as amostras A e B estão em conformidade com os requisitos de
estabilidade, segurança e qualidade que a ANVISA estabelece por meio da farmacopeia,
e que a utilização destes comprimidos disponibilizados nas farmácias do sul de Santa
Catarina podem ser feita com segurança.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO
A alface é a principal hortaliça folhosa do Brasil,
apresentando alta sensibilidade à temperatura. Em virtude
disso, busca-se estudar plantas de coberturas de solo
para espécies olerícolas, pois esta contribui para a
manutenção da umidade, temperatura e aumenta a
matéria orgânica (HIRATA et al., 2014). O milheto, depois
do manejo fornece uma alta quantidade de matéria seca,
formando uma manta, que diminui o desenvolvimento das
invasoras, auxiliando na redução de mão de obra e custos
de produção. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção
de alface em cobertura de solo remanescente do cultivo
de brócolis de inflorescência única em plantio direto, sem
o controle de plantas daninhas e adubação, comparado
ao tratamento (cultivo convencional).

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido na área de produção de hortaliças do IFC - Campus Santa Rosa do Sul/SC. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com
quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos
utilizados foram: T1-plantio direto milheto inteiro; T2- plantio direto milheto triturado; T3- plantio direto com plantas
espontâneas; T4- plantio convencional (testemunha). O
milheto foi semeado em novembro de 2014 e manejado
60 dias após semeadura, no tratamento com espontâneas, este foi feito com plantas já oriundas da área. Em
julho de 2015, após a colheita do brócolis foi cultivada a
alface crespa (Grand rapids). As parcelas experimentais
foram compostas por 40 plantas de alface com espaçamento de 0,30 x 0,30 m. A colheita foi realizada no máximo desenvolvimento, antes do florescimento, nas 10 plantas centrais das parcelas. Estas foram encaminhadas ao
laboratório para determinar a massa fresca e número de
folhas. Para obter a massa seca amostras foram acondicionadas em embalagens de papel e colocadas em estufa
de circulação forçada de ar a 65 °C até obter peso constante. Os dados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e as médias avaliadas pelo teste de Tukey a
5%.

Não houve diferença estatística significativa entre os
tratamentos para todas as variáveis avaliadas (MV, MS,
%MS e Nº folhas), observando-se assim, que o plantio
direto é uma alternativa para diminuir o controle de ervas
na área, minimizando custos de produção, sem prejudicar
a produção, como mostra a tabela 1:
Tabela 1: Porcentagem de MV (massa verde), MS
(massa seca), % MS e número de folhas por planta
nos diferentes tratamentos na safra 2014/2015:
MV
MS
%
Nº
MS
Folhas
(g
(g
Tratamentos
planta-1
plantaplanta-1)
1)
T1
246.2 a
12.9 a
5.2 a
19,5 a
T2
248,6 a
12.8 a
5,2 a
19,7 a
T3
249,5 a
13.1 a
5.2 a
19,3 a
T4
248,3 a
12.1 a
4.8 a
18,8 a
CV%
2,05
8,7
8,7
4,8
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.

CONCLUSÃO
A produção de alface no sistema de plantio direto sobre
palhada remanescente de plantas de cobertura em
sucessão ao cultivo de brócolis foi semelhante ao plantio
convencional. Em função dos reconhecidos benefícios na
melhoria das características químicas, físicas e biológicas
do solo, além da diminuição dos processos erosivos, da
quantidade de plantas invasoras e da mão de obra,
recomenda-se a adoção da produção de alface em
sistema de plantio direto.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fisalis (Physalis peruviana) é uma frutífera arbustiva
perene pertencente à família Solanaceae. No Brasil, a
Fisalis se adapta bem a uma ampla faixa de condições
edafoclimáticas. Rodrigues et al. (2014) obtiveram
diâmetros médios transversal e longitudinal de 16,9mm
e 18,2mm, respectivamente, e massa média do fruto de
2,8 g e massa média do fruto com cálice de 3,1g.
Segundo Angulo (2003) temperaturas entre 8 e 20°C
contribuem
para
melhor
crescimento
e
desenvolvimento da Fisalis, sendo que Miranda (2004)
cita a temperatura de 18°C como ótima. A Fisalis é
uma fruta climatérica (Chitarra, 2005). O ICONTEC
(1999) classifica os frutos de Physalis em quatro
classes quanto ao diâmetro: Classe “A”- 15 a 18 mm;
Classe “B”- 18,1 a 20 mm; Classe “C”- 20,1 a 22 mm; e
Classe “D”- acima de 22 mm. Assim, é desejável a
produção de frutos com diâmetro superior a 22 mm. A
produtividade na Colômbia é de 10 a 15 t ha-1 (Brito,
2002) sendo relatadas produtividades de até 20 t ha-1
(Corporación Colombiana Internacional, 2000). Os
sistemas de tutoramento indicados encontrados na
literatura são: a) Sistema em “V”; b) Sistema em “X”; c)
Sistema em Espaldeira; d) Sem tutoramento. O sistema
em “X” pode ter duas variantes, “V” invertido e
triangular.

Neste experimento a o plantio das mudas foi realizado
15/05/2015, bem mais atrasado em relação ao
recomendado que é o mês de fevereiro para o litoral
sul de Santa Catarina. Mesmo assim, os dados
apresentados na tabela 01 foram superiores aos
obtidos por Rodrigues et al. (2014).. Em visita realizada
ao plantio de Fisalis na comunidade de Areias Claras
uma amostragem de frutos comerciais indicou média
de 6,3g. Assim, os frutos btidos neste experimento
estariam classificados na Classe “B”- de 18,1 a 20 mm.
O potencial é para a produção de frutos das classes C
e D. O litoral de Santa Catarina pode ofertar um fruto
valorizado no mercado em uma época de escassez
desta fruta.

METODOLOGIA

A Fisalis em uma pequena fruta com grande potencial
para produção no inverno/primavera no litoral de Santa
Catarina. Os frutos apresentaram diâmetro que se
enquadram na Classe B de acordo com o ICONTEC
(1999). Pelas observações realizadas na comunidade
de Areias Claras, Gaivota, SC, em plantios antecipados
para o mês de fevereiro poderão ser obtidos frutos com
diâmetros superiores a 22 mm.

O estudo foi conduzido no IFC Campus Santa Rosa do
Sul, no ano de 2015. As mudas foram produzidas a
partir de sementes e foram semeadas em bandejas
com células de 90 cm3 no mês de abril de 2015. Foram
conduzidas três linhas espaçadas de 2,4 m
(espaldeiras modificadas), com 18 m de comprimento e
com plantas espaçadas de 0,9 m (21 plantas por linha).
A adubação mineral foi realizada de acordo com a
análise do solo. Além da adubação mineral foi
adicionada 1,0 dm3/m2 de cama de aves em uma faixa
de 1,0 m na linha de plantio. As plantas receberam
podas durante o estádio vegetativo visando manter
apenas uma haste até a altura de cerca de 60 a 70 cm,
quando as plantas foram deixadas ramificar e tutoradas
pelos fios de arame. O plantio das mudas produzidas
em bandejas foi realizado em 15 de maio de 2015. O
florescimento iniciou em 20 de agosto. Foram
realizadas três colheitas, em 10/10, 17/10 e 24/10 de
2015. Foram sorteados três frutos por planta para
determinação do diâmetro e da massa verde dos
frutos. A divulgação da cultura constou de dois dias de
campo realizados no IFC Campus Santa Rosa do Sul e
de dois eventos de dia dos pais. Os alunos dos cursos
de Técnico Agrícola e de Engenharia Agronômica do
IFC Campus Santa Rosa do Sul também tiveram
acesso ao experimento. A análise estatística constou
da análise da variância para diâmetro e massa verde
dos frutos.
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Tabela 01. Diâmetro e massa verde frutos de Fisalis,
cultivares italiano e amarelo.
Cultivar
Diâmetro (mm)
Massa fresca
(g)
Amarelo
18,4 a
4,1 a
Italiano
18,2 a
3,9 a
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não se
diferenciam pelo teste Tukey (p≤ 5%).

CONCLUSÃO
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INTRODUÇÃO
Originado da desidratação e demais processos químicos
sofridos pelo néctar, o mel pode apresentar as mais
diversas composições, dependendo da região geográfica
e das espécies vegetais visitadas pelas abelhas. Além de
néctar, o mel apresenta partículas de pólen, sendo a
constituição
polínica
utilizada
na
determinação
quantitativa da origem do produto. O consumidor
impossibilitado de verificar o pólen presente no mel,
adquiri o produto analisando as características sensoriais
qualitativas apresentadas pelo mesmo, principalmente os
atributos visuais. Além da diversidade de méis existentes,
diferentes entre si quanto ao paladar, odor e visual, alguns
produtos como a glicose de milho, apresentam
características similares ao mel, sendo muitas vezes
confundido com este. O trabalho aqui referido objetivou
avaliar preferência qualitativa (cor, odor e sabor) de três
méis de diferentes origens ou da glicose de milho por
alunos do primeiro ano do curso de Técnico em
Agropecuária do IFC-Campus Santa Rosa do Sul.

METODOLOGIA
Participaram 140 alunos do primeiro ano do curso de
Técnico Agropecuária do IFC – Campus Santa Rosa do
Sul, com idade entre 14 e 17 anos, frente a glicose de
milho (GM) e três méis de diferentes origens, sendo um
monofloral de Clethra scabra da região de Cambará do
Sul – RS (MONO), e dois multiflorais, um originário da
região de Caçapava do Sul - RS (MULTICS) outro da
região de Santa Rosa do Sul – SC (MULTISRS), aplicouse experimento de análise organoléptica, objetivando
identificar a predileção dos participantes quanto a cor,
odor e sabor, dentre os quatro produtos expostos. Para
isso, foram utilizadas três cabines com mesas para
exposição das amostras. Cada cabine destinou-se a uma
modalidade de analise, ou seja, olfativa, visual e
gustativa, estando disponibilizado nas mesmas uma
amostra de cada produto. Para a análise olfativa
acondicionou-se as amostras em potes de plástico sem
tampa e embalados em papel alumínio perfurado na
extremidade aberta do recipiente, não permitindo a
identificação visual pelo provador e possibilitando a
percepção dos odores do produto. Para a análise visual
distribuiu-se as amostras sobre placas de Petri. Na
análise gustativa utilizou-se cabine com baixa iluminação,
para que o paladar de cada provador não fosse
influenciado pela visualização da coloração do produto,
para esta análise as amostras foram acondicionadas em
potes plásticos, e utilizando colheres descartáveis para
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degustação dos produtos. De forma aleatória cada
amostra recebeu um número, que diferiu-se em cada
cabine. Antes de adentrarem nas cabines, os alunos
receberam uma ficha a ser preenchida com nome, idade e
sexo, e ao longo da realização das análises indicaram
com X a coluna referente a numeração do produto que
mais lhe agradavam quanto ao olfato, visão e paladar. Os
dados obtidos foram transferidos para planilha eletrônica
e analisados estatisticamente através da frequência em
que cada produto foi escolhido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos dados indica a escolha de um produto como
ideal em cada avaliação realizada. Ou seja, para a análise
olfativa o produto com maior preferência foi o mel
multifloral da região de Caçapava do Sul, sendo a opção
de 56,43% dos alunos, frente aos 22,86; 18,57 e 2,14%,
para o MONO, MULTISRS e GM, respectivamente. Com
relação a cor, a glicose de milho foi o produto mais
escolhido dentre os analisados, contando com 53,57% da
preferência dos provadores, seguido por MULTICS com
39,29%; MULTISRS com 5,00% e o MONO com 2,14% da
preferência. Quando analisado o sabor, o mel multifloral
da região de Santa Rosa do Sul – SC contabilizou 42,41%
da preferência dos avaliadores, sendo que em segundo
ficou o MONO com 25,71%, seguido da GM com 18,57%
e MULTICS com 13,57%. A preferência dos avaliadores
adolescentes por produtos diferentes para cada análise,
demonstra que o consumidor ao adquirir mel deve levar
em consideração suas mais diversas características
organolépticas uma vez que, observando somente um dos
aspectos pode incorrer em engano, como por exemplo,
adquirir glicose de milho entendendo ser mel, quando
analisado somente o aspecto visual, além da
possibilidade de obter um produto de qualidade diferente
da desejada.

CONCLUSÃO
A preferência dos provadores pela glicose de milho na
análise visual, indica possível confundimento com mel. A
predileção da população de provadores por um produto
diferente em cada análise, demonstra a necessidade de
ser observado o maior número de características
organolépticas possíveis na determinação da qualidade
do mel pelo consumidor.
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Palavras-Chave: Extensão, Meio ambiente, Sanidade Apícola

INTRODUÇÃO
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no Brasil
eram de origem Europeia, e que, com o passar dos anos,
começaram a apresentar sérios problemas sanitários
(Pereira et al, 2003). Posteriormente, em 1957, houve a
introdução de rainhas africanas e estas acidentalmente
enxamearam e dispersaram-se pelo País cruzando com
abelhas Apis melliferas europeias, resultando em abelhas
hibridas. Estas possuem comportamento enxameatório
mais frequente comparado às europeias (Wiese, 2000).
Este trabalho tem como objetivo capturar enxames
fugitivos de Apis mellifera e monitorar doenças apícolas
no estremo Sul Catarinense, evitando assim que os
enxames sejam mortos, preservando o meio ambiente e a
capacidade de polinização entomológica na região.

com índices médios de 7,33% e 9,75% nas caixas do
apiário do IFC-Santa Rosa do Sul. Estes índices estão
situados entre infestação leve a média segundo Villegas
et al. (2009).
.

METODOLOGIA
As capturas dos enxames de abelhas Apis mellifera foram
realizadas de acordo com a solicitação dos moradores
dos Municípios de Santa Rosa do Sul, Criciúma e São
João do Sul. Posteriormente, a equipe se deslocava até o
local de captura e determinava-se a melhor estratégia
para sua retirada. As abelhas são transferidas para caixas
núcleos e os favos, existentes no ninho eram coletados e
fixados nos caixilhos com auxilio de atilhos de borracha e
por ultimo, certificava-se a presença da rainha no núcleo.
Após a coleta do enxame aguardava-se um período de
sete a quatorze dias para realizar o transporte. Os
enxames foram todos transportados para o apiário do
IFC–Campus Santa Rosa do Sul, localizado nas
coordenadas 29º06’09.98”S e 49º48’39.80”O. Para o
monitoramento da ocorrência de varroa (Varroa
destructor) foram retiradas aproximadamente 150 abelhas
adultas de um favo do centro da colônia, colocadas em
um recipiente contendo álcool 92,8% agitadas por 5
minutos, despejadas em uma bandeja de fundo branco
separando com auxilio de pinças os ácaros das abelhas, a
taxa de infestação em abelhas adultas foi obtida pela
formula: Taxa de infestação(%)=(contagem do número de
ácaros encontrados)/(número de abelhas operárias
analisadas)x 100.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o primeiro semestre de 2016 foram capturados
onze enxames de abelhas nas cidades de Santa Rosa do
Sul, Criciúma e São João do Sul. Os enxames se
apresentavam com maior frequência localizados em
caixarias de casa e no meio a pneus de caminhões (Fig.
1). Em apenas dois momentos (junho e julho) constatouse níveis de infestações de varroa em abelhas adultas
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Figura 01 – Captura de enxame em Santa Rosa do Sul

CONCLUSÃO
O trabalho beneficiou vários moradores da região, além
de contribuir para a diminuição de acidentes com Apis
melíferas e mortalidade de enxames. Os índices de
Varroa destructor ficaram abaixo do nível prejudicial à
sanidade apícola.
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INTRODUÇÃO
A avaliação da condição corporal é uma técnica que pode
ser utilizada pelos produtores para corrigir possíveis falhas
no plano nutricional de seu rebanho e consequentemente
aumentar os índices produtivos e reprodutivos de seus
animais. Entre as vantagens dessa prática destaca-se a
facilidade de aprendizado, a simplicidade, o baixo custo e
o fato de não necessitar nenhum equipamento
especializado. Para avaliar a condição corporal não se usa
rotineiramente a pesagem dos animais pela falta de
praticidade, então foi desenvolvido um sistema que
classifica os animais pela observação visual, que é um
método prático, que se baseia no grau de cobertura dos
tecidos do corpo nas regiões da cauda e lombo do animal
(CORREA, 2009). A estimativa do peso através do
perímetro torácico é um método simples e barato, que pode
ser utilizado por todos os produtores desde que bem
ajustado. A utilização da fita para predizer o peso facilita
muito o manejo, principalmente nas pequenas
propriedades leiteiras, visto que o investimento em uma
balança se torna inviável, sem contar que é mais prática,
pois pode ser utilizada em qualquer local. O
acompanhamento do desenvolvimento corporal e ganho de
peso dos animais através de técnicas, que não
acrescentam custo às propriedades, como o escore da
condição corporal e medida do perímetro torácico pode
estar diretamente ligado à rentabilidade dos produtores de
leite, pois é desejável que seus animais estejam saudáveis,
bem nutridos e que ganhem peso em um menor tempo
possível para que entrem em reprodução mais cedo,
resultando numa maior produção de leite e por mais tempo.

METODOLOGIA
O projeto foi realizado nas dependências do setor de
bovinocultura do IFC- Campus Santa Rosa do Sul. O
rebanho utilizado foi composto por animais da raça
Holandesa e cruzas. O escore da condição corporal (ECC)
e a medida do perímetro torácico das fêmeas com idade
superior aos vinte quatro meses foram avaliados a cada
quatorze dias. Os animais ficavam em pé, com membros
devidamente posicionados, sendo que a fita era colocada
atrás dos membros anteriores e atrás da paleta deixandoa justa ao corpo para leitura, sendo realizadas 18
avaliações e medidas durante a execução do projeto. A
medida do perímetro torácico foi obtida através de duas
leituras por animal, por pessoas diferentes, pois durante a
execução da técnica podem ocorrer mudanças de
posicionamento dos animais o que pode afetar os
resultados. Utilizou-se uma fita específica graduada em kg
(FGKg) que já estimava o peso dos animais de acordo com
o porte, ou seja, pequeno, médio e grande. Também foi
utilizado uma fita comum graduada em centímetros (FCcm)
para medir o perímetro torácico, onde os resultado obtidos
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foram analisados utilizando uma equação desenvolvida em
pôr Heinrichs et al., 1992, sendo: (PC (kg) = 65.36 - (1,966
x PT) + (0,01959 x PT2) + (0,00001691 x PT3). Os animais
foram pesados para analisar a correlação entre o peso
estimado pelas fitas e o peso de balança. Na avaliação do
escore de condição corporal, foram realizadas três
repetições, por três alunos diferentes. Inserir o
delineamento experimental... Os dados foram analisados
utilizando o pacote estatístico Assistat 7.7 beta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A correlação obtida entre o peso vivo na balança (PVB) e
ECC foi baixa (0,45), porém quando comparado o PVB com
FGKg, FCcm e equação de Heinrichs apresentou uma alta
correlação (0,86), o que comprova a eficiência dessas
medidas para se estimar o peso vivo de vacas leiteiras. O
escore de condição corporal médio ao longo do
desenvolvimento do projeto foi de 3,0 a 3,5 o que é
considerado regular ou bom em um rebanho leiteiro. Este
apresentou uma correlação moderada com a FGKg, FCcm
e equação de Heinrichs de 0,45 baixa, 0,48 baixa e 0,50
moderada
respectivamente. A medida do perímetro
torácico em cm teve uma alta correlação com a FGKg
(0,98), e com a equação de Heinrichs (0,99) o que mostra
que qualquer uma das medidas poderiam ser utilizadas
para estimativa do peso vivo. A fita específica graduada
em Kg apresentou uma alta correlação com a equação de
Heinrichs.

CONCLUSÃO
O uso das fitas métricas ou da equação de Heinrichs, são
alternativas confiáveis e de baixo custo para produtores
rurais que não possuem balança em sua propriedade
estimarem o peso vivo dos bovinos leiteiros. O escore de
condição corporal mostra-se como uma alternativa eficaz
para a avaliação do estado nutricional das vacas leiteiras,
durante qualquer fase do ciclo produtivo.
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Palavras-Chave: Controle natural, Eruca sativa, Lagarta.
INTRODUÇÃO
A produção de rúcula (Eruca sativa L.) nos últimos
anos vem aumentando, consequentemente há uma
demanda de informações técnicas sobre o cultivo para
aumento desta produtividade. O controle de pragas no
cultivo de rúcula é através de produtos comerciais
biológicos, tornando a produção sustentável, contudo,
o valor destes produtos fitossanitários eleva o custo da
produção.
Extratos
vegetais
aquosos
com
características repelentes são alternativas de controle,
extratos a base de pimenta e alho, é uma ferramenta
eficaz no manejo dos organismos pragas, como a
lagarta Ascia monuste orseis, pois possuem
substâncias ativas aminas (piperinas e piretrinas) e
alcaloides responsáveis por ações inseticidas
(SANTOS et al., 2010).O objetivo deste trabalho foi
avaliar a eficiência de um extrato aquoso a base de
pimenta do reino e alho na incidência de A. monuste
orseis em cultivos de rúcula.

momento das avaliações. O número de ovos de lagarta
mostraram-se
baixos
devido
ao
menor
desenvolvimento dos adultos em temperaturas baixas
(SILVA et al., 2002). No tratamento com Dipel, os
dados apresentaram-se normais e não apresentaram
diferença significativa (t=2,43; p=0,016). Não foi
registrada a presença de ovos no tratamento com
extrato aquoso de pimenta, apenas no tratamento com
Dipel. (Figura 1).

Figura 1- Número de ovos de lagartas encontrados no
tratamento com Dipel® antes e depois de cada
aplicação do produto.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no período de abril a maio de
2016 em Tubarão, Santa Catarina (28º48”04’S;
49º01”96’O, altitude, 6m), com clima subtropical úmido
(köppen- Geiger). A fim de avaliar a incidência de ovos
de lagartas no cultivo de rúcula, testamos dois
inseticidas naturais: extrato natural composto por
pimenta do reino (100g), alho (100g), sabão neutro,
álcool 70% e água destilada (24h de descanso do
preparo para posterior aplicação) com dosagem de 200
ml e o inseticida biológico (comercial DIPEL®) com
composição de Bacillus thurgiensis (dosagem de 1 mg
por litro) (como testemunha comparativa). O
delineamento experimental constituiu-se de cinco
repetições por área, sendo que cada área representava
um tratamento. Cada repetição foi composta por oito
plantas, totalizando 40 plantas por área/tratamento.
Para o preparo do solo realizou-se o revolvimento e a
aplicação de cama de aviário (8 kg m²), posteriormente
foram transplantadas as mudas de rúcula com
espaçamento de 20 cm x 20 cm. A primeira aplicação
dos inseticidas naturais ocorreu 15 dias após o plantio
e a segunda aos 30 dias após o plantio. As plantas
foram avaliadas quanto à presença de ovos de A.
monuste orseis um dia antes e um dia depois das
aplicações, e continuamente a cada 48h sem retirada
dos mesmos. Os resultados foram obtidos ao teste de
normalidade de Shapiro-Wilk e as médias entre
tratamentos comparados através do teste t student a
5% de probabilidade através do software Bioestat®.

CONCLUSÃO
O extrato aquoso composto por pimenta do reino e alho
mostrou-se tão eficiente para repelência da lagarta da
couve quanto ao comercial Dipel ®.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram registrados 144 ovos de A. monuste
orseis. Nenhum inseto imaturo foi observado no
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Palavras-Chave: Métodos de reprodução, Melhoramento genético.

INTRODUÇÃO
Na produção bovina, a boa performance reprodutiva é
essencial para o manejo e a produção eficiente como um
todo, apesar de alvos reprodutivos específicos
dependerem numa extensão das condições locais e dos
sistemas e objetivos individuais das propriedades (Ball &
Peters, 2006). A utilização da inseminação artificial em
bovinos tem como objetivo o melhoramento genético além
de aumentar os índices zootécnicos e as características
fenotípicas dos animais. Prática que pode funcionar como
uma alavanca de impulso na melhoria das características
produtivas e reprodutivas do rebanho leiteiro, encaixandose como uma forma barata e segura de aprimorar
geneticamente o rebanho e, consequentemente
proporcionar uma maior produção e retorno financeiro para
as propriedades rurais. Dados da Associação Brasileira de
Inseminação Artificial (Asbia, 2011) mostram que somente
10% do rebanho nacional é inseminado, porém é um
mercado que vem crescendo, inclusive junto aos pequenos
e médios produtores. É amplamente conhecida a
capacidade da Inseminação Artificial em promover
melhorias nos sistemas de produção de bovinos, não só
pela incorporação de material genético de alta qualidade
nos rebanhos, mas também pelas exigências, de ordem
zootécnica, requeridas para sua implantação. Em termos
gerais a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma
tecnologia que permite a inseminação em dia e hora prédeterminados, eliminado a necessidade de detecção de cio
(Asbia, 2011), onde tem como objetivo sincronizar a
ovulação, por meio de uma sequência de tratamentos
conhecida como protocolo de sincronização. Após o
término do protocolo, as inseminações são realizadas em
horário previamente estabelecido, ou seja, em tempo fixo.
A eficiência da inseminação artificial está diretamente
relacionado com o manejo nutricional e reprodutivo do
rebanho. O trabalho tem como objetivo demonstrar e
comparar os métodos de inseminação artificial em bovinos
visando o melhoramento genético e o maior controle
reprodutivo e produtivo do rebanho.

METODOLOGIA
O projeto foi realizado nas dependências do setor de
bovinocultura do IFC-Campus Santa Rosa do Sul. O
rebanho utilizado foi composto por vacas das raças
Holandesa, Jersey e suas cruzas. Primeiramente foi
realizado a seleção das vacas, para obter animais que
estivessem aptos a participarem dos programas de
inseminação, como peso ideal e sem algum problema no
aparelho reprodutivo. Foram divididas em dois lotes de dez
animais, sendo um para o programa de inseminação
artificial convencional (IA) e o outro para o programa
inseminação artificial em tempo fixo (IATF). No lote da IATF
as vacas foram submetidas a dois protocolos, uma para
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vacas leiteiras cíclicas e outro para vacas em anestro. Os
animais do lote IA eram observados diariamente e à
medida que as vacas apresentavam cios eram
inseminadas, sempre utilizando a técnica proposta por
Trimberger, ou seja, vacas que estavam em cio de manhã
eram inseminadas a tarde do mesmo dia, e vacas que
estavam em cio a tarde foram inseminadas na manhã
seguinte. Definiu-se que as vacas da IA seriam
inseminadas no máximo duas vezes e da IATF uma vez
durante o período de desenvolvimento do projeto. Os
animais da IATF foram subdivididos em dois lotes e
inseminados em diferentes épocas, com o objetivo de
reduzir os efeitos de vários fatores (atividade ovariana,
presença de doenças infecciosas, retenção de placenta,
infecções uterinas, cistos ovarianos, alimentação,
condições climáticas e efeitos relacionados à técnica) que
podiam interferir nos resultados das inseminações. No
decorrer do projeto foram realizados três diagnósticos de
gestação, pelo médico veterinário do Campus,
aproximadamente noventa a cento e vinte dias após as
inseminações, através do toque retal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o diagnóstico de gestação observou-se que, do lote
das vacas de IA 60% estavam prenhas, e do lote das vacas
de IATF 50% foram diagnosticadas prenhas. De acordo
com os resultados a IA foi mais eficiente quando
analisamos a taxa de prenhes, porém cabe ressaltar, que
a IATF embora apresenta-se uma menor taxa de prenhez,
é uma tecnologia que permite a inseminação em dia e hora
pré-determinados, eliminado a necessidade de detecção
de cio, além de racionalizar a mão de obra, pois um grande
número de vacas podem serem inseminadas no mesmo
período.

CONCLUSÃO
A utilização da inseminação artificial faz com que os produtores criem fichas para a escrituração zootécnica do seu
rebanho. A IATF se bem empregada é uma técnica que
pode facilitar o manejo reprodutivo e produtivo da propriedade. O método de inseminação artificial a ser utilizado depende do desempenho reprodutivo do rebanho, da eficiência na detecção de cio e da análise de custos.
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INTRODUÇÃO
A ocorrência de floradas sofre influência das estações do
ano, abelhas Apis mellifera, por alimentarem as larvas e
se alimentarem com pólen e néctar (mel) a qualidade
deste alimento pode ser determinante no desenvolvimento
de seus órgãos a partir da fase larval, como por exemplo,
a vesícula melífera que é responsável pelo transporte do
néctar das flores para a colmeia. De acordo com Tautz
(2010) e Paulino (2007), a capacidade da vesícula
melífera pode variar entre 20 a 40 mg, podendo chegar a
100 mg, segundo o último autor. Já Crane (1987), relata
que a capacidade de carga da vesícula melífera é de até
70 mg. Devido a divergência existente nos dados contidos
na literatura e a grande diversidade genética das abelhas
melíferas no Brasil, este trabalho tem como objetivo
verificar a influência das estações do ano no
desenvolvimento da vesícula melífera de abelhas Apis
mellifera africanizadas.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido no IFC - Campus Santa Rosa
do Sul, de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. As
observações foram realizadas quinzenalmente, utilizando
abelhas coletadas aleatoriamente em diferentes colmeias
do apiário do Campus. As abelhas foram capturadas, sem
o auxílio de fumaça, evitando que enchessem a vesícula
melífera com o mel da colmeia. Cada coleta continha em
torno de 100 indivíduos, capturados com o auxílio de
potes, que levados ao laboratório foram acondicionados
em temperatura de 3°C por 1 minuto até que as abelhas
ficassem inertes. Posteriormente, estas foram alocadas
individualmente em recipiente com peso conhecido e
pesados, após, levadas a outro frasco contendo 10 mL de
mel, para serem alimentadas. No momento em que as
abelhas demonstravam saciedade (indícios de voo) eram
coletadas e pesadas. O valor da abelha vazia e do mel
consumido em miligramas foram determinados por
diferença de pesagens. Os dados foram analisados
estatisticamente através de teste de comparação de
médias, onde a estação do ano representou os
tratamentos e cada abelha a repetição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliou-se a capacidade ingestiva e o peso das abelhas
antes da alimentação. O valor médio de consumo
encontrado foi de 25,81 mg, dentro do intervalo dos 20 a
40 mg. O valor médio do peso das abelhas adultas foi de
75,89 mg, inferior aos 90 mg citados por TAUTZ (2010),
porém, sabe-se que devido a diversidade genéticas das
abelhas e de floradas existente em cada, fica difícil
estipular com eficiência a média da massa corporal das
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abelhas adultas. Com relação ao peso dos insetos antes
do consumo de mel, os valores verificados foram 77,53;
77,32; 75,61 e 73,50 mg, para o inverno, verão, outono e
primavera, respetivamente. O maior peso no inverno e
verão possivelmente está ligado a melhor disponibilidade
de néctar e pólen na temporada de avaliação anterior,
quando a abelha está em sua fase larval, refletindo no
inseto adulto. Ou seja, na região de execução deste
trabalho, a maior oferta de alimento natural (florada)
concentrou-se no outono e primavera devido a existência
de espécies nativas e cultivadas com florescimento nestas
épocas. O consumo médio durante as estações e ao
longo dos três anos do estudo, os resultados obtidos
foram 28,60, 28,14, 23,99 e 22,93 mg, para primavera,
verão, inverno e outono, respectivamente. Tais resultados
sugerem possível comportamento da colmeia em relação
ao meio externo, pois, as estações que apresentaram os
maiores valores de consumo (primavera e verão) são
justamente as mesmas que apresentam maior diversidade
de floradas. A média de consumo obtida nos anos
analisados aumentou no decorrer das análises (20,88,
24,78 e 30,51 mg, para 2013, 2014 e 2015,
respectivamente), comportamento atrelado ao manejo de
alimentação artificial empregado com maior constância
nos dois últimos anos, que por sua vez pode ter interferido
na percepção da colmeia em relação ao meio externo.

CONCLUSÃO
A melhor alimentação no momento em que as abelhas
estão em fase larval influenciou o peso das abelhas na
estação subsequente e o maior consumo de mel ocorreu
durante as estações de maior oferta de alimento.
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BESOUROS ESCARABEÍNEOS ASSOCIADOS À CRIAÇÃO EXTENSIVA DE GADO
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INTRODUÇÃO
As práticas de uso da terra variam muito em todo o
mundo, porém a finalidade é a mesma, a aquisição de
recursos naturais para o ser humano (FOLEY et al.,
2005). Dentre os usos da terra, a pecuária é um dos
principais motores do desmatamento (FAO, 1996;
ROSALES &LIVINETS, 2006). Em ambientes pecuários
destinados à bovinocultura de corte em sistema extensivo,
as práticas de manejo utilizadas, principalmente
intensivas (i.e. agroquímicos e desparasitantes),
associadas a solos com deficiência de nutrientes e alto
grau de compactação, afetam negativamente a
assembléia de besouros escarabeíneos. Neste sentido, o
objetivo do estudo foi descrever a estrutura da
comunidade de besouros escarabeíneos (Coleoptera:
Scarabaeidae: Scarabaeinae) em áreas destinadas a
bovinocultura de corte extensiva no município de
Jaguaruna (SC), sul do Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido em três áreas com criação de
gado de corte, no município de Jaguaruna (SC)
(28º36’54”S; 49º01’32”O). Entre os meses de março e
abril de 2016 (outono) foram realizadas três campanhas
para amostragens dos besouros escarabeíneos. Em cada
área foram montados 10 pares de armadilhas de queda
(pitfall) iscadas (fezes humanas e pescado, 20g),
totalizando 60 armadilhas por campanha. Após 48 horas
de exposição, os insetos capturados foram retirados,
transferidos para álcool 70% e posteriormente, em
laboratório, foram identificados em nível de espécie por
chaves dicotômicas. Analisou-se a abundância relativa
dos besouros encontrados, bem como foi construída a
curva do coletor a fim de avaliar a suficiência amostral.
Cálculos dos estimadores Jackknife 1 e Chao 1 foram
realizados para estimar a riqueza no ambiente pecuário
estudado. As análises foram feitas utilizando o software
EstimateS v.9.1.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi amostrado um total de 175 besouros escarabeíneos,
pertencentes a oito espécies (Tabela 1). No mês de
março foram realizadas duas campanhas sendo coletados
168 indivíduos e, em abril, a terceira campanha, sendo
coletados sete indivíduos. A espécie mais abundante foi
Dichotomius nisus com 136 indivíduos. A maior riqueza
observada foi em armadilhas iscadas com fezes
humanas, semelhante a outros estudos feitos na região
(FARIAS, 2016). O número de espécies observadas em
cada área foi semelhante ao número esperado de
espécies com base nos estimadores de riqueza (Tabela
2).
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Tabela 1: Abundância, riqueza e biomassa de besouros escarabeíneos
coletados por área em sistema pecuário extensivo no município de
Jaguaruna (SC), Brasil. PM = peso médio; TM = tamanho médio; N =
número de indivíduos; B = Biomassa (mg).

Tabela 2: Medidas ecológicas registradas para a comunidade de besouros
escarabeíneos coletados em áreas destinadas a bovinocultura de corte
extensiva no município de Jaguaruna (SC), Brasil.

Estimadores
Riqueza Observada
Chao 1
Jackknife 1

A1
5
7,9
7,8

Áreas
A2
6
6,0
6,9

A3
5
5,0
5,9

As curvas de acumulação de espécies, realizadas a partir
da riqueza de espécies por ponto amostral, apontaram
suficiência amostral variando de 62% a 100% (Figura 1).
Figura 1 – Curvas de acumulação de espécies de insetos capturados nos
meses de março e abril de 2016 associados a três áreas de pastagem de
bovinos no município de Jaguaruna (SC), Brasil.

CONCLUSÃO
A comunidade de besouros escarabeíneos em áreas de
bovinocultura de corte extensiva no município de
Jaguaruna (SC) apresenta-se com oito espécies do grupo.

REFERÊNCIAS
FAO. Forest resources assessment 1990: Survey of tropical forest cover
and study of change processes. Roma, 1996.152 p. (FAO Forestry
Paper, 130).
FARIAS, P.M. 2016. Diversidade de scarabaeinae (coleoptera:
scarabaeidae) em agroecossistemas: funções ecossistêmicas e
contribuição na ciclagem de nutrientes. Tese Doutorado, PPG. Ecologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, 182p.
FOLEY, J. A. et al..Global Consequences of Land Use. Science. v.309, n570, 2005.
ROSALES, M.; LIVINETS, S. Grazing and land degradation in CIS
countries and Mongolia.UNReportWarns 2006.

1050 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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Palavras-Chave: Pinhão, fitohormônio, crescimento.

A araucária é uma das espécies florestais mais
importantes do Sul do Brasil, devido à qualidade da sua
madeira e sementes de alto valor nutritivo. Na região
Sul do Brasil, devido ao intenso desmatamento nas
últimas décadas, o seu cultivo tem recebido forte
incentivo por parte de órgãos governamentais,
estaduais e municipais, ligados ao meio ambiente e à
agricultura. levando ao desenvolvimento de pesquisas
com a cultura. Este trabalho teve por objetivo avaliar a
capacidade germinativa de sementes de Araucária
angustifólia sob diferentes dosagens de ácido
indolbutírico.

METODOLOGIA
As sementes de Araucaria angustifólia foram coletadas
no município de Bom Jesus-RS e transportadas ao
Laboratório de Pós-colheita do IFC-Campus Santa
Rosa do Sul. Sementes uniformes quanto ao tamanho
foram selecionadas e separadas em 4 tratamentos,
formados por doses de Ácido Indolbutirico (AIB): 0,
1000, 2000, 3000 ppm. As sementes foram imersas nas
soluções contendo as concentrações por intervalo de 5
segundos, sendo após plantadas a profundidade de 23cm em tubetes contendo substrato. Cada tratamento
foi constituído por 24 tubetes que compunham as
repetições, e permaneceram em casa de vegetação. Ao
final de 90 dias foram avaliados: porcentagem de
germinação (G=(NºPlantas germinadas/Nº Total de
Plantas)*100); número de raízes por planta; peso total;
peso de raízes; tamanho de raízes; tamanho da parte
aérea; peso parte aérea. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado com parcelas de 24
plantas, e cada 8 plantas compunham uma repetição,
totalizando 3 repetições por tratamento. As médias
foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05% no
software SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A porcentagem de germinação, apesar de não haver
diferença significativa, apresentou comportamento
crescente até a dosagem de 2000ppm, com uma queda
de germinação na parcela de 3000ppm, (Gráfico 1).
As concentrações de AIB não causaram diferenças no
número de raízes formadas e no peso total (Tabela 1).

Apesar disto, a dose de 2000ppm apresentou os maiores
valores. A dose de 2000ppm apresentou o maior peso de
raízes e peso da parte aérea.
Gráfico 1 – Germinação (%) de sementes de pinhão
sob diferentes concentrações de AIB.
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Tabela 1 – Número, Peso total, peso de raízes e peso da
parte área de pinhões germinados sob diferentes
concentrações de AIB.
Doses de Número Peso total Peso
Peso
AIB
de raízes
(g)
raízes
parte
(ppm)
(g)
área (g)
0
6,00 a
8,17 a
3,04 b
5,13 d
1000
6,66 a
10,56 a
3,38 b
7,18 c
2000
9,60 a
17,85 a
5,09 a
12,76 a
3000
7,60 a
16,53 a
5,30 a
11,23 b
O tratamento de 2000ppm de AIB apresentou maior
tamanho total e de raízes, sem diferença para o
tratamento de 3000ppm (Tabela 2).
Tabela 2 – Tamanho total, da parte aérea e de raízes de
pinhões germinados sob diferentes concentrações de
AIB.
Doses de
Tamanho
Tamanho
Tamanho
AIB (ppm)
total
raízes
da parte
(cm)
(cm)
aérea (cm)
0
33,50 c
7,00 c
26,50 a
1000
42,63 b
20,56 b
22,07 b
2000
57,66 a
30,00 a
27,66 a
3000
47,88 ab
26,50 ab
21,38 b
O comprimento da parte aérea foi maior no tratamento
de 2000ppm de AIB.

CONCLUSÃO
Nas condições do experimento a dosagem de 2000ppm
de AIB é a melhor, pois proporcionou a melhor
germinação de pinhão, o maior peso de raízes e parte
aérea e maior tamanho total, de raízes e de parte aérea.

Rev. Técnico Científica (IFSC), v. XX, n. XX (2013)
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INFLUÊNCIA DE BESOUROS Dichotomius sericeus e Ontherus azteca NA
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Palavras-Chave: Aeração do solo, Scarabaeinae, Rola-bosta.

INTRODUÇÃO
Os besouros da subfamília Scarabaeinae são
conhecidos pelo hábito de alocar excrementos,
apresentando três comportamentos de alocação de
recurso alimentar: telecoprídeos (espécies que rolam
esferas
de
alimento
até
enterrarem-nas);
paracoprídeos (escavam túneis logo abaixo da fonte de
alimento) e; endocoprídeos (alimentam-se e nidificam
no interior do alimento) (HALFFTER & MATTHEWS,
1966). Os besouros paracoprídeos são importantes
para a formação de galerias no solo, favorecendo a
estruturação e aeração deste, proporcionando a
desestruturação e a decomposição da matéria orgânica
ao incorporarem no interior do solo (NICHOLS et al.,
2008). Nosso estudo teve por objetivo avaliar o número
e o tamanho das galerias realizadas por besouros de
duas espécies paracoprídeas, Dichothomius sericeus
(Harold, 1867) e Ontherus azteca (Harold, 1869) em
condições de laboratório.

mm) do O. azteca. A espécie que apresentou o maior
número de galerias foi o D. sericeus (Figura 1). A
espécie O. azteca apresentou o tamanho médio de
galerias maior comparado a espécie D. sericeus
(Figura 2).
Figura 01- Galerias observadas em laboratório por unidade
amostral dos besouros paracoprídeos D. sericeus e O. azteca.
Figura 02- Tamanho médio de galerias por

unidade amostral
das
espécies
paracoprídeas D.
sericeus e O. azteca.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no Laboratório de Entomologia
da Universidade do Sul de Santa Catarina em Tubarão
(SC), durante o período de março a junho de 2016. Os
besouros escarabeíneos foram capturados em
fragmentos florestais de Mata Atlântica nos municípios
de Içara (28°74’S; 49°31’O) e Laguna (28°47’S;
48°78’O), por meio de armadilhas de queda do tipo
pitfall iscadas com fezes humanas no período de abril a
maio de 2016 para início dos experimentos em
laboratório. No total foram utilizados 12 besouros da
espécie O. azteca e 32 besouros da espécie D.
sericeus os quais foram mantidos em sala climatizada
(27 ±1 ºC; 60±10% UR; fotofase 12 horas). O
experimento foi composto por três repetições com
quatro besouros da espécie O. azteca e 16 repetições
com dois indivíduos para a espécie D. sericeus. A
repetição consistia por um recipiente plástico
transparente de 30 cm de altura por 20 cm de diâmetro
com solo peneirado (3 kg) não esterilizado, ofertado
100 g de esterco bovino fresco proveniente de uma
propriedade rural de Tubarão (sem o uso de
desparasitantes), vedado com um telado (voile) branco.
As triagens eram realizadas a cada 48 horas, onde era
quantificado o número de galerias e o diâmetro das
mesmas com auxilio do paquímetro digital. A cada
triagem era realizada a limpeza de ácaros com auxilio
de água destilada e pincel, bem como a retirada do
excremento acumulado e nova oferta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos que a atividade de escavar túneis nas
duas espécies estudadas é alta, sendo que 479 (média
de 2,0 ± 0,90 mm) galerias observadas foram
realizadas por D. sericeus e 234 (média de 3,8 ± 1,98
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CONCLUSÃO
A espécie paracoprídea O. azteca apresentou maior
média de quantidade e tamanho de galerias por
repetição em relação a espécie D. sericeus. No entanto
levando em consideração que a diferença de tamanho
médio corporal das espécies são semelhantes (15,5
mm O. azteca e 17,2 mm D. sericeus), Koller et al,
2007 afirma que os indivíduos com menor biomassa
podem enterrar recurso em menor quantidade.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diabrotica speciosa é praga polífaga, amplamente
distribuída e ocasiona danos em várias hortaliças de
importância econômica (ÁVILA; PARRA, 2002).
Em geral, o manejo de D. speciosa restringe-se ao uso
de inseticidas sintéticos, mas é possível minimizar os
efeitos negativos destes produtos ao meio ambiente e
ao ser humano pela adoção de outras formas de
manejo como o controle comportamental à base de
cucurbitacinas, presentes em plantas da família
Cucurbitaceae (ARRUDA-GATTI; VENTURA, 2003).
Como na região do Extremo Sul Catarinense, o cultivo
de cucurbitáceas é muito comum, objetivou-se
comparar a atração de D. speciosa por armadilhas
contendo pós de diferentes espécies de cucurbitáceas.

Foram retirados das armadilhas 81 besouros (47
fêmeas e 34 machos) de Diabrotica speciosa.
Não houve diferença na captura de fêmeas e machos
de D. speciosa entre os tratamentos (Tabela 1).
Mesmo considerando que a qualidade e a quantidade
das cucurbitacinas variam de acordo com a espécie da
Cucurbitaceae (ARRUDA-GATTI; VENTURA, 2003) e,
possivelmente, poderiam influenciar o número de
insetos capturados, os pós das espécies de
cucurbitáceas testados foram igualmente atrativos à D.
speciosa.
E, provavelmente, o número de D. speciosa capturadas
na testemunha foi semelhante à quantidade encontrada
nos demais tratamentos devido à coloração amarela da
armadilha, que atrai estes insetos (ARRUDA-GATTI;
SILVA; VENTURA, 2006).

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado no setor de olericultura do IFCCampus Santa Rosa do Sul.
O delineamento experimental foi em cinco blocos
casualizados, com cinco repetições por tratamento,
totalizando 25 armadilhas atrativas no campo (Figura
1A). Os tratamentos foram: pó de cabotiá (Cucurbita
maxima x C. moschata), pó de moranga (C. máxima),
pó de abóbora de pescoço (C. moschata), pó de
abobrinha (C. pepo) e testemunha. As armadilhas
foram confeccionadas com garrafas pet e no interior
destas foi polvilhado pó de cucurbitácea em fita plástica
com cola caseira de polvilho (Figura 1B) e pulverizado
o inseticida (Orthene). Analisou-se o número de
fêmeas e machos capturados pelas armadilhas durante
um período de 14 dias.
Os dados foram transformados para log (x+10),
submetidos à análise de variância e ao teste Tukey
(P<0,05).

Tabela 1. Adultos de Diabrotica speciosa (média total)
capturados em armadilhas contendo pó de
cucurbitáceas, em hortaliças. Santa Rosa do Sul-SC,
maio/junho de 2015.
Tratamentos
Fêmeas
Machos
Testemunha
1,000a*
1,000a
Ab. Pescoço
1,060a
1,032a
Cabotiá
1,074a
1,062a
Abobrinha
1,100a
1,076a
Moranga
1,120a
1,090a
*Médias (valores transformados para log (x+10)) com letras
iguais em cada coluna não diferem estatisticamente entre si
pelo teste de Tukey (P<0,05).

CONCLUSÃO
O uso de qualquer uma das espécies de cucurbitáceas
estudadas como iscas atrativas atrai D. speciosa de
maneira similar.

REFERÊNCIAS
ARRUDA-GATTI, I. C.; VENTURA M. U. Iscas contendo
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Figura 1. A) Armadilha instalada na área experimental; B) Fita
plástica no interior da armadilha.
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CULTIVARES DE ARROZ NO SUL DE SANTA CATARINA.
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Palavras-Chave: Monitoramento, Orizicultura, Pentatomidae.

INTRODUÇÃO
O cultivo de arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais
setores que impulsionam a economia em diversos estados,
como Santa Catarina (SOSBAI, 2014). Diversos fatores
bióticos e abióticos afetam a produtividade em diversos
estágios da cultura. Um destes fatores é a ação de insetospraga que ocasionam perdas consideráveis (MARTINS et
al., 2009). Dentre estes, destacam-se os pentatomídeos
(Hemiptera, Pentatomidae), insetos que apresentam hábito
fitossuccívoro causando danos tanto na fase vegetativa
como na reprodutiva da cultura (SOSBAI, 2014). O
reconhecimento
da
densidade
populacional
de
pentatomídeos presentes na cultura proporciona possíveis
ferramentas para a tomada de decisão da ação em
programas sustentáveis de manejo e controle com uma
melhor eficiência. Neste contexto o objetivo do estudo foi
avaliar a densidade populacional deste grupo em três
diferentes cultivares de arroz na região Sul de Santa
Catarina.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido em lavouras orizícolas no município
de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil (28°32'46.1"S
49°03'09.4"W) no período de dezembro de 2015 a março
de 2016. Foram selecionadas três áreas com tamanho mínimo de 1,04 ha e máximo de 1,61 ha. Cada área era representada por uma cultivar (XP102Cl (130 dias), Avaxi Cl
(120 dias), QM1010 (115 dias )). Semanalmente no turno
da manhã foram realizadas coletas em nove pontos amostrais por área, sendo que a unidade amostral constituiu em
uma armação de madeira (1 m²) e o tempo de observação
em cada ponto foi estabelecido conforme o estádio fenológico da cultura, de acordo com COUNCE (2000): cinco minutos para o vegetativo e, 10 minutos para o reprodutivo.
Em cada ponto amostral os indivíduos de pentatomídeos
coletados foram acondicionados em potes plásticos para
posterior identificação e sexagem em laboratório. O número médio dos indivíduos amostrados foi comparado entre as ocasiões de amostragem por cultivar através de análises de variância seguidas de Kruskal-Walis, bem como o
número total de pentatomídeos amostrados entre cultivares. Para todas as análises estatísticas foi considerado o
nível de significância de 5 % e utilizado o software Bioestat® 5.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi registrado um total de 51 pentatomídeos, distribuídos
em oito espécies. A espécie mais abundante foi Oebalus
poecillus (Dallas, 1851). A cultivar que apresentou maior
número de indivíduos de pentatomídeos foi a QM1010 (n =
14♀, 6♂) (Tabela 1). A densidade populacional dos
pentatomídeos variou entre cultivares, contudo o maior
pico populacional foi no final de janeiro (Figura 1). Neste
período, O. poecilus apresentou o maior número de
indivíduos, possivelmente porque os grãos estavam em
formação, fazendo com que seu alimento principal
estivesse disponível. O número médio de pentatomídeos
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registrado para cada cultivar não diferiu entre as ocasiões
de amostragem (H = 0.2737, GL = 2; P = 0.8721),
demonstrando assim que não há influência do ciclo da
cultivar na densidade populacional deste grupo de
organismos.
Tabela 01 – Descrição da comunidade de pentatomídeos
em três cultivares de arroz no município de Jaguaruna
(SC).

Figura 01 – Número total de pentatomídeos por
amostragem em três cultivares de arroz no município de
Jaguaruna (SC).

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados demonstram que o ciclo das
cultivares não influencia a densidade populacional de
pentatomídeos nas condições que o estudo foi realizado.

AGRADECIMENTOS
Aos produtores rurais que disponibilizaram as lavouras
amostrais. Ao programa de iniciação científica Artigo 170
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autor.
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possibilidade de ir até as propriedades conhecer, realizar
atividades, questionar e propor melhorias aos produtores.

INTRODUÇÃO
No sul de Santa Catarina os cultivos são
predominantemente de: tabaco (Nicotiana tabacum L.),
arroz (Oryza sativa) e banana (Musa sp.), mas a matriz
produtiva vem sendo diversificada com a introdução de
novas opções de cultivo, para diminuir dependência do
mercado de aquisição de insumos e valor final da
produção que sofre influências do câmbio internacional,
podendo citar o caso da cultura do tabaco (N. tabacum L.)
que 87 % é destinado a exportação. Ao iniciar o cultivo de
uma nova cultura deve haver o planejamento e
identificação de atividades agropecuárias que apresentem
resultados econômicos positivos. Políticas públicas que
facilitem o acesso ao crédito, os investimentos e a
incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades
rurais devem ser pensadas para promover a sua
reestruturação visando, no médio a longo prazo, a
reconversão para outros sistemas de produção
(HENTZ,2013). Neste sentido, objetivo deste trabalho é
levar aos agricultores que já passaram por algum curso
oferecido pelo IFC, o conhecimento técnico para
melhorias
dos
índices
produtivos,
através
do
levantamento prévio da situação econômica das
atividades e participação econômica na propriedade.
Oportunizando a criação de um grupo de trabalho em
assessoria técnica que envolva os alunos do curso
integrado de agropecuária com acadêmicos de agronomia
e servidores do campus, para que esses possam auxiliar
os agricultores no desenvolvimento e fortalecimento da
agricultura e pecuária regional.

METODOLOGIA
Inicialmente teve a formação de um grupo técnico
integrado por alunos do curso de Engenharia Agronômica
e do curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal
Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul sob
orientações do Técnico Agrícola da instituição Mauricio
Duarte Anastácio e professor da instituição Miguelangelo
Ziegler Arboitte, este grupo ficou responsável pelas
questões inerentes ao projeto, discussão dos problemas
encontrados pelos produtores, análise das atividades
exercidas pelos produtores, assistência técnica, etc. Os
responsáveis pela execução do projeto definiram os
produtores atendidos com base os ex-alunos dos cursos
PRONATEC, estes foram convidados a participar do
projeto. O grupo organizou atividades em que os demais
alunos do IFC-Campus Santa Rosa do Sul tinham a
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os produtores atendidos trabalhavam ou estavam em
processo de transição do cultivo de tabaco (N. tabacum
L.) para outros cultivos, com exceção de um caso de
Passo de Torres em que foi trabalhado no projeto para
instalação do cultivo hidropônico. Nas propriedades
atendidas estava presente o cultivo de amora preta
(Rubus spp.), maracujá (Passiflora edulis), pitaya
(Hylocereus undatus), pimenta biquinho (Capsicun
chinense) e hortaliças, também foram atendidos
bovinocultores e apicultores. Durante as atividades do
projeto, foram estudas novas culturas que apresentam
potencial de expansão na região, como exemplo pode-se
citar a pimenta biquinho. Durante a execução do projeto,
os alunos interessados do curso técnico agrícola foram
em algumas propriedades acompanhar o dia dos
produtores rurais, sendo que foram realizados as
atividades de poda da amora preta (Rubus spp.) e manejo
com bovinos.

CONCLUSÃO
A execução deste projeto possibilitou a aproximação do
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul
com a comunidade externa, integrando os alunos
envolvidos com a realidade do mundo do trabalho. O
trabalho de extensão fornece a informação das
necessidades da comunidade, a partir deste ponto é
possível seguir objetivos para solucionar os problemas
encontrados, e a partir dos problemas encontrados, foi
possível ver possíveis linhas de pesquisa para suprir a
necessidade de informações dos produtores. Assim o IFC
contribuiu de forma efetiva para o desenvolvimento dos
Arranjos Produtivos Locais APL.
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Palavras-Chave: Oriza sativa, nitrogênio, nutrição vegetal
Gráfico 01 – Absorção foliar de N pelo arroz irrigado
em função da dose de N aplicada no solo. Santa Rosa
do Sul/SC, safra 2015/2016.

INTRODUÇÃO
O arroz irrigado constitui importante fonte de
renda aos produtores do extremo sul catarinense
e está relacionado às questões de segurança
alimentar. Assim reduzir os gastos na produção e
elevar a produtividade é objetivo principal da
pesquisa e dos produtores. A adubação
nitrogenada
de
cobertura
adequada
é
fundamental para o desempenho das cultivares
híbrida de arroz irrigado, porém ainda há dúvidas
quanto a esse manejo. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a absorção de N pelas plantas e a
produtividade de arroz, em função da aplicação
de doses de N em cobertura.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado na área experimental de
arroz irrigado do IFC Campus Santa Rosa do
Sul/SC, na safra 2015/2016. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos, quatro
tratamentos e três repetições. . O plantio foi
realizado em 03/12/2015, no sistema pré
germinado com a cultivar híbrida Titan CL®. A
adubação de base foi realizada aplicando 60 e 53
kg ha-¹, de K2O e P2O5, respectivamente. A
adubação nitrogenada de cobertura foi aplicada a
lanço quando as plantas de arroz encontravam-se
no estádio vegetativo V3/V4. Os tratamentos
constaram de 0, 80, 160 e 240 kg ha -¹ de N na
forma de ureia. No estádio R4, coletou-se a parte
aérea das plantas de arroz, levou-as ao
laboratório, secou-as em estufa a 60ºC, triturouas e procedeu-se análise química pelo método de
Kjeldahl, descrito por Malavolta et al. (1980). Ao
final do ciclo produtivo realizou-se a colheita
manual em área útil de 4 m². Os dados foram
ajustados por equação de regressão polinomial
com auxílio do programa estatístico Sisvar
(FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observado que a absorção de N respondeu
de forma quadrática a aplicação de N,
corroborando Fageria et al. (2003) e a
produtividade aumentou de forma linear à dose
de N aplicada.
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Gráfico 02 – Produtividade do arroz irrigado em função
da dose de N aplicada no solo. Santa Rosa do Sul/SC,
safra 2015/2016.

CONCLUSÃO
- A absorção de N é influenciada pela dose de N
aplicada no solo.
- A produtividade do arroz irrigado aumentou
linearmente à dose de N aplicada.
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Palavras-Chave: Citros, bergamotas, consumidor

INTRODUÇÃO
Ao longo da safra, várias são as cultivares de tangerinas
ofertadas ao consumidor. A ‘Ponkan’ é uma tangerina que
possui frutos de tamanho médio a grande com casca solta
e baixo teor de acidez, comparada a cultivar Caí que é de
porte médio, formato mais comum e sabor adocicado. Já a
‘Murcot’ é o cruzamento da tangerina com a laranja.
Identificar diferenças nas características físico-químicas é
importante para uma melhor comercialização e aceitação
das bergamotas por parte do consumidor. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a qualidade e aceitabilidade póscolheita de três cultivares de tangerinas.

METODOLOGIA
Tangerinas das cultivares Ponkan, Murcot e Caí foram
coletadas na área experimental do IFC-Santa Rosa do Sul,
e transportadas para o Laboratório de Fisiologia Póscolheita, onde foram sanitizadas e individualizadas em
bandejas, com 15 frutos cada. Cada fruto compôs uma
repetição, totalizando 15 repetições por tratamento para
cada data de avaliação. Os tratamentos foram as cultivares
Ponkan, Murcot e Cai. Avaliações foram realizadas aos 0,
15 e 30 dias de armazenamento a 7oC para perda de
massa fresca, sólidos solúveis (ºBrix) com refratômetro,
acidez titulável por titulação, conteúdo de suco (%) por
diferença de peso entre fruta e suco. A aceitabilidade foi
avaliada através de análise sensorial com 15 painelistas
não treinados. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x3, com 3
cultivares e 3 datas de avaliações.

Tabela 1 – Sólidos solúveis (oBrix) de cultivares de tangerina ao
longo de 30 dias de armazenagem em frio a 7oC na safra de 2016.
Armazenamento
Cvs
0
15
30
Murcot
11,73 a
11,12 a
11,53 a
Ponkan
12,60 a
11,60 a
12,56 a
Cai
9,90 b
9,68 b
10,10 a

O conteúdo de suco foi superior e alto na cultivar Murcot em
todas avaliações, enquanto as tangerinas ‘Ponkan’ e ‘Cai’
não diferiram entre si e apresentaram pouco suco (Tabela
2).
Tabela 2 – Conteúdo de suco (%) de cultivares de tangerina ao
longo de 30 dias de armazenagem em frio a 7oC na safra de 2016.
Armazenamento
Cvs
0
15
30
Murcot
50,65 a
40,48 a
40,29 a
Ponkan
30,86 b
27,86 b
24,92 b
Cai
31,12 b
26,86 b
20,44 b

A tangerina ‘Murcot’ apresentou maior acidez que a ‘Ponkan
após 15 dias em frio (Tabela 3). Aos 0 e 30 dias não houve
diferenças na acidez das cultivares.
Tabela 3 – Acidez titulável (% ác. Cítrico) de cultivares de tangerina
ao longo de 30 dias de armazenagem em frio a 7oC na safra de
2016.
Armazenamento
Cvs
0
15
30
Murcot
0,95 a
1,51 a
1,54 a
Ponkan
1,05 a
0,79 b
1,03 a
Cai
1,02 a
1,17 ab
1,04 a

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aceitabilidade das tangerinas não diferiu nas avaliações
aos 0 e 15 dias, entretanto na saída 30 dias a ‘Cai’ foi mais
aceita pelos painelistas (Gráfico 2).

A desidratação foi baixa, inferior a 1,5% em todas as
cultivares. Apesar de diferenças numéricas, não houve
diferenças significativas (Gráfico 1).

Gráfico 2 – Aceitabilidade de cultivares de tangerina ao longo de 30
dias de armazenagem em frio a 7oC na safra de 2016. (Barra vertical
indica diferença mínima significativa (dms) por Tukey a 5%.)

Gráfico 1 – Perda de massa fresca (%) de cultivares de tangerina
ao longo de 30 dias de armazenagem em frio a 7oC na safra de
2016. (Barra vertical indica diferença mínima significativa (dms)
por Tukey a 5%.)
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CONCLUSÃO
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O teor de sólidos solúveis foi maior nas tangerinas ‘Murcot’
e ‘Ponkan’ na colheita e após 15 dias de armazenagem
(Tabela 1).
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Nas condições do experimento, a cultivar ‘Murcot’
apresentou maior conteúdo de suco, condição importante
para sua aceitação pelos consumidores. O maior conteúdo
de suco, no entanto, não aumentou sua aceitação pelos
consumidores.
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METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação com
nebulização intermitente, no Setor de Agricultura III do
IFC-Campus Santa Rosa do Sul. Foram utilizadas estacas
lenhosas de amora preta das cultivares Cherokee e Tupy
de 30 cm de comprimento e um centímetro de diâmetro,
que foram separadas em 5 tratamentos, constituídos por
doses de Acido Indolbutirico (AIB): 0, 500, 1000, 1500 e
2000ppm. A base das estacas foi cortada em bisel e
imersa nas soluções com as concentrações de AIB por
intervalo de 5 segundos. O plantio foi realizado em
tubetes de 900mL contendo substrato. Após um período
de 90 dias na casa de vegetação os tratamentos foram
avaliados para: porcentagem de enraizamento E =(Nº
Plantas enraizadas/Nº Total de Plantas)*100; massa total
de plantas; número de raízes por planta, massa de raiz,
tamanho de raiz, tamanho da parte aérea. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com parcelas
de 24 tubetes, sendo que cada 8 tubetes compunham uma
repetição totalizando 3 repetições por tratamento. As
medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro com o software SISVAR.
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60
40
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16,6 b

20
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0
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A amoreira-preta, Rubus spp., pertencente à família
Rosaceae. é uma frutífera de clima temperado, que está
sendo implantada em regiões subtropicais. Isso ocorre,
pois seu consumo tem aumentado nos últimos anos por
conter antioxidantes, compostos fenólicos e carotenoides,
que ajudam na prevenção de doenças. No Brasil o
principal produtor de amora-preta é o Rio Grande do Sul.
A utilização de estacas lenhosas na propagação da
amoreira-preta não é uma prática usual, mas na poda de
inverno é possível obter um grande número de estacas e
preparar mudas. Para tanto é preciso que se tenha um bom
enraizamento o que pode ser alcançado através de um
tratamento prévio das estacas com reguladores de
crescimento, como o ácido indolbutírico. Este trabalho
teve como objetivo avaliar o enraizamento de estacas de
amora-preta Cherokee e Tupy sob diferentes
concentrações de ácido indolbutírico.

Gráfico 1 – Enraizamento (%) de estacas de amora preta
‘Cherokee’ e ‘Tupy’ sob diferentes concentrações de AIB.
Enraizamento (%)
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Na cultivar Cherokee, não houve diferenças significativas
entre as concentrações de AIB avaliadas para as variáveis
massa total de planta, número, massa e tamanho de raízes e
no tamanho da parte aérea (Tabela 1). A falta de diferenças
está relacionada a alta variabilidade ocorrida em todas as
variáveis.
Tabela 1 – Peso total de planta, número, peso e tamanho de
raízes e tamanho da parte aérea em estacas de amora preta
‘Cherokee’ diferentes concentrações de AIB.
Dose Massa
No
Massa Tamanho Tamanho
AIB total (g) raízes raízes de raízes da parte
(ppm)
(g)
(cm)
aérea (cm)
0
20,43 a 41,77 a 4,33 a 45,10 a
56,87 a
500
25,26 a 14,99 a 4,38 a 35,83 a
48,40 a
1000 25,43 a 8,66 a 4,47 a 59,40 a
63,83 a
1500 40,22 a 13,00 a 5,06 a 45,50 a
48,50 a
2000 22,47 a 33,66 a 8,54 a 43,33 a
40,66 a
Para a cultivar Tupy, assim como na Cherokee, não
ocorreram diferenças significativas nas variáveis massa
total de planta, número, massa e tamanho de raízes e no
tamanho da parte aérea (Tabela 2).

Tabela 2 – Peso total de planta, número, peso e tamanho de
raízes e tamanho da parte aérea em estacas de amora preta
‘Tupy’ diferentes concentrações de AIB.
Dose Massa
No
Massa Tamanho Tamanho
AIB
total
raízes raízes de raízes da parte
(ppm)
(g)
(g)
(cm)
aérea (cm)
0
12,12 a 8,33 a 0,79 a
32,50 a
32,25 a
500
39,17 a 5,16 a 6,09 a
52,16 a
66,66 a
1000 12,12 a 10,83 a 2,03 a
39,33 a
45,16 a
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1500 37,45 a 25,66 a 8,25 a
45,16 a
32,66 a
O enraizamento foi baixo nas duas cultivares de amora2000 25,20 a 16,50 a 2,16 a
38,18 a
58,66 a
preta (Gráfico 1). Na ‘Cherokee’ o enraizamento foi
superior nos tratamentos com 0 e 500ppm de AIB,
CONCLUSÃO
enquanto na cultivar ‘Tupy’ não houve diferenças
O uso de AIB para a propagação de amora preta por estacas
significativas.
lenhosas não apresentou resultados significativos.
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. XX, n. XX (2013)
ISSN 2526-4044
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CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE ALFACES PROVENIENTES DE CULTIVO
CONVENCIONAL E ORGÂNICO
Raquel Cristina Koch1, Caroline Fols Freccia2, Patrícia Menegaz de Farias3
1, 2Universidade

do Sul de Santa Catarina, Horta Didática do Curso de Agronomia, Departamento de Ciências Agrárias,
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Palavras-Chave: Armazenamento, Deterioração, Temperatura.

INTRODUÇÃO
A alface (Lactuca sativa L.) é originária da Ásia sendo a
hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil. A
conservação pós-colheita desta hortaliça folhosa
depende do sistema de produção utilizado, da época do
ano e da região em que é produzida, assim como dos
tipos e cultivares disponíveis no mercado brasileiro. Por
essa razão é necessário buscar métodos para
conservação de alface in natura, possibilitando o
aumento de sua vida útil, viabilizando sua
comercialização durante um maior período após a
colheita. Importante também o conhecimento da vida útil
de alfaces cultivados em sistemas convencional e
orgânico. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade
pós-colheita de plantas de alface (Lactuca sativa L. var.
crispa) provenientes de cultivo orgânico e convencional
armazenados em diferentes temperaturas por um
período de 15 dias.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado no Laboratório de
Produção Vegetal da Universidade do Sul de Santa
Catarina (UNISUL), em Tubarão, SC. Foram utilizadas
cultivares de alface crespa provenientes de cultivos
distintos: orgânico e convencional. As plantas de
alfaces, orgânicas e convencionais, foram armazenadas
em temperatura ambiente controlada (TA) (24ºC) e em
frio (TF) (4ºC), em embalagem plástica de polietileno
para todos os tratamentos. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com dois
tratamentos arranjados em esquema fatorial 2x2x4 com
dez repetições. A conservação pós-colheita das alfaces
foi analisada após 5, 7, 12 e 15 dias da instalação do
experimento, sendo avaliados a perda de massa fresca
(%), o peso (gramas) e o grau de deterioração foliar
(qualidade aparente) de acordo com RESENDE, et al.,
(2005) em que: nota 1= cabeças comerciais
extremamente
deterioradas;
nota
2=
cabeças
comerciais deterioradas; nota 3= cabeças comerciais
moderadamente deterioradas; nota 4= cabeças
comerciais levemente deterioradas e nota 5= cabeças
comerciais sem deterioração),. Os dados foram
submetidos à análise de variância, seguida por
separação de médias pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Utilizou-se o programa estatístico Sisvar
5.3®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tratamentos armazenados em frio (TF) (4°C)
obtiveram menor perda de massa fresca (16,4%), quando
comparado aos valores obtidos nos tratamentos em
temperatura ambiente (TA) (25°C), os quais chegaram a
55,7% de perda. Verificou-se que as alfaces armazenadas
em TA, oriundas de cultivo orgânico, apresentaram perda
de peso médio de 46,7 ± gramas em cinco dias de
armazenamento, diferenciando das plantas de cultivo
convencional, que perderam 21,82 ± gramas quando os
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pesos são considerados equivalentes. Com isso,
observou-se que os tratamentos submetidos a TA, aos
cinco dias, apresentaram notas de deterioração abaixo de
2, ou seja, caracterizando plantas de alface deterioradas.
Em TF, a nota correspondida ao mesmo período de
armazenamento, caracterizou as alfaces com nota 4, ou
seja, levemente deterioradas (Tabela 1).
Tabela 1 - Perda de peso (g), grau de deterioração foliar
de alfaces da cultivar crespa, produzidas sob cultivo
orgânico e convencional, avaliadas após 5, 7, 12 e 15 dias
de armazenamento à 4°C e 24°C.

Tratamentos
TAO
TAC
TFO
TFC

Análise Inicial
Peso (gr) N
91,5 a. 5 a.
227,3 b 6 a.
84,7 a. 7 a.
316,8 c 8 a.

5 dias
Peso (gr) N
44,8 a. 1,6 a.
173,1 b 1,55 a.
70,7 a. 3,75 b.
300,6 c 3,7 b.

7 dias
12 dias
15 dias
Peso (gr) N Peso (gr) N Peso (gr) N
40,4 a. 1,4 a. 168,3 b 1,00 a. 69,0 a. 2,8 b. 63,8 a. 2,05 b 58,6 a. 1,5 b
295,5 c 2,65 b. 283,7 b 2,05 b 265,2 b 1,8 b

Em relação a qualidade aparente, alfaces de cultivo
orgânico em TA e em TF apresentaram nível de
deterioração menor comparado às plantas do sistema
convencional. Isso se deve porque nas alfaces orgânicas
havia menor quantidade de água nas folhas, devido a
menor superfície de área foliar, e também em função da
adubação orgânica a que foram submetidas. Estes
resultados corroboram os de SANTOS et al (2001), em
que as doses crescentes de composto orgânico apenas
retardaram a senescência de alfaces mantidas a 4ºC.

CONCLUSÃO
Alfaces armazenadas em temperatura a 4°C
apresentaram menor perda de massa fresca e assim
maior período de armazenamento. Nas condições do
experimento alfaces do cultivo convencional podem ser
armazenadas por até 12 dias a 4 oC e as de cultivo
orgânico por até 5 dias em a 4 oC.
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Palavras-Chave: Dragon fruit, cultivares, cultivo intercalar.

INTRODUÇÃO
A pitaya ainda é uma frutífera pouco estudada no meio
acadêmico. Este projeto teve como objetivo estudar o
comportamento de três cultivares de pitaya, em ambiente
protegido e ao céu aberto, adotando sistemas de produção
em consórcio com hortaliças e plantas melhoradoras do
solo, avaliando o comportamento desta cultura ao longo de
um ano de produção.

produtiva em ambiente aberto. Em setembro e outubro a
ocorrência de chuvas excessivas obteve-se uma pequena
produção dentro da casa de vegetação e com ausência de
produção em ambiente aberto. Evidenciou-se pequena
produção de frutos de pitaya em fevereiro/março com
massa de em torno de 400 g para casca e polpa vermelha
como também casca vermelha e de polpa branca. A cultivar
Pink ficou em trono de 225 gramas de média por fruto.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na casa de vegetação da
horticultura do IFC Campus Santa Rosa do Sul, no
município de Santa Rosa do Sul/SC, com três cultivares de
pitaia: vermelha da polpa branca, vermelha da polpa
vermelha e pink, cultivadas em vaso e com manejo
intercalar com olerícolas e plantas melhoradoras do solo,
com polinização artificial das flores, em sistemas de
condução a céu aberto e em casa de vegetação, no
período de abril de 2015 a março de 2016. A área
experimental foi representada por 15 (quinze) plantas em
vaso e tutoradas em mourões de eucalipto, no
espaçamento de 3 x 3 m, em sistema do tipo latada. Foram
cultivadas culturas intercalares como alface, brócolis,
couve flor e de Bruxelas, chicória e o milheto, para quebrar
o ciclo das hortaliças, a fim de contribuir para o controle de
doenças. A irrigação na casa de vegetação foi realizada
com o sistema de aspersão para as hortaliças. Os vasos
de pitaia foram irrigados por gotejamento. A adubação de
cobertura, com adubo orgânico e N, P e K. Assim como a
adubação, os demais tratos culturais, como o controle
manual de plântulas espontâneas, foram realizados
uniformemente em todos os tratamentos nas culturas
intercalares. Foram avaliados na pitaia, o crescimento de
cladódios, número de flores e frutos por planta e peso de
fruto. Nas olerícolas avaliou-se o peso da massa fresca,
para alface também contou-se o número de folhas por
planta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como principais resultados constata-se um incremento dos
cladódios de pitaya onde este foi maior para a cultivar de
casca vermelha e polpa branca (V/B), seguido pelo cultivar
de pitaya cv. Pink (PINK) e casca vermelha e polpa
vermelha (V/V) que obteve um crescimento linear na casa
de vegetação e com uma curva sigmóide a campo aberto
evidenciando condições climáticas adversas (gráficos 1 e
2). Quanto aos cultivos intercalares, no mês de maio, para
ambas as cultivares de alface estudadas a produção em
massa (g) e número de folhas foi maior a campo aberto,
com média de 297,22 g e 17,40 folhas para alface
americana, 242,84 g e 30,13 folhas para alface lisa e
225,41 g e 18,10 folhas na alface crespa. Dentro da casa
de vegetação, os dados obtidos foram 207,93 g e 14,9
folhas para americana, 202,48 g e 26,33 folhas para a lisa
e 214,44 g e 17 folhas na crespa. Já para as brássicas foi
maior a produção em massa (g) em ambiente protegido em
junho/julho. Em maio e agosto a couve flor foi mais
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Gráfico 1. Crescimento dos cladódios em ambiente
protegido.

Gráfico 2. Crescimento dos cladódios a céu aberto.

CONCLUSÃO
Com um ano de avaliação pode-se concluir para as
condições de estudo que o incremento dos cladódios,
tamanho e massa em gramas dos frutos foi superior para a
cultivar de casca vermelha e polpa branca em ambos os
ambientes estudados. Quanto ao cultivo intercalar para o
mês de maio a produção de alface em massa (g) e número
de folhas foi maior a campo aberto; para as brássicas –
repolho e brócolis – foi maior a produção em massa (g) em
ambiente protegido em junho/julho; maio e agosto a couve
flor foi mais produtiva em ambiente aberto. Em setembro e
outubro – chuva excessiva e baixa taxa fotossintética
obteve-se uma pequena produção em ambiente fechado e
sem produção a campo aberto.
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TROPA SUL: ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
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Palavras-Chave: Agrostologia, angus, pecuária de corte

INTRODUÇÃO
A pecuária de corte tem se mostrado uma atividade
altamente produtiva e rentável em nosso país. Neste
contexto, se observa um alto potencial produtivo para o
desenvolvimento da pecuária de corte. Identifica-se
que há um déficit na região do extremo sul catarinense
em relação ao aperfeiçoamento das propriedades e
organização dos produtores para a comercialização do
produto final. O projeto tem intuito de auxiliar o
desenvolvimento da atividade na região, com foco
principal em trabalhar com raças britânicas. Mais
especificamente a raça angus, pelo fato de esta raça
possuir características que agregam valor à carne
comercializada e possuir mercado regional que
absorva a produção.

Figura 01 – Público durante as palestras “Angus
certificado em Santa Catarina” e “Manejo de
Pastagens”.

Fonte: Autor
Figura 02 – Área de agrostologia no IFC – Campus
Santa Rosa do Sul

METODOLOGIA
Estudos relacionados da raça em questão;
proporcionar a atualização dos conhecimentos dos
produtores e disseminação de tecnologias, através da
realização de palestras e dia de campo com temas
voltados a pecuária de corte; estímulo a participação
em congressos e seminários; levantamento de dados
de produtores de bovino de corte da região; incentivar
o
desenvolvimento
da
cadeia
produtiva
e
mercadológica regional de forma a organizar a
promoção de uma associação de produtores de bovino
de corte; implantação de área de agrostologia no
Campus com a introdução de forrageiras perenes de
verão e anuais de inverno, a fim conhecer o
comportamento das espécies e cultivares; proporcionar
dia de campo para os produtores e apresentar os
resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto realizou duas ações diretas junto à
comunidade (Figura 01). Primeiro encontro realizado
pelo projeto teve como tema a certificação de animais
da raça angus em Santa Catarina, com um técnico da
Associação Brasileira de Angus – ABA. Cento e
quarenta pessoas participaram, sendo que destas,
trinta e seis são pecuaristas da região. Neste momento
foram coletados dados dos mesmos para registro e
posteriores contatos. Já em segundo momento, iniciouse a implantação de área de agrostologia (Figura 02).
Esta área conta com 60 canteiros, onde serão
cultivadas pastagens anuais e perenes, com intuito de
analisar o seu desenvolvimento e posteriormente
apresenta-las aos produtores em dia-de-campo
realizado pela instituição. O último encontro realizado
teve a palestra de manejo de pastagens, ministrada por
um professor doutor na área. Neste evento fizeram-se
presentes sessenta e três ouvintes, sendo que destes,
vinte e dois são pecuaristas que não participaram do
primeiro encontro.
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Fonte: Autor

CONCLUSÃO
As primeiras etapas do projeto já atingiram mais de
cinquenta pecuaristas da região e cerca de cento e
vinte integrantes da comunidade, sendo agricultores e
estudantes. A área de agrostologia tem como
perspectiva ser usada para demonstração, análises do
desenvolvimento das forrageiras e promoção de dias
de campo. Os resultados obtidos demonstram que o
intuito de promover conhecimento e aperfeiçoamento
técnico para os produtores de gado bovino da região já
alcançou um bom número de produtores. Observa-se o
interesse dos mesmos para o fomento da associação
de produtores de gado de corte.
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Influência de adubações, manejo do solo e uso de nematicida biológico no
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Palavras-Chave: Figo, adubação, nematicida, biofertilizante.

INTRODUÇÃO
O figo é cultivado em mais de 20 países, no qual o
Brasil ocupa a décima posição como produtor mundial.
Destaca-se como mais cultivada, no Brasil, a cultivar
‘Roxo de Valinhos’, de grande valor econômico,
caracterizando-se
pela
rusticidade,
vigor
e
produtividade. Em função do exposto, o presente
projeto de pesquisa visa estudar a influência do manejo
nutricional e do solo no desenvolvimento e produção de
frutos em figueiras (Ficus carica L).

METODOLOGIA

à incidência de nematoides na área experimental, que
ainda necessitam ser identificados e quantificados por
testes laboratoriais. Já com aplicações conjuntas da
adubação orgânica e mineral, do biofertilizante, do
nematicida biológico e a manutenção de cobertura
vegetal morta ao redor das plantas proporcionou maior
crescimento vegetativo e produção de figos.
Tabela 01 – Produção e crescimento de figueiras
(Ficus carica L.) submetidas a diferentes adubações,
com cobertura de palha e aplicação de nematicida
biológico ou ausência destes. Campus Santa Rosa do
Sul do IFC. 2016.
Tratamentos

O trabalho foi desenvolvido em pomar novo de
figueiras, implantado no Campus Santa Rosa do Sul do
IFC, na Vila Nova, em Santa Rosa do Sul/SC, em
2015. Os tratamentos constaram dos seguintes:
1)Adubo mineral (N, P e K) + Herbicida sistêmico de
ação total; 2)Nematicida + palha + adubo mineral (N, P
e K); 3)Nematicida biológico + palha + adubo mineral
(N, P e K) + fertilizante organomineral; 4)Nematicida
biológico + palha + adubo mineral (N, P e K) +
fertilizante organomineral + esterco; 5)Nematicida
biológico + palha + esterco + fertilizante organomineral;
e 6)Palha + esterco + adubo mineral (N, P e K). Os
fertilizantes (NPK e esterco bovino) foram aplicados de
acordo com a recomendação de adubação para a
cultura. A palha (capim seco) foi colocada em
cobertura, num raio de 1,0m ao redor das plantas. O
nematicida biológico constituído de fungos da espécie
Paecilomyces lilacinus, bem como o fertilizante líquido
organomineral foram aplicados superficialmente ao
solo, na área de projeção da copa, logo após o plantio
e aos seis meses após. O herbicida foi aplicado
sempre que havia a necessidade. Nos tratamentos sem
aplicação de herbicida, o solo foi mantido limpo por
capinas ao redor das plantas. Os frutos foram colhidos,
de quinze em quinze dias, no estágio de prématuração. O crescimento das plantas foi avaliado pela
medição do perímetro do tronco, a 15cm do solo, após
12 meses da implantação do experimento.

NPK+herbicida
NPK+palha+nemat
NPK+palha+nemat
+organ
NPK+palha+nemat
23,5 a
315 a
+organ+esterco
Palha+nemat+organ
14,2 b
170 b
+esterco
NPK+palha+esterc
30,5 a
398 a
Legenda: Letras distintas, na coluna, diferem entre
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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8,6 ab
7,4 ab
10,4 a
si, pelo

CONCLUSÕES
- A aplicação isolada de adubos minerais contendo N, P
e K e o constante uso de herbicidas reduziu o
crescimento das plantas de figueiras e a produção de
figos;
- As aplicações conjuntas da adubação orgânica e
mineral, do biofertilizante, do nematicida biológico e a
manutenção de cobertura vegetal morta ao redor das
plantas proporcionou maior crescimento vegetativo e
produção de figos.

AGRADECIMENTOS
Agradecimentos ao Campus Santa Rosa do Sul do IFC
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institucional, do qual este projeto foi contemplado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontram-se descritos na Tabela 01 e
mostram que a aplicação isolada de adubos minerais e
o constante uso de herbicidas proporcionou menor
crescimento das plantas de figueiras e consequente
redução na produção de figos. Estes resultados
provavelmente estão associados, entre outros fatores,

Nº médio de Massa média Perímetro
frutos/planta frutos/planta do tronco
(g)
(cm)
11,0 b
133 b
6,6 b
10,8 b
233 b
6,5 b
13,7 b
185 b
7,8 ab

PEREIRA, F. M. Cultura da figueira. São Paulo:
Livroceres,
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GIBERELINA E CITOCININA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE PIMENTÃO
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Vitor Alves Silveira1; Luana Visentin Peruchi1; Diego Weber2.
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Palavras-Chave: Ácido Giberélico, 6-Benziladenina, Ikeda.

INTRODUÇÃO
Os pimentões (Capsicum annuum L.) levam cerca de
oito dias para germinar em, assim há dificuldade de
uniformização e a demora da germinação também
prejudica a produção de mudas em viveiros. O Ácido
Giberélico está envolvido nos processos germinativos
das sementes, atuando no controle da hidrólise do
tecido de reserva para o fornecimento de energia ao
embrião, promovendo o alongamento celular, fazendo
que a radícula se desenvolva através do endosperma ou
tegumento. Assim como as citocininas, essenciais para
complementar a ação das giberelinas, são
caracterizadas pela habilidade em induzir a divisão
celular e na promoção do crescimento da radícula
(LAVAGNI2014).
O trabalho avalia a germinação de sementes de
pimentão de Casca Dura Ikeda submetidos a aplicação
dos fitorreguladores Giberelina e Citocinica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Figura 01, observou-se que o
tratamento com 300ppm de AG4,7 + 6-Benziladenina
apresentou maior porcentagem de germinação em
relação aos demais. Tal resultado também foi
encontrado por Lopes et al. 2011, no qual foi observado
melhores resultados tanto para tempo quanto para
potencial de germinação em concentrações entre 250 e
500mg/L de AG4,7.
Figura 01 – Gráfico da porcentagem de germinação de
sementes de pimentão em relação ao tratamento.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado no ano de 2015, no município de
Santa Rosa do Sul (SC), em ambiente controlado do
laboratório de pós colheita do Instituto Federal
Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul. O
delineamento utilizado foi delineamento inteiramente
casualizado com uso de 25 sementes de pimentão em
cada placa de Petri, forrada com papel germitest, sendo
4 tratamentos de três repetições cada.
As sementes foram submetidas à tratamento em
solução de AG4,7 e 6-Benziladenina, provenientes do
produto comercial Promalin® que reúne ambas as
substâncias como ingredientes ativos (I.A.), por uma
hora. Os tratamentos consistiram de I. 0mg/L, II.
150mg/L, III. 300mg/L, IV. 600mg/L. Para as
concentrações considerou-se os ingredientes ativos do
produto Promalin.

A irrigação das placas foi realizada todos os dias
com água destilada em ambiente controlado
(B.O.D.) à 25ºC. A variável considerada foi a
percentagem de germinação (%), avaliada
diariamente, durante 12 dias e analisadas pelo
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de
erro, pelo programa estatístico Sisvar.
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Porcentagem de germinação dada por períodos de dois
dias. Para os demais tratamentos não houveram
diferenças significativas entre si (Figura 1).

CONCLUSÃO
O tratamento com 300mg/L de AG3,4 + 6Benziladenina
obteve
melhor
desempenho
germinativo nas sementes de pimentão.

REFERÊNCIAS
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REAÇÃO DE CARBONATAÇÃO DO COMPLEXO FE-AAS PROVENIENTE DO
RESÍDUO DE MINERAÇÃO
Rafaela Brognara Albino1, Suzana Cimara Batista2
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Palavras-Chave: Pirita, Carbonatação, Química de coordenação.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente e seus
poluentes é grande. Tendo em vista que na região Sul de
Santa Catarina tem-se grande quantidade de minas de
carvão, um problema muito comum são os resíduos desta
1
prática. Uma alternativa para propor soluções para este
problema é a química de coordenação, que através de
seus compostos coordenados conseguem retirar os
metais pesados presentes no rejeito. Buscando-se uma
nova rota para a formação do composto Fe(III)-AAS a
partir da pirita, neste trabalho testou-se a adição de
carbonato de cálcio ao meio reacional através de uma
reação de carbonatação para obter-se o composto
[Fe(III)-AAS-CO3].

Com os resultados apresentados acima, conclui-se que a
nova metodologia apresentada é eficaz, obtendo-se o
mesmo resultado daquele do composto em que foi
3
adicionado CO2 através de sua inserção gasosa , em que
o comprimento de onda foi 480 nm. Assim, através da
reação de carbonatação é possível também realizar-se o
tratamento do resíduo de mineração. Ensaios estão sendo
desenvolvidos em laboratório para uma aplicação
tecnológica do composto obtido.

AGRADECIMENTOS
Artigo 171 – Engenharia Química – UNISUL

METODOLOGIA
Realizou-se a síntese do composto de coordenação
2
baseado em metodologia publicada . Foi utilizado 1 mmol
de FeS2, 1 mmol de AAS (ácido acetilsalicílico)
solubilizado em etanol, 1 mmol de perclorato de sódio
solubilizado em água e 15 mL de álcool isopropílico. Por
fim, colocou-se 48 mmol de carbonato de cálcio. Deixouse todas as substâncias em contato durante as análises.
Foram realizadas análises no espectro UV-vis antes e
depois da adição de CaCO3 para comprovação da
formação do composto [Fe(III)-AAS-CO3], o que pode ser
observado através da mudança do comprimento de onda
do composto inicial.
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Cinética da reação e implicações ambientais. SBQ-sul
2014. QI 17.
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Resíduos: Remediação da Drenagem ácida de Mina
Utilizando CO2. SBQ-sul 2015. 494-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise realizada no espectro UV-vis (Figura
01), pode-se observar que o composto inicial de coloração
levemente laranjada e comprimento de onda de 530 nm,
após 24 horas de contato com a solução contendo
carbonato de cálcio, a sua coloração mudou para
amarelada e o comprimento de onda para 485 nm.
Figura 01 – Espectros no UV-vis para acompanhamento
da reação entre Fe(III)-AAS e CaCO3

Fonte: Autores, 2016.
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APLICAÇÃO DO COMPOSTO DE COORDENAÇÃO CU(II)-AS PARA O TINGIMENTO
DE FIBRAS DE CELULOSE
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Palavras-Chave: Acetato de cobre, ácido salicílico, tingimento.

O uso da fibra de algodão em processos de fixação de
corantes se caracteriza por sua estrutura ser acessível à
migração de moléculas através da difusão. Dessa forma,
alguns compostos de coordenação, quando solúveis,
podem permitir trocas com a fibra de celulose insolúvel;
fazendo esta se comportar como um ligante sólido². O
tingimento de tecidos à base de celulose pode ser feito
através da reação química de complexação. Para este
processo, adiciona-se um ligante que é impregnado no
tecido e um metal. O presente trabalho busca estudar
uma rota para que o composto de coordenação CU(II)-AS
seja fixado na fibra de algodão.

A amostra inicial de acetato de cobre (II) com NaCl, e a
amostra final onde foi imerso o tecido, foram submetidas a
análise no ultravioleta-visível (Figura 2).
Figura 02 – Espectro no ultravioleta-visível das soluções
utilizadas no processo de fixação na fibra.
3

Composto final

Composto inicial

2

Absorbância

INTRODUÇÃO

1

METODOLOGIA
0
347

A amostra de algodão foi imersa por cinco dias em uma
solução contendo 0,7 g de AS, mistura de metanol e água
e uma solução tampão de acetato de sódio com ácido
acético pH 5. A solução foi mantida a 50°C sob agitação,
durante 24 horas para que houvesse uma melhor impregnação do ligante no tecido. Em seguida, o tecido foi mantido em estufa a 90°C por um dia.
Para a reação de complexação com o AS impregnado no
tecido, a fibra de algodão é deixada em uma solução
contendo 2,28 g de acetato de cobre (II) solubilizado em
20 mL de água e 1,0 g de NaCl. Nessa etapa a amostra
permanece por uma semana nesta solução, à temperatura ambiente e a 50°C sob agitação. Posteriormente, o
tecido é retirado da solução e colocado na estufa a 50°C
por um dia. A fibra então é submetida a lavagens em uma
solução de NaCl saturada. A retirada dos resíduos de
NaCl na amostra, é feita com lavagens em água destilada.
O tecido então é colocado no dessecador para posterior
pesagem final, que mostrou diferença de 0,1716 g.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fibra submetida ao processo de tingimento apresentou
diferença em comparação à amostra original, conforme
apresentada na figura 1. Durante o processo de lavagem
da fibra para teste de fixação, obteve-se um líquido incolor
mostrando o não desprendimento da cor, mesmo após o
contato com a água.

397

497
547
Comprimento de onda (nm)

597

647

697

Fonte: Os autores, 2016.

CONCLUSÃO
Por meio deste trabalho foi obtido uma nova rota para que
o acetato de cobre (II) possa complexar ao ácido salicílico
impregnado na fibra de algodão. A amostra tingida
mostrou resultado satisfatório, quanto à rota de fixação e
os processos de lavagem. Entretanto, novas metodologias
estão sendo desenvolvidas para obter coloração mais
intensa aos tecidos.
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Figura 01 – Amostras das fibras de algodão.

Fonte: Os autores, 2016.
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COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE TELESCÓPIO E COMPUTADOR
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Palavras-Chave: Comunicação Remota, Telescópio, computador.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse trabalho surgiu durante o planejamento do projeto
de extensão, IFC ASTRO-curso de astronomia elementar,
cujo público-alvo são alunos das escolas públicas de
Sombrio-SC do 9° Ano do Ensino Fundamental e 1° Ano
do Ensino Médio. Durante o planejamento do curso foi
proposto a implementação do acesso remoto ao
telescópio disponível para o período de observações do
céu programada para o curso. Esse recurso permite fixar
o telescópio num ponto do instituto, controlá-lo e visualizar
as imagens de objetos celestes captadas pelo mesmo de
qualquer ponto no interior do prédio ou fora dele.

Apesar da proposta de controle de acesso remoto ao
telescópio ter ocorrido com sucesso, ainda assim é
necessário mais investigação e prática a fim de aprimorar
a calibração do telescópio ao utilizar o software Stellarium
uma vez que apesar do controle de posicionamento
remoto funcionar a posição mostrada no software não
está sincronizada com a apresentada na ocular do
telescópio.
Sugere-se para desenvolvimentos futuros no sistema,
buscar uma conexão entre os computadores em que não
utilizasse a internet, mas que mesmo assim possa-se
alcançar longas distâncias.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desse trabalho foram necessários os seguintes recursos de hardware: 02 notebooks
com sistema operacional Windows, cabo de conversão de
RS232 para USB, 01 telescópio da CPC series (Celestron), além de ambientes em que as máquinas tivessem
acesso à internet. Os softwares utilizados foram: TeamViewer, Stellarium, Neximage e o drive USB-RS232.

CONCLUSÃO
O sistema na forma que foi proposto e testado apresentou
sucesso. Entretanto, novas pesquisas serão necessárias
a fim de tornar fiel as posições de apontamento
informadas pelo sistema stellarium com relação ao que se
observa no telescópio, pois apesar de obtermos a direção
correta a precisão de apontamento necessita ser
melhorada.

AGRADECIMENTOS
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Araújo que orientou e incentivou o desenvolvimento do
projeto.
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Em uma das máquinas, a qual se mantém conectada ao
telescópio, foram instalados os softwares Stellarium, Neximage e o drive USB-RS232 para comunicação entre o telescópio e o computador. Após a instalação dos programas procedeu-se o primeiro teste para verificar a comunicação entre o Stellarium e o telescópio, o que ocorreu
com sucesso. Em seguida instalou-se em ambas as
máquinas o programa de acesso remoto TeamViewer e
estabeleceu-se a conexão. Após calibrado o telescópio
para teste de campo verificou-se que o mesmo poderia
ser controlado remotamente para fins de observações didáticas.
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DIAGRAMA DE FASES DO MODELO TIPO ÁGUA BELL-LAVIS
COMO SOLVENTE DE DÍMEROS
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Palavras-Chave: Monte Carlo, Água, Solubilidade,Anomalias

INTRODUÇÃO
A água é uma das substâncias mais importantes para o
desenvolvimento da vida na Terra. Em seu estado puro,
ela apresenta sessenta e seis comportamentos anômalos
e por esse motivo é alvo de extensas pesquisas. Acreditase que a origem de tais anomalias é a existência de um
ponto crítico em uma região do diagrama de fases que é
inacessível experimentalmente. A solubilidade da água
também
apresenta
comportamento
anômalo.
A
solubilidade de solutos gasosos diminui com o aumento
na temperatura, enquanto que na maioria dos outros
solventes a solubilidade aumenta. Uma maneira de
estudar tais comportamentos é através de simulação
computacional, com o uso de modelos físicos simples
porém eficazes em descrever algumas anomalias
presentes na água. Nesse trabalho foi utilizado o modelo
tipo água Bell – Lavis [1] como solvente de dímeros com a
finalidade de entender como a presença de dímeros afeta
o diagrama de fases original do modelo. Também foi
analisado a formação agregados e em que condições
ocorre essa separação de fases.

A partir deste é possível perceber que a interação
solvente-dímeros causa um deslocamento e, consequente
diminuição da curva original de forma que as fases gás,
líquido de baixa e alta densidade existam em menores
temperaturas e potenciais químicos.
Mantendo uma temperatura constante e variando o
potencial químico do sistema é possível verificar o
comportamento dos dímeros. Para uma temperatura
T̄ =0.3 cortamos as fases gás, líquido de baixa
densidade e líquido de alta densidade, conforme ilustra a
Figura 02. Na fase gasosa (Figura 02-a), existe uma
distribuição aleatória dos dímeros na rede enquanto que
na fase líquido de baixa densidade (Figura 02-b) os
dímeros sofrem uma separação de fase formando um
agregado na maior parte do tempo, e finalmente na fase
líquido de alta densidade (Figura 02-c) os dímeros se
distribuem pela rede de maneira a formar agregados de
vários tamanhos.
Figura 02 – Comportamento do agregado,

T̄ =0.3

METODOLOGIA
O sistema estudado consiste de uma rede triangular de
tamanho 30 x 30 onde os 40 dímeros estão distribuídos
de maneira aleatória e as partículas de “água” são
simuladas no Ensemble Grande Canônico. Os dímeros
interagem com outras partículas somente através de
volume excluído e as partículas de água têm sua
interação modelada pela equação

H=−∑ σi σ j (εhb τ i τ j+ε vdw )−μ ∑ σi
⟨i , j⟩

i

Onde ЄvdW e Єhb são interações tipo Van der Wall e ligação
de hidrogênio, σi,j representa a ocupação dos sítios
vizinhos e τ se o braço é ligante (1) ou inerte (0).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagrama de fases no plano temperatura vs. potencial
químico foi obtido para o modelo puro (linhas azuis) e o
modelo com 40 dímeros (linhas pretas), conforme ilustra a
Figura 01.

CONCLUSÃO
Os resultados mostram que a presença de dímeros como
soluto modifica o diagrama de fases em relação ao
sistema puro. Além disso, como os dímeros precisam de
dois sítios para se acomodarem, eles quebram a simetria
da fase LBD e por esse motivo ocorre a separação de
fases, visto que é menos custoso energeticamente
acomodar os dímeros em um agregado só. Na fase LAD,
os dímeros podem se espalhar novamente pela rede,
formando agregados menores, pois essa fase é
naturalmente mais desordenada que a fase LBD.

AGRADECIMENTOS
As autoras agradecem à UFSC Araranguá pelo apoio
dispensado na realização do trabalho.

Figura 01 – Diagrama de fases
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Palavras-Chave: Transesterificação, Etanol, Biodiesel.

INTRODUÇÃO
A necessidade de combustíveis derivados de fontes
renováveis demanda uma maior produção de biodiesel no
Brasil. O biodiesel é composto por ésteres que podem ser
originados a partir da reação entre um triglicerídeo e um
álcool. Possui características semelhantes ao diesel
derivado do petróleo, como viscosidade e poder calorífico.
O método mais utilizado é a transesterificação alcalina,
que utiliza curto tempo de reação e condições amenas de
temperatura (XIANGLIN et al, 2007).
Visando um custo menor na produção do biodiesel, este
trabalho propôs uma substituição em parte do metanol
utilizado por etanol, variando o tempo da reação e
utilizando óleo residual.

A Tabela 02 mostra a influência de cada fator sobre a
viscosidade do biodiesel. Segundo os resultados somente
o percentual de etanol influenciou a viscosidade.
Tabela 02 – Tabela ANOVA para a viscosidade.
Fator
Soma
Valor p
quadrática
Etanol (%)
461,6667
0,000145
Tempo (min)
36,7083
0,103220
Erro
40,1933
Soma
522,6025
quadrática total

METODOLOGIA
Foram coletadas amostras de óleo residual em pontos da
região
de
Criciúma/SC.
As
amostras
foram
homogeneizadas e filtradas. Um planejamento fatorial 2²
foi desenvolvido, cujos fatores estudados foram o tempo e
porcentagem de etanol. A temperatura e a concentração
de catalisador se mantiveram constantes em 60ºC e 1%,
respectivamente. O catalisador utilizado foi o hidróxido de
sódio (Sodabel). Ao total foram realizados doze
experimentos, analisando a viscosidade com um
viscosímetro Brookfield.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 01 encontram-se os resultados para o
rendimento e para a viscosidade, variando o tempo e a
concentração do etanol. O maior rendimento foi
encontrado na menor concentração de álcool etílico.
Tabela 01 – Resultados analisando porcentagem de
Etanol e o Tempo.
Exp.
Etanol
Tempo
Rend.
Visc.
(%)
(min)
(%)
(cP)
1
50
60
49,0
8,0
2
80
40
67,7
25,4
3
20
20
89,7
5,1
4
20
40
81,3
4,7
5
80
60
22,0
20,9
6
50
20
46,7
8,2
7
80
20
73,5
21,0
8
20
60
89,6
6,5
9
50
40
38,7
13,7
10
50
40
41,0
16,7
11
50
40
56,0
14,2
12
50
40
47,3
10,7
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30
25
20
15
10
5

Figura 01 – Viscosidade da reação de transesterificação
de acordo com a variação da concentração de etanol e
tempo.

CONCLUSÃO
Os resultados mostram que a porcentagem de etanol
influenciou diretamente o rendimento e a viscosidade, que
ficou em níveis acima do padrão da ANP (Agência
Nacional do Petróleo). Logo, nos experimentos onde o
metanol se apresentava em maior quantidade, o
rendimento foi maior, e a viscosidade menor ficando
dentro dos padrões da ANP, entre 5,0 a 10,0 cP a 20ºC.
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Palavras-Chave: Óleo de fritura, resíduos, reuso, química, ambiental.

INTRODUÇÃO

,

O óleo de fritura é usado em grande quantidade na elaboração de alimentos. Esse resíduo pode ser utilizado para
a produção de sabão e também para a produção de biocombustíveis (RAMOS et al., 2011). No entanto, a alternativa de transformá-lo em biocombustíveis chama mais
atenção, pois agrega mais valor ao resíduo, podendo ser
utilizado em veículos e/ou geradores de energia movidos
a diesel. Basicamente, a reação de transesterificação metílica de óleos vegetais em meio alcalino homogêneo é o
processo mais comum de produção do biodiesel. No entanto, rotas paralelas vêm sendo estudadas buscando um
maior rendimento da reação.
Nesse sentido, existem alternativas de produção de biodiesel em meio heterogêneo. Esta rota de produção tem notórias vantagens técnicas e ambientais, pois facilitam a
purificação dos monoésteres e possibilitam a reutilização
do catalisador sólido, minimizando dessa forma a geração
de resíduos (FARIA et al., 2003; COSTA, 2011). Outra
preocupação iminente relacionada ao óleo de fritura usado é o descarte inadequado.
Geralmente, pela falta de um destino correto e a impossibilidade de purificação, esse resíduo é descartado de forma incorreta prejudicando o meio ambiente ao seu redor.
Nesse sentido, esse projeto de extensão tem como objetivo disseminar uma alternativa elegante de reciclagem do
óleo de fritura usado para a comunidade externa. Visando
contribuir com o meio ambiente e também com a transferência de tecnologia para a comunidade.

uma notícia publicada em rede social relacionada a atividade extensionista.
Figura 01 – Alunos de escolas da região assistindo a
apresentação.

Fonte: Daniel Cassol.
Figura 02 – Notícia relacionada ao projeto de extensão
publicada em jornal online da região de Criciúma.

METODOLOGIA
O projeto de extensão foi apresentado para diversas
turmas do 9º ano de escolas municipais e estaduais de
Criciúma e região. As visitas ocorreram no Laboratório de
Química do IFSC Campus Criciúma e tiveram duração
aproximada de 45 minutos cada. A apresentação foi feita
por meio de slides que continham resultados obtidos em
um projeto de pesquisa sobre o biodiesel que ocorreu
anteriormente. Durante a apresentação também foi
demonstrada
experimentalmente
a
reação
de
transesterificação, a qual dá origem ao biodiesel. Para
isso, 1,5 L de óleo residual foi misturado a 1% wt. de
hidróxido de sódio (catalisador) e 380 mL de metanol, a
reação foi conduzida a temperatura de 60ºC durante 20
minutos. Ao final de cada apresentação foram sorteadas
canecas com o logotipo do projeto e do IFSC, visando
divulgar o Campus Criciúma e seus projetos de pesquisa
e extensão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto contou com a participação de 396 interessados,
na qual 118 foram alunos do IFSC Campus Criciúma e o
restante oriundos de 8 escolas de Criciúma. A Figura 01
mostra os alunos durante a visita, e a Figura 02 apresenta
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Fonte: Site Engeplus

CONCLUSÃO
O projeto de extensão disseminou expressivamente a
produção de biodiesel na região de Criciúma.
Paralelamente, a comunidade regional pôde conhecer os
projetos de pesquisa e os laboratórios do campus IFSC –
Criciúma. O público-alvo planejado inicialmente foi
ultrapassado, mostrando o interesse da comunidade em
conhecer um processo que aplica conhecimentos da
química a reciclagem de resíduos danosos ao meio
ambiente.
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FE(III)-AAS SUPORTADO EM FIBRA CELULÓSICA COMO UM CATALISADOR
EFETIVO PARA A FOTODEGRADAÇÃO DE CORANTES ORGÂNICOS SOB
RADIAÇÃO DA LUZ VISÍVEL
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1,2Centro

Tecnológico/Univeridade do Sul de Santa Catarina/ karolinathiesen@hotmail.com

Palavras-Chave: Catalisador, Degradação, Corantes.

INTRODUÇÃO
A produção mundial de corantes e pigmentos é estimada
em torno de 780.000 t/ano, sendo cerca de 30.000 t/ano
consumidas no Brasil. Dessa quantidade de corantes,
aproximadamente 12% são perdidos durante as etapas de
produção e processamento. O maior problema
envolvendo corantes se da na utilização de azo corantes,
que apresentam efeito carcinogênico e mutagênico. Estes
representam cerca de 60% dos corantes atualmente
utilizados no mundo. Diante da crescente problemática
ambiental,
diversas
tecnologias
estão
sendo
desenvolvidas com a finalidade de reduzir ou eliminar os
resíduos gerados no dia-a-dia. Essas tecnologias são
chamadas de tecnologias limpas. Assim o tratamento de
efluentes contendo corantes através da catálise de
degradação pelo uso de compostos de coordenação vem
sendo estudada. [1] Este trabalho tem como objetivo testar
a atividade catalítica do composto de coordenação Fe(III)AAS suportado sob a fibra celulósica na degradação de
corantes orgânicos presentes em efluentes sob radiação
da luz visível.

Figura 01 – Ensaios de degradação do corante índigo
carmine catalisado pelo composto Fe(III)-AAS fixado
sobre a fibra celulósica.

Fonte: Os autores, 2016.

Figura 02 – Fibra após fixação do composto de
coordenação e após a catálise.

METODOLOGIA
Para o ensaio de degradação de um corante industrial
preparou-se uma solução onde foram utilizados 7 mL do
corante índigo carmine na concentração de 5,12 . 10 -5
mol/L. Em seguida a fibra, contendo o composto de
coordenação impregnada, foi imersa nesta solução. O
acompanhamento da degradação do corante foi ralizada
através da leitura da absorbância máxima no
espectrofotômetro UV-vis Cary Varian no comprimento de
onda de 200 a 900 nm (Figura 01).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em um ensaio preliminar de degradação comprovou-se
que o composto de coordenação Fe(III)-AAS suportado na
fibra celulósica é um bom catalisador na degradação do
corante índigo carmine. Os resultados obtidos (figura 1)
apresentam uma diminuição gradativa da absorbância.
Após os ensaios de degradação verificou-se que a
coloração da fibra permanecia a mesma (figura 02),
evidenciando a eficácia, como catalisador suportado, do
composto de coordenação.

Fonte: Os autores, 2016.

CONCLUSÃO
Os testes preliminares mostraram a eficiência do método
utilizado na degradação de corante orgânico industrial, o
índigo carmine. Sendo assim, obteve-se uma alternativa
para o tratamento de efluentes industriais, em específico
aqueles que contenham corantes. Estudos mais
avançados estão sendo realizados para aprimorar o
método.
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A MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA AO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elizete Maria Possamai Ribeiro¹, Beatriz Pereira dos Santos², Natália de Araujo
Cardoso³
1

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Professora orientadora/elizete@ifcsombrio.edu.br
2
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Aluna bolsista/ Curso Ensino Médio Integrado
Hospedagem/pereiradossantosbeatriz1@gmail.com
3
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Aluna bolsista/Curso Licenciatura de
Matemática/natiaraujo0912@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Neste artigo mostraremos a relação da matemática
com a reciclagem do vidro através de funções do
primeiro grau, as quais serão aplicadas em sala de
aula para os alunos do segundo ano do ensino médio
do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado
Sombrio. Acredita-se que o envolvimento da
matemática com assuntos do cotidiano seja uma forma
agradável de aplicar os conteúdos matemáticos, assim
a ligação será apresentada por meio da modelagem
matemática como uma ferramenta para que torne as
aulas mais atraentes. Utilizando dos conceitos da
matemática aplicada buscou-se um tema denotado a
reciclagem, pois é um assunto que faz parte do nosso
cotidiano. Pode-se dizer que a modelagem matemática
contribui no ensino uma vez que seu objetivo é facilitar
a compreensão e fazer com que o aluno interaja com a
matemática tornando-o mais crítico. Por meio deste
trabalho queremos mostrar aos alunos do IFC que a
matemática pode ser vista de forma clara e objetiva,
possibilitando a melhoria no desempenho dos alunos
no Ensino. Ressaltando também a importância da
modelagem matemática por meio da reciclagem do
vidro, que é um material que está inserido no nosso dia
a dia.

foi a contribuição das atividades desenvolvidas na
aprendizagem efetiva dos conceitos matemáticos. Para
a coleta dos resultados, será aplicado um questionário
aos participantes com perguntas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deseja-se avaliar os resultados durante as aulas e na
aplicação do questionário, para que posteriormente
possamos levar ao conhecimento do professor regente
o desenvolvimento dos alunos no processo do ensino
aprendizagem.

CONCLUSÃO
Pretende-se juntamente com os alunos mostrar que a
matemática pode ser aplicada e é possível fazer
comparações dos custos por meio de uma função de
primeiro grau em relação a cada tonelada fabricada.
Além do aprofundamento do estudo sobre uma das
principais tendências de ensino da matemática, o
projeto pretende promover uma melhora nos índices de
aprendizado da matemática dos alunos do Ensino
Médio do IFC – Campus Avançado Sombrio, assim
como o desenvolvimento de modelos matemáticos
baseados nos resultados encontrados durante a
pesquisa.

METODOLOGIA
Partindo-se do pressuposto de desenvolver um
trabalho sobre a reciclagem do vidro iniciou-se uma
pesquisa bibliográfica sobre a história deste material,
sua composição, e qual seria sua relação com a
matemática para que fosse possível dar início a esse
artigo. Baseando-se na teoria de Bassanezi (2014) e
Biembergut (2000), a metodologia desta pesquisa
utilizará os seguintes passos: Identificação do
problema real, formulação do problema matemático,
obtenção da solução matemática, comparação da
solução, comparação com a realidade, escrita do
relatório e apresentação dos resultados. Primeiramente
iniciou-se a pesquisa bibliográfica e a definição do
tema, conversamos com o professor para a aplicação
do projeto. Descrevem-se as sequências didáticas
envolvendo os conceitos propostos pela modelagem
matemática juntamente com a etnomatemática, que os
alunos irão desenvolver para a aplicação da
metodologia proposta neste projeto, posteriormente
aguarda-se o momento em que o professor chega ao
conteúdo pretendido para a aplicação do tema
proposto nesta pesquisa. Para concluir a pesquisa,
será realizada uma análise qualitativa e quantitativa
dos resultados encontrados com as aplicações das
sequências didáticas, com o objetivo de contatar qual
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Palavras-Chave: ENADE; Resolução de Problemas; Avaliação.
curso. Apenas dois alunos se encontravam nesse prérequisito.

INTRODUÇÃO
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE) é um dos procedimentos de avaliação do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES). O ENADE é realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP). É um componente curricular obrigatório dos
cursos de graduação, sendo o registro de participação
condição indispensável para a emissão do histórico
escolar, independentemente de o estudante ter sido
selecionado ou não no processo de amostragem do
INEP. O objetivo do ENADE é avaliar o desempenho
dos estudantes com relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos
cursos de graduação. Com a implantação deste
projeto, espera-se a preparação dos acadêmicos para
a resolução do ENADE/Matemática, possibilitando um
resultado satisfatório para o conceito ENADE. Em
relação aos bolsistas envolvidos neste projeto, este
pode representar um momento de formação continuada
e de novas vivências de sua prática pedagógica no
ensino superior e da didática da Matemática para este
nível de ensino. O presente projeto tem como objetivo
identificar os conceitos matemáticos que relacionam a
prova do ENADE/Matemática e estudar seu processo
resolutivo e proporcionar oficina de aplicação das
provas aos graduandos do Instituto Federal
Catarinense Campus Avançado Sombrio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a questão ser resolvida pelos alunos, foi realizada
a correção juntamente com o coordenador do projeto.
Constatou-se que dos dezessete alunos da 1ª fase que
fizeram a questão, apenas dois acertaram totalmente,
sendo que um deles resolveu a questão por tentativa e
erro e não pela forma ensinada pelo professor da
disciplina. Dois alunos fizeram a substituição
necessária, porém o desenvolvimento seguinte foi
incorreto, cinco alunos erraram totalmente e oito
deixaram a questão em branco. Dos alunos da 7ª fase,
um resolveu corretamente a questão, já o outro deixoua incompleta.
Figura 1: Resolução por tentativa erro - aluno da 1ª fase

Fonte: compilado pelos autores, 2016.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

O projeto se realizará de abril a novembro de 2016 na
sala do Laboratório de Matemática do IFC – Campus
Avançado Sombrio. Serão atendidos acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Matemática do IFC. A etapa
de levantamento acerca dos conteúdos presentes na
prova e a resolução das questões pelos bolsistas
ocorrem duas vezes por semana no Laboratório de
Matemática. Durante a realização do projeto de abril a
junho, foram observadas e analisadas diversas
questões do ENADE que envolvam conteúdos
estudados na disciplina de Matemática Fundamental I
na 1ª fase do curso de Licenciatura em Matemática
com o objetivo de escolher uma questão para aplicar
com os alunos do respectivo curso. A questão
escolhida foi da prova de 2011 com o tema de função
exponencial. Após a escolha da questão, foi possível
aplica-la aos alunos da 1ª fase, sendo que dos
cinquenta e dois alunos ingressantes no ano de 2016,
apenas dezessete alunos compareceram no dia da
resolução da questão. Além de aplicar a prova com os
alunos da fase inicial, foi possível também aplicar aos
acadêmicos regulares ingressantes no ano de 2013, ou
seja, alunos que já completaram mais de 80% do

As primeiras atividades desenvolvidas no projeto
constatam algumas conclusões em relação aos
acadêmicos envolvidos. Observa-se uma grande
dificuldade dos alunos da 1ª fase na hora de resolver a
questão sugerida, nota-se que poucos exercem o que
aprendem em sala de aula, considerando até, certo
desinteresse da parte dos alunos, considerando que
quase metade dos alunos que realizaram a prova
deixou a questão em branco. No entanto, os
acadêmicos da 7ª fase mostraram mais empenho em
relação à resolução da questão.
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OBTENÇÃO DE UM CORANTE NATURAL A BASE DE EUCALIPTO: APLICAÇÃO DO
MORDENTE FeS2 PROVENIENTE DO REJEITO DE MINERAÇÃO
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Palavras-Chave: dissulfeto de ferro, extrato de eucalipto, corante

INTRODUÇÃO
Os corantes naturais podem ser obtidos a partir de várias
partes das plantas, incluindo as folhas. As principais aplicações destes corantes são a coloração de alimentos,
madeira e fibras naturais tal como algodão e linho. O tingimento com corantes naturais requer normalmente o uso
de mordentes, os quais são sais metálicos de ferro, cobre
entre outros. A incorporação destes mordentes assegura
ao corante uma solidez da cor à luz solar e a lavagem. 1
Assim, a presente pesquisa tem como objetivo obter um
corante a partir da reação entre o FeS2, proveniente do rejeito de mineração, com o extrato de eucalipto a fim de fixar o composto obtido em fibra de celulose.
Figura 01 – Espectro no UV-vis do extrato puro e após
início da reação com o FeS2
Fonte: Autores, 2016

METODOLOGIA
Inicialmente pesou-se 30 g de folhas de eucalipto
desidratadas, nas quais foram adicionadas 500 ml de
água destilada. A mistura foi submetida a destilação por
refluxo durante 3 horas. Após esse período, uma solução
de cor avermelhada foi obtida. Uma amostra deste extrato
foi submetida a análise de espectroscopia no UV-vis
(figura 01). A reação do FeS 2 com o extrato concentrado
obtido anteriormente foi realizada a partir de 40 mL da
solução do extrato e 0,1 g de FeS2, este solubilizado em
40 mL de metanol. A mistura foi mantida em repouso à
temperatura ambiente por 30 dias. Neste período foi
acompanhada a reação de formação do produto da
reação entre o FeS2 e o extrato através da técnica de
espectroscopia no UV-vis (figura 01).

CONCLUSÃO
Através desta pesquisa obteve-se a partir da reação entre
FeS2, proveniente do rejeito de mineração, e o extrato de
eucalipto um corante natural. Ensaios estão sendo
desenvolvidos em laboratório para a fixação deste corante
em fibra de celulose.

AGRADECIMENTO
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das análises pelo espectro no UV-vis (figura 01),
pode-se comprovar que houve a reação do FeS2,
proveniente do rejeito de mineração, com o extrato de
eucalipto devido do aumento e o deslocamento gradativo
da banda de absorção máxima.
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Palavras-Chave: Polímero, Retardante de chamas, Polifenilfosfonato.
Figura 1 – Previsão de massa molar em função da
concentração de CBTF (mol/L) e NaOH (mol/L)

INTRODUÇÃO
Polifenilfosfonatos têm sido sintetizados para utilização
como retardantes de chama em polímeros. Trata-se de
polímeros contendo fósforo na cadeia principal
(RANGANATAN et al., 2006; WANG, SHI, 2006). Quando
maior for a cadeia polimérica, melhor a sua miscibilidade
em uma matriz polimérica. Nesse contexto, o presente
trabalho estudou a influência dos iniciadores na massa
molar de um polifenilfosfonato, obtido a partir do 4,4’dihidroxibenzofenona (DHBF) como monômero bisfenólico
e o dicloreto de fenilfosfônio (DCFF) como o monômero
fosforado.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado em um reator de vidro com
volume de 100 mL, a uma temperatura de 4 °C, em um
banho termostático, variando-se as concentrações por
quantidade de máteria de NaOH em solução aquosa e
cloreto de benzil-trifenilfosfônio (CBTF) dissolvido em
k
diclorometano (DCM). Utilizou-se planejamento fatorial n
para se analisar a influência dessas concentrações na
massa molar final do polifenilfosfonato. A síntese foi
dividida em duas etapas. Na primeira, preparou-se uma
solução de NaOH com água destilada variando-se a
concentração de 0,1 – 0,7 mol/L, na qual foi adicionada
uma solução de CBTF, concentração variada de 0,1- 03
mol/L e dissolvida em 10 mL de DCM . A solução
resultante foi agitada por 30 ±1 minutos e com
temperatura de 4 °C. Como resultado obteve-se uma
mistura. Na segunda etapa, adicionou-se na mistura
bifásica uma solução de 4,4’-dihidroxi-benzofenona
-3
-1
(DHBF) de concentração 6,9x10 mol.L em conjunto
com esta solução, foi adicionado dicloreto de fenilfosfônio
-3
-1
(DCFF), com concentração 5x10 mol.L . O material
obtido foi seco em estufa para eliminar os resíduos de
solvente e purificado com água e hexano. A massa molar
do polifenilfosfonato foi analisada por espectroscopia de
massa Maldi-Tof.

É perceptível um crescimento da massa molar quando do
aumento da concentração de NaOH e diminuição da
concentração de CBTF, como iniciadores da reação.

CONCLUSÃO
O processo de síntese mostrou que com a temperatura de
4°C e com razão molar dos monômeros DCFF/DHBF 1:
1,5 foi possível obter os maiores valores de massa molar.
Com o tempo de duração em 4 horas, foi possível a
obtenção do polifenilfosfonato com massa molar de ordem
6000 g/mol.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal de Santa Catarina, pela
disponibilização de recursos para realização do estudo.
Ao CEBIME (UFSC) pela realização dos ensaios de
Maldi-Tof.

REFERÊNCIAS
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados demonstram que é possível a produção de
um
polifenilfosfonato
contendo
o
grupo
4,4’dihidroxibenzofenona a partir de um sal fosfônico. A
partir do processo de síntese por policondensação
interfacial obtendo-se um polímero contendo fósforo em
sua cadeia principal.
A Figura 1 apresenta a massa molar obtida para cada um
dos experimentos realizados.
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Journal, v. 42, n. 10, 2261-2269, 2006.

1074 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ESTUDO PARA A OBTENÇÃO DE UM COMPOSTO DE COORDENAÇÃO Fe(III)-AAS
SUPORTADO EM FIBRA CELULÓSICA
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Palavras-Chave: Composto de coordenação, fixação, fibra celulósica.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os processos Fenton aplicados à
sistemas catalíticos heterogêneos têm despertado
atenção pois apresentam algumas desvantagens as quais
incluem a limitação no pH e a dificuldade em recuperar o
catalisador. Assim, vários materiais suporte têm sido
estudados e aplicados para promover a imobilização dos
íons Fe(III) e dessa forma obter-se catalisadores Fenton
heterogêneos. Entre os materiais suporte utilizados podese citar as de celulose. 1 O presente trabalho apresenta
uma proposta para a obtenção e fixação do composto de
coordenação Fe(III)-AAS sob a fibra celulósica e desta
forma avaliar a eficiência deste sistema como um
catalisador heterogêneo.

Figura 01 – Fixação do composto Fe(III)-AAS na fibra
celulósica

Fonte: Os autores, 2016.

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
Inicialmente obteve-se o composto de coordenação
Fe(III)-AAS baseado na metodologia descrita na
literatura.2 Assim o composto foi obtido através da reação
entre 2 mmol de FeCl3, 8 mmol de AAS
ambos
solubilizados em etanol e 4 mmol de NaCl solubilizado em
água. O meio reacional foi mantido em aquecimento com
agitação por cerca de 25 minutos. Após a solução obtida
foi filtrada e permaneceu em repouso por uma semana
com adição de éter até formar os cristais. Para a fixação
do composto de coordenação isolado na fibra, preparouse uma solução com 1,0 g do composto em 20 mL de
água e em tampão a pH 8. A esta solução inseriu-se a
fibra celulósica que permaneceu imersa pelo período de
três semanas e ao final lavou-se com uma solução 2,56
mol/L de NaCl e água para retirada do excesso do
composto.

Neste estudo apresentou-se uma nova rota sintética para
a obtenção do composto de coordenação Fe(III)-AAS
baseado em estudos já publicados. Seguidamente
conseguiu-se isolar o composto e fixá-lo na fibra
celulósica e os testes preliminares mostraram a eficiência
do método utilizado na fixação do composto de
coordenação na fibra. Estudos mais avançados estão
sendo realizados para aprimorar o método.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O composto de coordenação Fe(III)-AAS foi isolado na
forma cristalina de agulhas de cor vermelho escuro. A
fixação do Fe(III)-AAS na fibra celulósica pôde ser
comprovada através dos ensaios no espectrofotômetro no
UV-vis a qual apresentou uma diminuição da absorbância
no comprimento de onda máximo da solução em que se
encontrava a fibra imersa (Figura 1).
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TRABALHO, MULHERES E RELAÇÕES DE GÊNERO: APONTAMENTOS ACERCA
DE UM TEMA
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Palavras-Chave: Trabalho, mulheres, gênero.

INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como objetivo mapear a produção
científica brasileira sobre trabalho, mulheres e relações de
gênero, assim como analisar de que maneira é articulada
a categoria gênero. A revisão bibliográfica foi realizada na
base Scientific Electronic Library Online - SciELO Brasil,
com o recorte temporal de 2000 a 2015. Foram
selecionados 128 artigos e analisados seus resumos
qualitativa e quantitativamente. Os estudos analisados
evidenciam, de modo geral, a relação entre a divisão
sexual do trabalho e desigualdade de gênero. O
levantamento de tais produções contribuiu para ampliação
do referencial teórico de outros estudos e projetos, assim
como para a definição de temas que carecem de
discussões, resultando possíveis desdobramentos de
novas pesquisas.

observados nos resultados dos artigos analisados, que
evidenciam, entre outras questões, os processos de
“feminização e feminilização de ocupações e profissões”
(YANNOULLAS, 2013), o grande contingente de mulheres
em situação de vulnerabilidade e informalidade no
mercado de trabalho, a desigualdade de remuneração e
maior dificuldade de ascensão nas carreiras, a sobrecarga
das múltiplas jornadas de trabalho e a relação com a
recorrência do adoecimento, as dificuldades de adaptação
à rotina laboral, a assimetria nas relações entre homens e
mulheres nos mercados de trabalho. No universo
bibliográfico pesquisado, ao longo do processo de análise,
algumas interfaces temáticas foram focalizadas e
exploradas com maior detalhamento, a saber: trabalho
docente; saúde da trabalhadora; políticas públicas no
campo das relações de trabalho.

CONCLUSÃO

METODOLOGIA
A pesquisa consistiu em um estudo do “estado da arte”
(FERREIRA, 2002) acerca da produção científica
brasileira sobre o tema trabalho, mulheres e relações de
gênero, no período de 2000-2015. O mapeamento da
produção foi realizado pela busca em periódicos de
científicos disponíveis na base Scientific Electronic Library
Online - SciELO Brasil, biblioteca eletrônica que abrange
uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiro
(disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_home&lng=pt&nrm=iso). A escolha pela base
de dados se justifica por reunir periódicos de diferentes
áreas do conhecimento e difundir a produção científica em
formato eletrônico de livre acesso. Os critérios de inclusão
e exclusão dos estudos foram aplicados de acordo com a
delimitação temática da pesquisa, por meio de palavraschave. Do total de 146 artigos localizados por meio das
palavras-chave “gênero, trabalho e mulheres”, 18 foram
excluídos por não se relacionarem diretamente ao tema
trabalho, mulheres e relações de gênero.

A partir do mapeamento realizado, conclui-se que o
aumento expressivo de publicações pode ser associado
ao espaço que as discussões de gênero vêm ganhando
no âmbito acadêmico no Brasil nos últimos anos – no
período de 2000 a 2005, 29 artigos foram publicados,
totalizando 22,65% do total, enquanto no recorte de 2010
a 2015 o total de 60 artigos foram publicados,
compreendendo 46,87% dos 128 artigos analisados. As
amplas temáticas de discussões tornam possível
apresentar os objetos mais relevantes e fortemente
discutidos, bem como as lacunas para novas
investigações acerca do tema.
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REFERÊNCIAS
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados para análise 128 artigos relacionados
ao tema trabalho, mulheres e gênero, publicados no
período de 2000-2015. Observou-se um número
crescente de artigos publicados no período de 2000-2015
na base SciELO – Brasil sobre o tema trabalho, mulheres
e gênero. Os anos de 2007 e 2010 destacaram-se,
apresentando o total de 14 publicações cada, 22% do
total, seguido pelo ano de 2015, com 12 artigos
publicados, significando 9% do total de artigos. Os artigos
analisados objetivam, de modo geral, analisar as relações
entre a divisão sexual do trabalho e desigualdade de
gênero no mundo do trabalho. Tais aspectos são
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EXPANSÃO DAS AGÊNCIAS E LINHAS DOS CORREIOS EM SANTA CATARINA
(1900-1930)
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Palavras-Chave: Serviços postais, Santa Catarina, História Econômica.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem por objetivo descrever e
analisar a expansão das linhas e agências dos
correios no estado de Santa Catarina, na
formação do seu território como instrumento de
adensamento das funções do Estado. O
mesmo, que está num processo de
enraizamento e formação do sistema regional
de economia.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental em
relatórios do Ministério da Indústria, Viação e
Obras Públicas, também periódicos presentes
do acervo digitalizado da Biblioteca Digital da
Biblioteca Nacional. Durante a pesquisa foram
extraídos dados sobre datas de abertura de
algumas linhas e agências, também sobre as
movimentações
financeiras
que
foram
encontradas para o período.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Departamento dos Correios de Santa Catarina possuía autonomia financeira relativa, dependente da aprovação do orçamento da Diretoria-Geral dos Correios. Para cada estado a
realização do repasse vinha do Tesouro Nacional. Durante coleta dos dados sobre os balanços financeiros da Diretoria-Geral dos Correios
no Brasil e em Santa Catarina, se evidenciaram
constantes déficits financeiros nos resultados
de todo o período analisado. Os déficits são
justificados pela relevância que os serviços
postais apresentaram para o Estado. Impactando em nova dinâmica nos padrões de trocas
mercantis nas diversas regiões, auxiliando na
construção de redes comércio e no transporte
de valores. Conforme se iam ampliando o alcance, a diversidade e o melhoramento dos
serviços aumentava a interação entre as instituições prestadoras de serviços públicos de
transporte e comunicação.

ISSN 2526-4044

A partir dos correios pode-se perceber o adensamento do estado no território, que trouxe
como um dos efeitos a formação de sistemas
regionais de economia, com certa autonomia e
integração ao movimento da economia catarinense.
Da mesma forma que a economia se
desenvolve novas formas de serviços surgem,
com o melhoramento dos transportes e das
comunicações, diferente do que poderia se
imaginar nas comunicações o surgimento de
novas vias de transmissão de informação não
torna obsoleto o serviço postal, ao passo que
surgem interações entre os serviços que os
ajudaram a se modernizar, formando oque se
pode explicar pelo conceito de camadas
geoeconômicas
que
se
combinam
e
sobrepõem.

CONCLUSÃO
Levando-se em consideração os correios em
Santa Catarina, pode-se dizer que a interação
entre os vários fixos (georeferenciados) e os
fluxos
(de
pessoas,
mercadorias,
informações,...) (SANTOS, 2005) ajudaram na
formação
do
território
e
a
compor
especificidades regionais. As agências seriam
os fixos e as linhas postais os fluxos, logo a
relação entre eles os transforma em
instrumento constitutivo do espaço e território.
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Públicas, da Diretoria Geral dos Correios do
Brasil apresentado pelos Ministros. 1898-1930.
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TEORIA DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS, PROPOSTAS DE ENSINO E
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Palavras-Chave:Representações Semiótica. Funções. Ensino.

INTRODUÇÃO
Os livros didáticos são fonte de inúmeras discussões
no ramo educacional e inspiração de muitas pesquisas
nos últimos anos, ele é uma ferramenta didática que
serve de apoio ao professor na organização e no
planejamento dos conteúdos. Destacamos que os
livros utilizados atualmente pelas escolas de nosso
país valorizam aspectos formais, sendo baseados em
tendências. Estas atualmenterepresentam os principais
objetos de transformação e revolução no que se refere
à metodologia de ensino/aprendizagem.No ensino de
funções tem-se observado grande dificuldade por parte
dos alunos na compreensão de seus conceitos
básicos. Esta dificuldade enfrentada pelos alunos
motivou-nos a buscar uma análise da abordagem
destes conceitos nos livros didáticos. Tomamos por
basea teoria das Representações Semióticas de
Raymond Duval (2003), o qual afirma que no Ensino da
Matemática,
tanto
a
comunicação
como
o
pensamento,dependem de representações e ainda nos
servindo como auxílio na análise das metodologias
abordadas nos livros didáticos. De acordo com Flores e
Moretti (2006) no ensino da Matemática um dos
conteúdos que vem ganhando destaque é o tratamento
da informação e a análise de dados, estes requeridos
pela Educação Matemática. Ler, interpretar, analisar e
organizar os dados em representações é habilidades
que vem sendo obrigatórias para a formação do aluno.
A tendência das Representações semióticas, segundo
Flores e Moretti (2006) possibilita o desenvolvimento
geral das capacidades de raciocínio indutivo e
dedutivo, de análise e visualização.No que se refere à
análise dos cinco livros didáticos de Matemática
referente ao ensino de funções. Temos como objetivo,
além de analisar, o de elaborar uma sequência didática
para fazer avançar as concepções dos alunos sobre o
conceito de funções, possibilitando-o trabalhar
osregistros algébricos e geométricos da Teoria de
Duval, ou seja, para que haja uma evolução qualitativa
na forma como os alunos concebem tal noção.
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada em dois momentos. O
primeiro dá-se pela análise de cinco livros didáticos do
1° ano do Ensino Médio do PNLD 2015. E o segundo
momento na qual está em andamento foi dividido em
quatro etapas, sendo elas: etapa inicial levantamento
das concepções dos sujeitos envolvidos; a etapa a
priori definição de variáveis de comando no sistema de
ensino que interferem na constituição do fenômeno;
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etapa experimental aplicação das sequências didáticas
e análise do processo de aprendizagem e por fim a
etapa a posteriori validação dos resultados obtidos.
Sendo que o segundo momento ainda não foi
realizado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o presente momento somente a análise de livros foi
realizada, podemos observar que nestesa presença
dos vários tipos de representar um dado objeto
matemático, seja de forma usual, tabular, algébrica e a
gráfica. Notou-se ainda que apenas nos exercícios
propostos os autoresutilizema conversão de uma
representação para outra, porém mantendo o mesmo
objeto. Para Duval (2003) é importante que também
possamos fazer o caminho inverso, partindo de uma
situação gráfica e chegarmos à representação
algébrica,e vice-versa.

CONCLUSÃO
Por meio da análise dos livros didáticos concluímos
queem grande parte do conteúdo de funções
abordadonesses materiais, os autores realizam o
processo de ida e volta. Partindo de representações
algébricas e chegando a sua representação gráfica e
vice-versa. Contribuindo para a melhor compreensão e
visualização do conteúdo para os alunos.
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Palavras-Chave:História da Matemática,Ensino, Momento de leitura.
Tambémfoi esclarecidaalguma dúvida referente aos
textos(Figura 01) e a outros temas relacionados à
história da Matemática.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o ensino de Matemática tem se
tornado assunto de muitas discussões, e essas
resultaram em mudanças quanto a sua forma de
ensino, ou seja, novas metodologias ganham destaque
e umas delas por conseguinte destacamos aqui a
história da Matemática. Ao analisar alguns livros
didáticos,se observou que a História da Matemática é
muito pouco abordada como metodologia de ensino.
Pela óticados PCNs (Brasil, 1997) a história da
Matemática, mediante um processo de transposição
didática e juntamente com outros recursos didáticos e
metodológicos, pode oferecer uma importante
contribuição ao processo de ensino e aprendizagem
em Matemática. Para Viana (2016) a História da
Matemática pode ser um instrumento eficaz para o
processo de ensino/aprendizagem, com a finalidade de
identificar porque cada conceito foi introduzido nesta
ciência e que fora algo comum naquele momento
histórico. Assim, justificamos este trabalho pela sua
capacidade de contribuir para com a qualidade do
processo de ensino/aprendizagem, com um melhor
aproveitamento do tempo disponibilizado pelas escolas
aos alunos para a leitura. Objetivamos proporcionar
aos alunos do ensino fundamental das escolas que são
campo de estágio do curso de Licenciatura em
Matemática do município de Sombrio – SC,
conhecimentos da História da Matemática a partir da
elaboração de textos que foram disponibilizados para o
momento da leitura nas escolas.

METODOLOGIA
O presente trabalho está sendo realizado em dois
momentos. O primeiro onde realiza-seum levantamento
do referencial teórico e elaboração dos textos da
história da Matemáticados conteúdos que estão sendo
abordados nas turmas do 8º e 6º ano do ensino
fundamental. O segundo momento dá-se pela
aplicação dos textos elaborados no momento da leitura
nas duas escolas escolhidas (Figura 1): Escolas
Básicas Municipais Professora Alda Santos Vargas e
Professora Nair Alves Bratti.

Figura 01 – Momento de aplicação de um dos textos

Fonte: Compilado pelos Autores, 2016.
Oportunizou-se aos alunos opinaram sobre possíveis
temas a serem abordados nos próximos textos.
Destacamos ainda que de acordo com os PCNs (Brasil,
1997) o acesso à História da Matemática pode
esclarecer ideias matemáticas que estão sendo
construídas pelo aluno, especialmente para dar
respostas a alguns “porquês”.

CONCLUSÃO
Nas atividades executadas observou-se que os alunos
de ambas as turmas adquiriram o gosto pela leitura e
pela Matemática assim como a curiosidade para saber
como ocorrem os fatos matemáticos e a história
destes. Percebeu-se bom aproveitamento do tempo
destinado a leitura orientada nas escolas, bem como
uma grande contribuição para a qualidade de
ensino/aprendizagem referentes aos conteúdos
matemáticos abordados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para obtenção dos resultados, observamos a aceitação
dos textos por parte dos alunos, ambas as turmas
receberam de forma positiva a iniciativa da aplicação
dos textos e da leitura dinâmica realizada com eles.
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Palavras-Chave:Software Octave, Metodologia, Ensino, Matemática.
INTRODUÇÃO
A informática vem ocupando um espaço considerável
em nossa sociedade e no cotidiano das pessoas, pois
o acesso às informações tem sido cada vez maior
devido às rápidas mudanças nas tecnologias
informáticas. Isso interfere no setor educacional que
vem passando por diversas reformulações, ideias e
práticas pedagógicas, pretendendo oferecer ao aluno
um número cada vez maior de contribuições tanto no
setor formativo profissional, quanto no setor social.
Fazer o uso dos recursos tecnológicos para dentro da
sala de aula não é somente firmar uma inclusão entre a
Matemática e o computador, mas através destas
podemos descobrir algo novo, abrindo caminho para
que o conhecimento matemático fale mais alto, crie
significados e sentido na vida das pessoas. Também
ressaltamos que o uso da tecnologia como ferramentas
de ensino na sala de aula pode instigar a produção de
conhecimentos, tornando a matemática mais atrativa
para os alunos. O software Octave é um recurso que
pode ser utilizado como metodologia de ensino nas
aulas de Matemática desde o ensino fundamental até o
ensino superior contribuindo para a formação
educacional.Umas das possibilidades que este
software oferece são as diversas representações
gráficas (Figura 01) e de acordo com os PCNs (Brasil,
1998) a importância do papel da linguagem gráfica e de
novas formas de representação, permitindo novas
estratégias de abordagem de variados problemas.

selecionadas atividades a serem abordadas nas três
apostilas elaboradas pelos autores. A terceira etapa foi
destinada a aplicação dos três minicursos (módulos I, II
e III), bem como a elaboração de um questionário
avaliativo referente ao software e aos minicursos. A
quarta e última etapa deu-se pela análise dos
formulários preenchidos pelos cursistas e as atividades
desenvolvidas pelos mesmos namodalidade à
distância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados analisados, podemos afirmar
que os cursistas participantes consideram o software e
seus comandos de fácil manuseio (Figura 02).
Figura 02 – Facilidade de manuseio do software

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.
E ainda, destacam que por ser de fácil acesso adoram
como uma nova metodologia de ensino em suas aulas
de Matemática.

Figura 01 – Representação Gráfica

CONCLUSÃO

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.
A partir das considerações anteriores este estudo de
maneira específica objetiva-se em: Utilizar o
softwareOctave, fomentos que agilizam a confecção de
gráficos para explorar características das funções, por
exemplo, operações algébricas, operações com
matrizes, sistemas lineares, entre outras permitindo
uma aprendizagem dinâmica, ativa, autônoma e
reflexiva.

Quanto as contribuições do software na formação
dos cursistas, todos destacaram que aprender a
manusear este software contribuiu para a
formação dos mesmos e podendo ser aplicada na
sala de aula. Destacaram também, a importância
de se aprender a utilizar uma nova ferramenta
que os auxiliará nas suas práticas docentes.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado em quatro etapas. A
primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica
e estudo do software. Na segunda etapa foram
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Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, Física, Biologia.

INTRODUÇÃO
O ensino de ciências vem passando por diversas
transformações ao longo dos anos. Em meio a isso, a
grande maioria dos docentes que atua nessa área possui
formação em Ciências Biológicas, Física ou Química,
transmitindo uma visão fragmentada do conhecimento.
Nesse sentindo, é relevante trabalhar os conceitos por
temas de tal forma que haja uma riqueza de atividades
com enfoque interdisciplinar a fim de obter uma melhor
compreensão dos fenômenos naturais (CAMPELO;
FERREIRA, 2011). Com o objetivo de facilitar um trabalho
interdisciplinar no ensino de ciências para turmas de 8º
ano do ensino fundamental foi criado um material de
apoio ao professor com o tema visão. O material de apoio
trata do tema de modo interdisciplinar, unindo Física e
Biologia, sob a ótica da Aprendizagem Significativa de
Ausubel, com diversas sugestões de textos, vídeos de
curta duração e experimentos para que o professor possa
montar sua sequência didática. Nesse trabalho foi
analisado o resultado da implementação da sequência
didática em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental
de uma escola pública do município de Sombrio/SC.

METODOLOGIA
A presente pesquisa apresenta caráter qualitativo. Foi
implementada uma sequência didática formada por 10
encontros de aproximadamente 45 minutos cada onde se
tratou o tema da visão sob o enfoque interdisciplinar entre
Física e Biologia. Para analisar se houve aprendizado dos
conceitos por parte dos alunos foram aplicados pré e pós
testes sob o enfoque da Aprendizagem Significativa de
Ausubel. As respostas foram classificadas em quatro
categorias, a saber: categoria A , representa respostas
dadas pelos estudantes de maneira correta, ou seja,
aquelas que são aceitas pela comunidade científica,
categoria B se caracteriza por respostas pensadas de
maneira correta, porém incompletas, categoria C traz
referência ao senso comum. Nesse sentido, o estudante
dá noções corretas, porém ligados a fatos errôneos, e por
último a categoria D, ao qual indica uma resposta
incoerente, sem muitas justificativas e literalmente ligada
ao senso comum.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pré e pós testes abordaram em torno de 8 questões,
tais como “Qual o órgão que utilizamos para enxergar?”,
“Você sabe como a imagem se forma em nossos olhos?” ,
“Por que os objetos possuem cor?”, entre outras. Foi
permitido ao estudante escrever livremente a resposta
que ele pensava ser correta. A Tabela 1 ilustra um desses
resultados para o tema “Funcionamento do Olho”. Nesse
levantamento de concepções alternativas os estudantes
demonstraram conhecimento limitado, identificando
poucas terminologias associadas ao tema:
“Nossos olhos mandam uma “mensagem” ao cérebro que
forma uma imagem” (E10);
“Com a força da minha mente ou o globo ocular que faz
nós enxergar” (E15).
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Referente ao pós-teste, houve melhorias em relação ao
entendimento do conceito. Alguns alunos citaram a
estrutura que a luz atravessa contemplando que esse
feixe sofre desvio, o que evidencia o entendimento do
fenômeno de refração. Porém outros apenas descreveram
de forma simplificada que a luz entra no olho e forma a
imagem, não destacando as estruturas presentes no
órgão e os efeitos sofridos pelos raios de luz:
“A luz sobre desvio ao entrar no olho, porque passa por
obstáculos: a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo até chegar na retina” (E17);
“A luz entra no olho e forma a imagem na retina” (E6);
“Atravessa o humor vítreo e inverte a imagem” (E11);
“A luz vai sempre em linha reta do começo ao fim, e forma
a imagem” (E5).
Tabela 1 – Categorias em relação ao funcionamento do
olho.
Categoria
Nº de Alunos
Nº de Alunos
no Pré Teste
no Pós Teste
A
0
5
B
1
2
C
0
7
D
17
4
Fonte: Elaborado pelas autoras.

CONCLUSÃO
Através da implementação da sequência didática acreditase que a utilização de diversos recursos permitiu aos estudantes uma melhor compreensão do assunto, muitas
vezes construindo e/ou reconstruindo o conhecimento.
Isso é relevante, já que eles puderam fazer relações e associações do conhecimento científico com o que viam comumente em seu dia a dia. Notou-se, que as aulas expositivas e dialogadas através de conceitos e suposições se
modificou a medida que o conhecimento dos estudantes
aumentava. Fazendo uma comparação com as falas iniciais e finais dos alunos ficou evidente a organização do conhecimento.
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Palavras-Chave: Orientação profissional, Reflexão, Escolha profissional.

INTRODUÇÃO
A escolha profissional é uma necessidade para todos os
jovens. No entanto, fazer essa escolha nem sempre é
fácil, principalmente nos dias atuais, quando há uma diversidade cada vez maior de cursos e especializações.
Muitas vezes, a sociedade, a família e os amigos também
cobram urgência neste posicionamento, para o qual o
adolescente nem sempre está preparado. Além disso, o
adolescente está passando por um momento de transformações físicas, psíquicas e sociais e, em meio a essas
transformações, precisa fazer a escolha profissional. Ao
refletir sobre si próprio e conhecer a realidade que o cerca, o adolescente terá possibilidades de fazer suas escolhas de forma mais consciente, bem como, refletir sobre
seu projeto de vida. Assim, o objetivo do Projeto de Orientação Profissional é auxiliar os adolescentes que cursam
o terceiro ano do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IFC Campus Santa Rosa do Sul
no processo de escolha profissional. Neste sentido, ao
oferecer um espaço para que o adolescente faça essa reflexão, a instituição de ensino estará contribuindo para
que o mesmo tome suas decisões, levando em consideração os vários aspectos que envolvem a escolha profissional.

ansiedade e escolhas sem um melhor conhecimento da
área de profissional. Neste contexto, as atividades
realizadas com esses jovens foram focadas para as
decisões sobre o futuro que fazem parte do crescimento
deles ou até mesmo entenderem que escolhas também
podem ser alteradas para uma plena satisfação
profissional. Os participantes, ao final, puderam conhecer
o conjunto de profissões no cenário da área de maior
interesse de cada um.

CONCLUSÃO
O projeto contribuiu com os adolescentes em suas
escolhas profissionais e, após análise da avaliação da
ação, pode-se concluir que aspectos como a abordagem
histórica das profissões dos familiares, autoconhecimento,
teste vocacional, perspectivas do mercado de trabalho e
currículo contribuíram para a maioria dos participantes de
forma positiva, diminuindo suas dúvidas. Observou-se que
os participantes reconheceram que precisam pensar de
forma mais aberta para os desafios cotidianos (“sair da
caverna”) e que o objetivo maior não é ser
economicamente bem-sucedido, mas sim buscar uma
profissão que lhes tragam satisfação pessoal e,
consequentemente, sucesso na carreira profissional.

METODOLOGIA
As atividades desenvolvidas foram expositivas e
dialogadas, acompanhadas de teste vocacional e
dinâmicas de grupos que possibilitaram reflexões com a
releitura histórica de cada participante das profissões de
seus familiares.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto trabalhou com dezoito jovens da terceira série
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio e oportunizou a oferta de caminhos e
possibilidades para as escolhas profissionais e a
promoção de reflexões sobre elas no futuro. Constatou-se
que uma das principais características dos jovens era a
indecisão pelo variado número de profissões e suas
especialidades. Esse contexto gera preocupação,
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Palavras-Chave: Monitoria, Ensino, Matemática.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Matemática é uma das disciplinas em que os alunos
geralmente apresentam dificuldades. Ao longo do
trajeto educacional observa-se que o estudante não
consegue desenvolver as atividades propostas por falta
de conhecimento básico ou fundamentais previamente
estudados nos anos anteriores, conhecimentos que são
exigidos como pré-requisitos para estar em tal nível
escolar. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978)
determinadas condições devem ser adotadas para que
ocorra a aprendizagem significativa, e para Moreira
(1999) é imprescindível o questionamento e a
criticidade para que haja a aprendizagem. Uma
condição é que o conteúdo a ser aprendido possa ser
ancorado na estrutura cognitiva do aluno. Nossos
alunos do curso superior de licenciatura, em especial
os que ficaram afastados do processo escolar durante
algum tempo e outros que vieram de cursos com
defasagens no ensino das disciplinas ligadas as
exatas, necessitam de um suporte individual, que vise
sanar suas necessidades específicas, com atenção e
dedicação. Lacunas na aprendizagem ou conteúdos
que não ficaram bem compreendidas/aprendidas
atrapalham na consolidação de novos conteúdos vistos
no Ensino Médio e na Graduação. Nesse sentido,
considerando que estes discentes necessitam de
revisões de diferentes conteúdos, faz-se necessário a
oferta de um suporte para estes alunos. Com a
implantação deste projeto que tem o objetivo de
proporcionar o estudo e entendimento de conteúdos da
Matemática básica, a todos que quiserem aprender, e
ao mesmo tempo proporcionar experiência docente
para os alunos da licenciatura, buscou-se sanar uma
parcela dessa defasagem, melhorando o entendimento
e apropriação dos conhecimentos vindouros de cada
ano do Ensino Médio ou semestre acadêmico que se
segue e contribuindo para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento da formação e da qualificação
profissional.

Em um primeiro momento, os alunos demonstraram
pouco interesse na proposta. A monitoria era vista
como mais aulas de Matemática, pois o professor
cobrava a participação dos mesmos na monitoria. A
obrigação de comparecer às monitorias não lhes
parecia interessante, principalmente para os alunos do
Ensino Médio. No entanto, após alguns encontros,
verificou-se que eles já estavam mais a vontade com a
proposta, relatando que se sentiam mais confiantes
quanto aos conteúdos matemáticos e que suas notas
melhoraram. Durante as monitorias notou-se que os
alunos são capazes de compreender o conteúdo do
ensino regular, no entanto, ao tentarem resolver as
situações problemas apresentadas, esbarram em suas
dificuldades, tais como: resolver equações do 1º grau,
operações com frações e entre outras. Operações
simples com números fracionários ou resolução com
exponenciais e radiciação suscitam questionamentos
como: “O que eu devo resolver aqui?”, “e agora, como
é que eu faço?” reforçando que os conceitos
matemáticos do Ensino Fundamental não foram
apropriados pelos alunos durante sua trajetória nas
séries anteriores.

METODOLOGIA
Para as monitorias ofertadas ao Ensino Médio e ao
Superior, os professores responsáveis pelas disciplinas
orientam as bolsistas a cerca do conteúdo que está
sendo trabalhado em sala de aula e aponta onde está a
defasagem na qual se observou em relação aos seus
alunos. Dessa forma, durante as monitorias são
propostas atividades que exploram o conteúdo
trabalhado em sala de aula, exigindo as habilidades
que o professor apontou como debilitadas, buscando
diversificar a forma de abordagem. As monitorias
acontecem em encontros semanais no Laboratório de
Matemática do IFC – Campus Avançado Sombrio,
utilizando-se os materiais didáticos disponíveis, em
horários previamente combinados com os alunos.
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CONCLUSÃO
Considera-se que os resultados foram satisfatórios,
tanto para as bolsistas que tiveram a oportunidade de
vivenciar a experiência de sala de aula, quanto para os
estudantes do Ensino Médio e Superior. Segundo o
depoimento dos alunos, eles agora conseguem
acompanhar os conteúdos trabalhados pelo professor
em sala de aula. Encaram a monitoria como um
suporte que lhes possibilita compreender o conteúdo e,
portanto, resolver as atividades que lhes são propostas.
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Palavras-Chave:Ensino, Experimento, Metodologia.

INTRODUÇÃO
Na abordagem conceitual considera-se que a
experimentação favorece a apropriação efetiva do
conhecimento, principalmente quando trabalhada a partir
de situações problemas, pois leva o discente a
compreensão dos conceitos abordados em sala de aula.
Segundo a SEED (2008, p 19-20) é necessário que a
atividade experimental seja problematizadora do processo
ensino-aprendizagem. Neste contexto, o uso de
metodologias ativas de aprendizagem como formas de
desenvolver o processo do aprender em química, utiliza a
problematização a partir da experimentação e
observação, pois assim o aluno tem a possibilidade de,
investigar, examinar, refletir e posicionar-se de forma
crítica na resolução de problemas.Foi proposta aos
discentes do primeiro semestre do curso de Licenciatura
em Química, a realização de uma aula experimental nas
dependências do laboratório de Química do Instituto
Federal de Santa Catarina – Campus Criciúma. Tendo
como objetivos a observação de quatro reações químicas
inorgânicas, com a problemática de evidenciar efeitos
relacionados a ocorrência de reações químicas, relacionálos com os compostos inorgânicos e suas representações
e analisar a aula como futura prática docente.

METODOLOGIA

Figura 01 – Fenômenos Observados
Fonte: Os autores

O trabalho em seu desenvolvimento se caracteriza como
qualitativo e aplicado, a aula experimental proposta foi
realizada nas dependências do laboratório de química do
IFSC. A operacionalização da aula foi dividida nas
seguintes etapas:
-Construção do problema e formulação de hipóteses;
-Observação de quatro reações químicas, tais como:
combustão de magnésio, decomposição térmica do
bicarbonato de sódio, oxirredução com zinco metálico e
solução de sulfato de cobre II e dupla troca entre nitrato
de prata e cloreto de sódio;
-Elaboração de um relatório em dupla;
-Formação de um grupo focal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As reações químicas envolvidas na atividade e suas
respectivas evidências são observadas na tabela 1.
Tabela 01 – Reações químicas inorgânicas
Tipos de Reações
Evidências Observadas
Combustão de magnésio

Emissão de luz

Decomposição térmica do
bicarbonato de sódio

Emissão de gás

Oxirredução com zinco
metálico e solução de sulfato
de cobre II

Mudança de cor

Dupla troca entre nitrato de
prata e cloreto de sódio

Após a observação dos experimentos, foi proposto aos
alunos a elaboração de um relatório em dupla. Para o
desenvolvimento dessa atividade, tiveram que pesquisar a
representação das reações químicas envolvidas e as
relações com as leis ponderais. Diante da problemática
abordada buscou-se facilitar e dinamizar a compreensão
dos conceitos de transformações químicas. O impacto da
atividade junto aos alunos foi avaliado por meio da análise
dos relatórios e de um grupo focal, esta técnica tem como
objetivo principal revelar a posição dos participantes do
grupo sobre os objetivos e compreensão dos conceitos. A
discussão ocorrida foi importante para percebermos a
relevância da atividade desenvolvida para o ensino e
aprendizagem, e também intensificar a reflexão sobre as
práticas pedagógicas. Isto ficou claro no momento em que
um dos estudantes afirmou que, “É de extrema
importância, pois além do conhecimento teórico em sala
de aula, conseguimos observar as reações ocorrendo na
prática e suas evidências tais como: liberação de gás e
formação de precipitado” (Figura 1). Além disso, relataram
em muitos casos, a importância de uma atividade
diferenciada e significativa na formação de professores.

CONCLUSÃO
A química apresenta um desafio, que é o de lidar com
conceitos muito abstratos e exigir dos estudantes, muito
precocemente, o domínio de uma nova linguagem,
normalmente complexa para iniciantes (Ben-Zvi et al.,
1987), portanto, o uso de metodologias ativas, como a
experimentação, apresenta-se como uma importante
ferramenta na construção e compreensão dos conceitos
iniciais de química, já que proporcionam uma relação
entre a teoria e a prática, além de contribuir
significativamente na formação dos futuros licenciados.

REFERÊNCIAS
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Formação de
precipitado

Fonte: Os autores
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Palavras-Chave: Feira Regional de Matemática, Ensino de Matemática, Divulgação Científica.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Feiras de Matemática vêm sendo desenvolvidas no
Estado de Santa Catarina propiciando a Educação
Matemática no âmbito Escolar através do convênio com a
Rede de Feiras de Matemática – ReFMat, que faz parte
de um programa de extensão do Laboratório de
Matemática da Fundação Universidade Regional de
Blumenau (FURB) – LMF. Tal laboratório foi criado por
José Valdir Floriani e Vilmar José Zermiani, no ano 1984,
e no ano seguinte tal projeto foi implementado e ocorreu a
organização da I Feira Regional de Matemática, nos dias
7 e 8 de junho, e da I Feira Catarinense de Matemática,
nos dias 22 e 23 de novembro de 1985 na FURB em
Blumenau. Por meio de um projeto de extensão intitulado
“Apoio a Organização e Participação de Docentes e
Alunos em Feiras de Matemática, Ciência e Tecnologia” o
Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio
conveniado a ReFMat realizou no ano de 2014 a primeira
Feira Regional de Matemática que vêm acontecendo
anualmente.

As feiras de matemáticas são vistas, pela Instituição promovedora, junto com os bolsistas e os demais envolvidos
em sua organização, como uma oportunidade de mostrar
aos alunos uma aplicabilidade da matemática diferente da
apresentada em sala de aula. Ao participarem das feiras,
as escolas, junto com os expositores de trabalhos, são incentivados a pensar a matemática de outra maneira, diferente da visão tradicional que em suma estão habituados.
A feira é um espaço onde os participantes e a comunidade escolar pode visualizar a interdisciplinaridade na prática uma vez que os projetos buscam mostrar a matemática
utilizando-se de conceitos de outras disciplinas.

METODOLOGIA
As feiras têm como objetivos: (a) despertar nos estudantes interesse pela matemática; (b) levar o estudante a entender matemática escolar mediada pelo professor; (c)
despertar para a necessidade da integração do ensino da
matemática; (d) integrar conhecimentos e tecnologias de
informação e comunidade aos processos de ensino e
aprendizagem (e) promover intercâmbio de experiências
pedagógicas; (f) promover a divulgação e a popularização
de conhecimentos matemáticos, socializando resultados
de pesquisas. Com estes objetivos as Feiras de Matemática foram organizadas em outras regiões do estado de
Santa Catarina, em âmbitos municipal, regional e estadual. (ZERMIANI; CABRAL, 2011). Todos os trabalhos apresentados nas Feiras de Matemática nascem de um projeto, a certeza disto está no fato de que todos eles devem
apresentar um relatório de pesquisa, com os objetivos,
procedimentos, conclusões, etc. Durante as feiras são colocadas várias situações de aprendizagem da matemática, o desenvolvimento de projetos de pesquisa para as
feiras acabam apresentando abordagens alternativas para
o ensino da matemática, além da contextualização e problematização. Segundo Souza (2009), o mais importante
é que o aluno pesquisador/investigador participe ativamente da elaboração do projeto de pesquisa, desde a escolha do tema até a sua redação e efetivação. Para Souza (2009), é necessário um trabalho de motivação constante, mostrando para o aluno os aspectos positivos de
desenvolver projetos de seu interesse e poder divulgar os
resultados alcançados em um evento, sem importar se irá
apresentar, ou não, em outra etapa.
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CONCLUSÃO
A Feira Regional de Matemática realizada pelo IFC - Campus Avançado Sombrio tem propiciado aos alunos visitantes/participantes da região uma proximidade com diferentes formas de explorar a Matemática. Acreditando que a
aprendizagem ocorre por meio da compreensão e da reinvenção do aluno, com base na dinâmica e na interação
com sua realidade, com o propósito de despertar o pensamento e raciocínio para os desafios da descoberta, as
Feiras de Matemática, extrapolam o âmbito acadêmico,
pois motivam estudantes e professores a conhecerem
mais sobre o seu entorno, valorizam as ações dos envolvidos e instigam a comunidade escolar a serem sujeitos
na construção da escola. Pela ótica da Instituição promovedora, junto com os bolsistas e os demais envolvidos em
sua organização a Feira Regional de Matemática é um espaço de produção de conhecimento.
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Palavras-chave: Prevenção de doenças, Educação em saúde.

INTRODUÇÃO
Em Santa Catarina, desde o início do ano até 04 de
junho de 2016, foram identificados 5.967 focos do
mosquito Aedes aegypti (WILSON; POZZO, 2016).
Devido à necessidade de conscientização de toda a
população na luta contra o mosquito transmissor de
dengue, zika e chikungunya, o objetivo deste trabalho
foi realizar atividades educativas de eliminação de
possíveis criadouros domésticos deste inseto para
facilitar a aprendizagem de crianças da educação
infantil.

METODOLOGIA
As atividades educativas foram realizadas durante
quatro horas consecutivas, com seis alunos da educação infantil da Escola Municipal de Educação Básica
Irmã Inês Ogliari, em Santa Rosa do Sul (SRS), em
março de 2016.
Acompanhados também pela professora e pedagoga
Talita G. Sérgio Bez, os alunos assistiram dois vídeos
(disponíveis
nos
endereços
eletrônicos:
https://www.youtube.com/watch?v=XXWjzF220gc
e
https://www.youtube.com/watch?v=WA7zf_Ip66w (Figura 1) sobre o combate ao mosquito Ae. aegypti; receberam figuras ilustrativas (para colorir) referentes ao ciclo
de desenvolvimento do inseto (ovo, larva, pupa e adulto (mosquito)) (Figura 1), relacionando-a a importância
da eliminação dos focos do referido inseto; e receberam desenho de labirinto que continha depósitos para o
inseto (garrafa, pneu e pote de água de animais de
estimação).

Figura 2. Aluno da educação infantil pintando fases da biologia
do mosquito Ae. aegypti.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve curiosidade, interesse e participação das
crianças pelas atividades educativas de Ae. aegypti.
Foi observado maior interesse pelos desenhos, sendo
que as crianças os coloriram completamente.
Inicialmente, as crianças fizeram algumas perguntas
sobre o labirinto e ao identificarem os criadouros do Ae.
aegypti neste, relataram que possuíam em casa os
mesmos depósitos de água contidos no desenho.
A maior dificuldade foi observada na compreensão da
imagem da fase larval do inseto, o que era esperado,
considerando a pouca idade dos alunos.
Ao final, as crianças entenderam a necessidade de
evitar água parada em potenciais locais de criação do
mosquito Ae. aegypti.

CONCLUSÃO
O uso de vídeos e desenhos como forma educativa de
ensino promove o aprendizado de alunos da educação
infantil no que se referente à eliminação de possíveis
criadouros de Ae. aegypti.

REFERÊNCIA

Figura 1. Apresentação de vídeos de prevenção e combate de
Ae. aegypti aos alunos da Escola Municipal de Educação
Básica Irmã Inês Ogliari. Santa Rosa do Sul, março de 2016.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

De janeiro a maio de 2016, foram identificados
mais de 5.900 focos de Aedes aegypti e 4.262, 40
e 50 casos confirmados de dengue, zika e
chikungunya respectivamente, no estado de
Santa Catarina (WILSON; POZZO, 2016).
Por isso, o objetivo foi realizar atividades visando
à conscientização de funcionários para prevenir
e/ou controlar a proliferação de Ae. aegypti em
possíveis criadouros no ambiente de trabalho e
doméstico.

Cerca de 40 funcionários participaram do
treinamento de conscientização de combate ao
mosquito Ae. aegypti.
Durante as palestras, os funcionários tiraram
dúvidas
relacionadas
ao
habitat,
ao
desenvolvimento, bem como sobre as doenças
transmitidas pelo inseto.
E, durante a dinâmica em grupo, foram
mencionados possíveis reservatórios de água e
consequentemente, criadouros do mosquito
(Tabela 1).
Os funcionários mencionaram que desconheciam
a gravidade do problema e que estarão mais
atentos para eliminar os potenciais criadouros do
mosquito da dengue, não somente durante a
realização das tarefas no IFC, mas também nas
próprias residências e na comunidade, e que
levariam o conhecimento adquirido para amigos e
familiares.
Assim, criou-se uma consciência coletiva no
ambiente escolar do IFC e na comunidade,
visando à eliminação dos criadouros do mosquito
Ae. aegypti.

METODOLOGIA
As atividades educativas foram realizadas com
funcionários terceirizados, incluindo os dos
serviços gerais, da agricultura e responsáveis
pela limpeza do Instituto Federal Catarinense
(IFC) - Campus Santa Rosa do Sul (SRS), em 03
e 10 de março de 2016.
As atividades envolveram palestras sobre a
biologia e ecologia do Ae. aegypti, enfocando a
importância da eliminação de possíveis
criadouros do referido inseto e sobre os sintomas
da dengue, do zika vírus e do chikungunya;
distribuição de panfletos e dinâmica em grupo,
em que foi feito um círculo e cada funcionária(o)
segurava um novelo de barbante e indicava pelo
menos uma forma de eliminar possíveis focos do
mosquito Ae. aegypti no campus e em suas
próprias residências e posteriormente, jogava o
novelo para outra(o) funcionária(o) (Figura 1),
formando uma teia, mostrando a importância de
cada um no grupo para contribuir com ideias para
a prevenção do referido inseto.

Tabela 1. Principais locais de criação do mosquito
Aedes aegypti.
Ambiente
Trabalho (IFC)
-

Embalagens

-

-

Lixo aberto (plástico, copos descartáveis, potes
de iogurte, latas)

-

-

Tampinhas de garrafas

-

-

Sanitários em desuso

-

-

Bandejas de ar-condicionado

-

-

Lonas usadas para cobrir entulhos

-

CONCLUSÃO
O trabalho em grupo promove uma consciência
coletiva e enfatiza a responsabilidade de cada
cidadão na eliminação de potenciais criadouros
de Ae. aegypti.

Figura 1. Dinâmica em grupo sobre prevenção e
combate de Ae. aegypti com funcionárias do IFC
– Campus Santa Rosa do Sul.
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INTRODUÇÃO
Conhecer a prática docente no uso do livro didático se
torna importante para que se compreenda como ocorre
esta relação. Fonseca (2010) indica que tudo que o
professor ensina ou não ensina durante a sua prática, e
também o que o aluno aprende e não aprende, está além
do que estabelecem os livros didáticos e demais
instrumentos. Segundo Damaceno-Reis (2006), há poucos
os estudos brasileiros sobre o uso do livro didático. Para
Damaceno-Reis (2006, p. 42) “o livro didático é um
instrumento útil aos professores, mas, no entanto, é
necessário compreender como ele se materializa na
prática docente e saber qual é a avaliação que os
professores, que o utilizam no seu dia a dia, fazem a seu
respeito”. Assim, justifica-se este estudo em decorrência
de que poderá contribuir para que se tenha um melhor
entendimento do uso do livro didático por professores de
Língua Portuguesa. Este estudo teve como objetivo
analisar a prática docente no uso do livro didático do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para o
ensino de produção textual, em especial a redação do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por professora
de Língua Portuguesa do Instituto Federal Catarinense.
Trata-se de um projeto piloto, contando com outras frentes
de pesquisa, mas que já apresenta alguns importantes
resultados.

livros didáticos. Assim, confirmou-se Fonseca (2010), que
aponta em seus estudos que tudo que o professor ensina
ou não ensina durante a sua prática, e também o que o
aluno aprende e não aprende, está além do que
estabelecem os livros didáticos e demais instrumentos. A
professora entrevistada segue a sequência proposta pelo
autor do livro didático quanto ao ensino de textos
dissertativos. Entretanto, quanto à redação do Enem
precisou desenvolver conteúdos que o livro não
apresenta, buscando estes conteúdos em outras fontes. O
que foi falado pela professora, foi constatado nas
observações. Os alunos foram críticos quanto ao conteúdo
dos livros didáticos, pois os percebem como algo pesado
e cansativo, sem exemplos que exprimem suas realidades
locais. Os alunos se decepcionaram com o livro por não
apresentar informações sobre o Enem. Assim, a
professora usou vários recursos para aguçar a curiosidade
dos alunos, como: associação dos exemplos do livro à
realidade social dos alunos, além de promover várias
atividades sobre o assunto que não existe no livro
didático.

CONCLUSÃO
Esta é uma pesquisa piloto, porém constatou-se que o
papel da professora foi fundamental para tornar o assunto
produção textual redação do Enem atrativo, pois o livro
didático apresentou-se como um falho instrumento do
assunto.

METODOLOGIA
Por meio de um estudo de caso, foram utilizados três
procedimentos de coleta de dados: observação da
Instituição e de cinco aulas in loco, pesquisa documental e
entrevista. Esta triangulação foi importante para as
análises posteriores e as confirmações dos resultados. As
análises dos dados foram realizadas por meio da análise
de conteúdo.
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alunos e suas habilidades para chegarem ao
conhecimento vão além dos conteúdos apresentados nos
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Palavras-Chave: robô, metodologia INTERA, tecnologias na educação

INTRODUÇÃO
Os OA são recursos didático-pedagógicos que pretendem
servir como apoio às situações-problemas no âmbito
educacional. Estes podem ser definidos como qualquer
entidade, digital ou não digital, que pode ser usada,
reusada ou referenciada durante o aprendizado apoiado
sobre a tecnologia (IEEE, 2002).
A publicação de um OA em repositórios digitais permite
que este objeto cumpra seu papel de ser reutilizado,
apoiando outras experiências de ensino e aprendizagem.
Um repositório digital é uma forma de armazenamento de
objetos digitais que tem a capacidade de manter e
gerenciar materiais por longos períodos de tempo e
promover o acesso apropriado (SILVA; ARAÚJO, 2010).
O presente artigo pretende abordar a construção e
disponibilização de um OA virtual, que apresenta uma
descrição completa sobre como construir um robô. A
proposta do robô é auxiliar professores e alunos nas aulas
de Lógica de Programação.

METODOLOGIA
A metodologia INTERA propõe padrões e métodos de
comunicação entre a equipe desenvolvedora, na qual,
esses são divididos em quatro componentes: fases,
papéis, etapas e artefatos. As fases são geralmente
sequenciais e correspondem ao nível de conclusão, na
entrega de uma parte do OA. As fases dividem-se em
inicial, intermediária e de transição.
Os papéis descrevem a função de cada pessoa na equipe
de desenvolvimento de um OA. A metodologia aponta os
seguintes papéis: analista, conteudista, gerente de
projetos, demandante, designer de interface, designer
instrucional, equipe de desenvolvimento e equipe teste.
Dentro de cada etapa deve existir um conjunto de
atividades e práticas que variam conforme o tipo objeto.
Os artefatos são os dados gerados em cada uma das
etapas. Eles compõem um banco de informações sobre o
objeto em diferentes formatos: documentos, esboços,
código fonte e etc. As etapas da metodologia INTERA
estão apresentadas na Figura 1.

esclarecer conceitos básicos da disciplina de Lógica de
Programação. A aplicação mais importante prevista para
este objeto, será em cursos técnicos em mecatrônica.
O WordPress é um aplicativo de gerenciamento de
conteúdo para Web, escrito em PHP com banco de dados
MySQL, voltado principalmente para a criação de blogs.
Distribuído sob a “GNU General Public License” o
WordPress foi utilizado como plataforma de publicação
das informações sobre o OA físico e ainda socialização
das informações a respeito deste projeto.
Uma simulação da utilização do robô também foi
construída com o auxílio do Greenfoot. O software
Greenffot é utilizado no desenvolvimento de jogos e
simulações. (TECHTUDO, 2011).
A página construída com o WordPress contém um menu
com os seguintes itens: inicio, com a apresentação do
projeto; robô lego, com fotos, descrição e download do
código fonte do robô lego; robô arduíno, com fotos,
descrição e download do código fonte do robô arduíno;
robô virtual – cenário 1, com uma simulação do robô
arduino em um cenário virtual; e equipe, com dados para
contato com a equipe. A página em questão pode ser
encontrada no endereço: https://coalam.wordpress.com
A construção de uma página Web permitirá que o OA
físico possa ser disponibilizado em repositórios de objetos
virtuais. A publicação de um objeto em um repositório
possibilita sua utilização por outros professores.

CONCLUSÃO
No curso de mecatrônica é importante elucidar conceitos
sobre lógica de programação, de forma prática, fazendo
com que o aluno compreenda qual será a utilização dos
assuntos vistos em sala de aula. Os objetos físicos na
forma de robôs promovem a interação de conceito e
prática, os alunos podem aplicar seus conhecimentos
sobre operadores relacionais, operadores lógicos e
estruturas condicionais.
A página Web com detalhes do projeto possibilita a
reconstrução do OA físico. Alguns repositórios no Brasil já
foram avaliados e um deles deverá ser selecionado para
publicação.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao trabalharmos na área das Ciências Humanas
somos questionados a respeito da validade das nossas
pesquisas e da sua objetividade científica e social,
considerando que nossos objetos de estudo em via de
regra são as subjetividades.
Este projeto de pesquisa fez uma investigação acerca
das objetividades e subjetividades de nosso processo
de estágio supervisionado, acompanhando a prática
pedagógica dos acadêmicos do curso de Licenciatura
em Matemática do Instituto Federal
Catarinense
Campus Avançado Sombrio.
Santos propõe que o conhecimento produzido na
academia não fique somente nas estantes em suas
bibliotecas, mas que chegue a quem realmente
interessa de forma apropriada, com o devido cuidado
metodológico que todo pesquisador deve ter e com o
desapego necessário para dividir suas descobertas:
"Na ciência moderna a ruptura epistemológica
simboliza o salto qualitativo do conhecimento do senso
comum par o conhecimento científico; na ciência pósmoderna o salto mais importante é o que é dado do
conhecimento científico para o senso comum.”
Santos (2003, p.90)
A proposta de pesquisa objetiva, contribuir para a
caminhada dos acadêmicos do curso de Licenciatura
em Matemática, com uma formação teórica o mais
próxima possível das necessidades da prática
pedagógica de sala de aula.

Levantamos as categorias que indicam pontos de
discussão sob a perspectiva dos acadêmicos do curso.
Iniciamos a análise pela pergunta objetiva, sendo
importante destacar que cada aluno pode apresentar
mais de uma alternativa como resposta. No entanto,
dos 15 (quinze) alunos que responderam o
questionário, apenas 2 (dois) não escolheram nenhuma
das alternativas e não justificaram. A partir dos dados
obtidos, com relação as respostas versus frequência de
cada alternativa, foi elaborado o gráfico 01 para
interpretação das respostas dos 13 (treze) alunos.
Por exemplo: Pergunta 07 - Assinale a(s) alternativa(s)
em que você encontrou ou encontra alguma dificuldade
para ensinar os seguintes conceitos básicos da
matemática. Qual a dificuldade?
( ) Adição, subtração, multiplicação e divisão
( ) Operações com frações
( ) Radiciação
( ) Funções de primeiro grau
( ) Funções de segundo grau
Gráfico 01 –

METODOLOGIA
Essa foi uma pesquisa qualitativa, realizada a partir da
análise
dos
questionários
respondidos
pelos
acadêmicos do curso, no final do cronograma da
pesquisa de iniciação cientifica.A partir dos indicadores
levantados a partirdos depoimentos sobre o processo
de ensino-aprendizagem dos acadêmicos(as). A
análise dos dados, baseada nos indicadores prélevantados, seguiu a metodologia da análise de
conteúdo de Bardin (1979). Iniciamos a análise pela
pergunta objetiva, sendo importante destacar que cada
aluno pode apresentar mais de uma alternativa como
resposta. Dos 15(quinze) alunos que responderam o
questionário,apenas 2(dois) não escolheram nenhuma
das alternativas e não justificaram.
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2 1
3

7
3

Adição, subtração, multiplicação e divisão
Operações com frações
Radiciação
Funções de primeiro grau
Funções de segundo grau

Verificamos que grande parte dos acadêmicos
apresentam dificuldade no ensino, bem como na
abstração, de conceitos que envolvem operações com
frações.

CONCLUSÃO
Concluimos que alguns pontos da formação acadêmica
podem ser reformulados. Os estudantes precisam
dedicar mais tempo ao estudo extra-classe e rever
seus planos de aula durante o processo de estágio
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um mundo globalizado o conhecimento de um
segundo idioma, como o inglês, permite que se
ampliem as possibilidades de comunicação dos
indivíduos com o mundo a sua volta. Essa, realidade,
porém, não se apresenta tão uniforme, no sentido de
haver muitas pessoas que ainda não dominam o inglês
para uma tentativa de comunicação internacional.
Pensando-se em termos do turismo, a necessidade
de uma comunicação voltada ao entendimento por
parte de seus atores parece vital, ainda que, como
mencionado,
esse entendimento da língua do
estrangeiro possa muitas vezes se apresentar como
uma barreira para o turista que não sabe se expressar
na língua local do país que visita. É dentro deste
contexto que o presente trabalho se configura.
Pretende-se apresentar os resultados de um projeto
realizado na disciplina Inglês Instrumental ministrada
na turma do terceiro semestre do curso de Tecnologia
em Gestão do Turismo, no IFC – Campus Avançado
Sombrio. O projeto tem como principal objetivo a
elaboração de ícones, que são representações gráficas
de um objeto, conceito ou ação (Peirce, 2000), para
facilitar a comunicação em atividades de turismo. Essa
pesquisa tem como referência o trabalho desenvolvido
pelo grupo suiço Iconspeak, que estabelece ícones
para comunicação internacional em camisetas (O
Globo, 2016). Em nosso trabalho, são os acadêmicos
do terceiro semestre do curso de turismo que
estabelecem e elaboram os ícones a partir das
necessidades dos guias turísticos que atuam no
extremo sul catarinense, mais precisamente na região
turística denominada Caminho dos Canyons, região em
que nosso campus está inserido e que vem a cada ano
recebendo mais turistas estrangeiros.

Foram elaborados trinta e sete ícones, dentre estes
pode-se destacar as representações de canyon,
cachoeira, praia, parque, protetor solar, mapa, posto de
gasolina, hotel, restaurante, banheiro, informações
turísticas, farmácia, e outros. Os trinta e sete ícones
estampam uma camiseta criada pelo grupo de alunos.
Com os ícones na camiseta expostos, o turista
precisaria apenas apontar para àquele correspondente
a sua necessidade para tentar se fazer entender.

METODOLOGIA
A implementação do projeto iniciou-se a partir da
formação de equipes de trabalho. Cada equipe
formada por 5 ou 6 acadêmicos ficou encarregada em
refletir sobre as necessidades básicas dos turistas que
visitam a região e a partir disso criarem ícones que
representassem tais necessidades. Estabeleceu-se,
então, que os ícones deveriam ser expostos através de
um cartaz. Concluída essa etapa, os trabalhos foram
apresentados em sala de aula e, dado a diversidade de
idéias expostas entre os grupos, estabeleceu-se um
trabalho final único, selecionando e contemplando o
que de mais relevante cada grupo havia apresentado.
Foi, então, realizada uma reunião com membros
representantes dos grupos
e com o professor
orientador. Após análise dos ícones, decidiu-se quais
desses deveriam ser selecionados.
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Figura 01 – Camiseta exibindo os ícones

Fonte: Alunos curso Turismo IFC – C.A. Sombrio

CONCLUSÃO
Haja vista que uma simples pergunta sobre uma
necessidade, como localizar uma cachoeira, ou um
canyon, podem representar um grande desafio caso
um indivíduo não entenda um idioma, acredita-se que
a proposta aqui apresentada pode contribuir para
diminuir as barreiras de comunicação entre os turistas
estrangeiros que visitam a região.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA ESTUDANTES SURDOS: TECENDO
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INTRODUÇÃO
Este trabalho foi idealizado na disciplina de Libras,
cursada no primeiro semestre do ano de 2016 no
Curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) – Araranguá. O objetivo geral foi
a tomada de consciência dos alunos do referido curso
sobre os processos da inclusão, especificamente, dos
alunos surdos. O desconhecimento da cultura e
comunidade surdas, por parte dos professores, pode
causar problemas no desenvolvimento dos surdos em
aulas de Ciências da Natureza (CN). A surdez ainda
permanece incompreendida por muitas pessoas,
incluindo pais e professores. A ausência dessas
discussões na formação inicial docente pode vir a
produzir distanciamento entre ambos, criando entre
eles um “muro” que impede a interação e,
consequentemente, pode vir a provocar defasagens no
desenvolvimento do processo educativo.

METODOLOGIA
Este trabalho tem natureza qualitativa, conforme André
e Ludke (1986). O trabalho evidenciou o
desenvolvimento de um plano de aula por parte dos
licenciandos referente ao ensino de Física para
estudantes surdos e ouvintes. Foi planejado o ensino
de conceitos físicos acerca da transformação dos
gases. A aula foi ministrada em Língua Brasileira de
Sinais pelos licenciandos. Utilizaram-se recursos
visuais como: simulador do PhET - Tecnologia
Educacional
em
Física
(https://phet.colorado.edu/pt_BR/), e imagens onde se
discutiu o modelo dos gases ideais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muitos professores contam com o “serviço” de um
intérprete (TILS) em sua sala e por isso não se
preocupam em planejar práticas educativas inclusivas.
Os alunos surdos têm direito a esse profissional,
porém, não necessariamente tem acesso a um. De
acordo com Ramos (2013) são poucos os intérpretes
de LIBRAS, deste modo, entendemos que cabe ao
professor ensinar aos alunos surdos como a todos os
outros e com isso desconstruir o “muro”. Portanto, é
preciso se inteirar acerca da cultura, da língua e
comunidade surda, de modo que possa melhorar sua
atuação em sala de aula. Um dos principais motivos
para que o professor conheça tais aspectos são as
diferenças linguísticas dos surdos. Se não houver
consciência e preparação para isso, o aluno pode
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compreender apenas parte do conteúdo ensinado, por
essa razão é preciso flexibilidade ao ensinar. Pensando
nas aulas de Ciências da Natureza (Física), sabemos
que tais conteúdos têm conceitos abstratos e um
vocabulário técnico, porém, poucos desses conceitos
têm sinais na LIBRAS, o que pode dificultar a
compreensão nessas componentes curriculares.
Dentre as alternativas, os recursos visuais são uma
ferramenta de ensino criativa e dinâmica muito usada
tanto com ouvintes quanto com surdos. Contudo, é
visto como a principal alternativa para o ensino de
surdos, principalmente nas aulas de Ciências da
Natureza, fazendo parecer que para ensinar tais alunos
basta utilizar recursos visuais, já que a modalidade da
LIBRAS é espaço-visual. Entretanto, o uso sem
reflexão dos recursos visuais pode causar grandes
confusões acerca dos conceitos científicos, um
exemplo é o aluno surdo confundir a imagem projetada
de uma célula com um órgão, ou, pensar que podemos
enxergar as ondas sonoras como elas são
representadas nos livros didáticos. Os recursos visuais
precisam ser apresentados com a devida reflexão junto
à mediação do professor.

CONCLUSÃO
Diante das inúmeras dificuldades encontradas pelos
licenciandos para a elaboração e planejamento de uma
aula que envolva o ensino de conceitos físicos para
estudantes surdos e ouvintes, entendemos e inferimos
que trabalhos dessa natureza podem vir a contribuir
com o processo de formação inicial de docentes, além
de cumprir com a legislação brasileira (BRASIL, 2005).
Possibilitando, ainda, que os licenciandos reflitam
acerca das inúmeras facetas que envolvem o ensino de
Ciências da Natureza para estudantes surdos. Por fim,
destacamos o desafio de aprender LIBRAS para o
ensino de Ciências da Natureza para alunos surdos.
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INTRODUÇÃO
O presente projeto tem por intuito, partir do uso de metodologias ativas de aprendizagem – a citar a teoria de
aprendizagem baseada em problemas e em projetos (ABProj) –, desenvolver produtos equacionais que estejam relacionados ao tema “fluido” por meio da drenagem de um
líquido em um recipiente – garrafa pet. A expressão
“aprendizagem ativa” pode ser entendida como “aprendizagem significativa”. Barbosa e Moura (2013) argumentam que para se envolver ativamente no processo de
aprendizagem, o aluno deve “[…] ler, escrever, perguntar,
discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos [...]”. Além disso, discutem que “[…] o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação [...]”. Nesse sentido, as estratégias
que promovem aprendizagem ativa podem ser definidas
como sendo atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as
coisas que está fazendo. Acerca disso, objetiva-se realizar
uma abordagem lúdica e contextualizada sobre o estudo
“fluido” no ensino de Física, a fim de desenvolver um projeto, com base na ABProj, que relacione a teoria com a
prática e que envolva um aparato e roteiro experimental,
em vista de determinar o tempo necessário para a drenagem do volume em um recipiente, corroborando para um
ensino de Física mais adequado e que atenda a certas
orientações dos PCNEM (BRASIL, 1999).

METODOLOGIA
O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em três
momentos. Em um primeiro momento, ocorreu a
elaboração de um roteiro teórico que pudesse
proporcionar discussões e reflexões sobre a construção
do experimento de escoamento de fluido. Em um segundo
momento, optou-se por reproduzir tal experimento a fim
de poder verificar (na prática) as melhores condições para
o desenvolvimento do mesmo e recolhimentos das
informações. Num terceiro momento, procurou-se modelar
os parâmetros envolvidos no escoamento de um fluido no
recipiente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A parte experimental do presente projeto, a qual se
objetivava drenar um recipiente com altura de 0,08 m em
um determinado intervalo de tempo, fora realizada e a
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partir da análise dos dados interpretados pelo software
TRACKER, constatou-se que o tempo gasto nesta
experiência foi de 167,80 s. Quando comparado esse
resultado, do TRACKER (167,80 s), com a solução
calculada teoricamente (modelo equacional) de 117, 47 s,
verificou-se que, na prática, o fluido demorou mais tempo
para escoar do recipiente do que foi calculado
matematicamente. Desta forma, avalia-se que diversos
fatores podem ter influenciado para o fluido tardar a
escoar, a citar o atrito ao redor do orifício da garrafa pet.
Em relação aos gráficos gerados pelo TRACKER
analisou-se que a velocidade com que a água escoa do
recipiente é maior quando o recipiente está cheio (energia
cinética e potencial) e com altura de 0,08 m do que
quando está mais vazio e perto da altura zero. O gráfico
cedido pelo TRACKER ainda demonstra que a velocidade
é decrescente, enfatizando o discutido anteriormente.

CONCLUSÃO
Com embasamento teórico na metodologia ativa,
analisou-se que, quando algumas soluções não são
possíveis, a ideia é recorrer a um método investigativo, ou
seja, podemos utilizar alguns dados experimentais
disponíveis na literatura e modelar o problema usando
dados obtidos por meio de gráficos ou constantes, a
exemplo a modelagem da drenagem de um fluido em um
recipiente. Podemos concluir que a modelagem realizada
para medir o tempo de escoamento do fluido, foi, em
partes aceitáveis, e ficou dentro dos parâmetros
esperados. Este projeto, ainda, pode ser aplicado em
sala de aula para uma melhor compreensão acerca de
conteúdos relacionados ao “fluido”.

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Guimarães de.
Metodologias Ativas de aprendizagem na Educação
Profissional e Tecnológica. Tese doutorado, publicado
em B. Tec. Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, p.48-67,
maio/ago. 2013.
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação,
1999.

1093 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
(SC-BRASIL)
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Palavras-Chave: Fontes energéticas, socialização, escola do ensino médio.

INTRODUÇÃO
O estudo, sistematização, discussão e socialização dos
conhecimentos sobre as diferentes fontes de energia é
uma demanda acadêmica e social de grande relevância
na atualidade e, neste contexto, a Universidade exerce
um papel de suma importância (HINRICHS, 2011; REIS,
2011). Partindo destes pressupostos, o presente projeto
teve como objetivo geral estudar os fundamentos teóricos
relacionados às fontes de energia e socializar os conhecimentos obtidos em atividades educativas, tendo como público-alvo alunos de escolas de ensino médio da rede pública estadual situadas no município de Araranguá (SCBrasil).

METODOLOGIA
O projeto foi executado por alunos bolsistas de extensão
da UFSC-Campus Araranguá, tendo a colaboração de outros acadêmicos e professores pertencentes ao Grupo de
Estudos em Energia e Sustentabilidade- GREENS. Para
tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre as fontes
energia, abrangendo aspectos relacionados à classificação das fontes, mecanismos de conversão energética,
aplicações, vantagens e desvantagens de cada fonte, participação na matriz energética nacional, entre outros. Os
conteúdos pesquisados foram estudados, sistematizados
e discutidos em seminários internos. Foram elaborados
materiais na modalidade de apresentação oral e painel de
exposição, contendo os principais fundamentos teóricos
de cada fonte energética, utilizando-se textos e linguagem
acessíveis ao público-alvo. Também foram confeccionadas maquetes representativas das principais fontes de
energia. Os conhecimentos adquiridos sobre as fontes de
energia foram socializados por meio de apresentações
orais, exposição do painel e das maquetes em 5 escolas
do ensino médio, contando com um público-alvo de, aproximadamente, 600 alunos. Todas as atividades foram avaliadas em seminários internos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na etapa da revisão bibliográfica e da realização dos
seminários internos, o estudo, sistematização e discussão
dos conteúdos relacionados às fontes de energia foram
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muito
enriquecedores,
propiciando
um
melhor
conhecimento do estado da arte da temática. No processo
de preparação do material didático, houve um
aprimoramento na habilidade para a produzir e na
capacidade de transpor os conteúdos estudados para
uma linguagem mais adequada ao público-alvo. Na etapa
de apresentação dos materiais, constatou-se que, em
geral, as escolas acolheram o projeto de uma maneira
muito positiva, se mostrando interessadas em fazer parte
de futuros projetos a serem desenvolvidos pela
Universidade, bem como no incentivo ao ingresso de seus
alunos na instituição. Também foi constatado que o
público-alvo considerou o tema importante, bem
apresentado e que houve um melhor conhecimento sobre
o mesmo. Além disso, os alunos bolsistas relatam que a
experiência da apresentação contribui para o
conhecimento da prática docente.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, se pode concluir que o
projeto contribui de forma expressiva para desenvolver
habilidade de estudo, preparação e socialização do tema,
bem como da sua apropriação pelos executores e públicoalvo. Também se concluiu que o projeto foi importante
para a aproximação e parceira entre a Universidade e as
escolas de ensino médio, despertando o interesse em desenvolver outros projetos futuros.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Pró-Reitoria de Extensão da
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financeiro e às escolas participantes do projeto
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² Instituto Federal de Santa Catarina / Licenciatura em Física / Campus Araranguá/rodrigo.lima@ifsc.edu.br
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INTRODUÇÃO
O conceito de força é explicado pela ciência contemporânea através da 2ª lei de Newton, formulada pelo físico Inglês Isaac Newton. Segundo essa lei, a força é o produto
da massa do corpo pela aceleração adquirida por ele.
Newton, além de um notável matemático, possuía um habilidade muito grande na construção de instrumentos.
Apesar de não possuírem nenhum instrumento para medir
a força física dos seus guerreiros, acredita-se que era
através desta modalidade esportiva, que as comunidades
primitivas mediam e desenvolviam a coragem e os limites
da capacidade física dos seus guerreiros. Ou seja, através do cabo de guerra era possível selecionar os guerreiros com maior força e preparo físico. O objetivo geral da
pesquisa é estudar a 2ª Lei de Newton,e identificar o conceito de força a partir do jogo cabo de guerra tendo como
finalidade a metodologia de aprendizagem significativa,
onde o processo de construção do conhecimento está
centralizado no aprendiz. Os objetivos específicos da elaboração da aula são discutir a 2ª Lei de Newton; entender
o que significa força e conceituar Força

METODOLOGIA
O encontro proposto será dividido em duas etapas distintas, de 45 min cada, totalizando 90 min de aula. Nos primeiros minutos, abordaremos através de debate o tema
da aula anterior: A 1ª Lei de Newton. Relembraremos através de recurso visual utilizando imagens e fazendo perguntas. Assim finalizaremos a primeira etapa, passando a
conduzir os alunos ao pátio da escola para fazer uma experiência cabo de guerra, utilizando como recurso didático, seguindo assim a troca de informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Procuramos educar através da pesquisa em conjunto com
a aprendizagem significativa que se baseia em proble-
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mas. Que o aluno esteja numa verdadeira situação de experimentação, que a atividade o interesse, que haja um
problema a resolver, que ele possua os conhecimentos
para agir diante da situação e que tenha a chance de testar suas ideias. Para que isso aconteça é elaborada uma
pergunta no começo e no final da aula para perceber se
houve evolução conceitual por parte do aluno. Uma modalidade muito popular entre os índios é o cabo de guerra,
cujo objetivo é medir a força e a técnica de cada grupo.
Entre os indígenas, essa é uma das provas mais aguardadas; isso porque, para eles, a força física é de suma importância, dando o caráter de destaque e reconhecimento
entre todos da comunidade.

CONCLUSÃO
A proposta de uma aula que aborde o tema da 2ª lei de
Newton e o conceito da força, a partir de uma abordagem
multicultural permite uma aproximação da cultura indígena
a formação dos estudantes da educação básica,
especificamente no ensino de Física. A avaliação da
participação dos alunos através de discussões durante a
aula e após, e durante a experiência do cabo de guerra
podem desenvolver aproxima o ensino da física do ensino
da história e da cultura indígena.

REFERÊNCIAS
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MODELO DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
RESIDENCIAL
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Palavras-Chave: Economia, Conscientização, Residência.

INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, ter a clareza do quanto você gastará em
um período mensal é fundamental. Pensando nessa
situação, nosso projeto visa o monitoramento do gasto de
energia elétrica para uma economia tanto financeira
quanto ecológica de uma residência. O projeto tem o
intuito de conscientizar o indivíduo sobre a quantidade de
uso de energia elétrica que ocorre ao todo em seu
domicílio ou em uma parte específica dele. Junto com
essa conscientização, acredita-se que o morador terá
uma maior percepção sobre seus gastos e reduzirá os
gastos nos locais onde os dados mostraram-se mais
altos. Uma página local na internet será utilizada para
mostrar informações que antes eram imprevistos pela
pessoa (o consumo de energia elétrica de cada
dispositivo residencial). O protótipo é composto por: uma
placa microcontroladora, medidor de corrente elétrica,
entre outros componentes eletrônicos. O projeto busca,
da forma mais intuitiva e benéfica possível, que o usuário
tenha facilidade de adaptação e manuseio dos dados,
centralizando todas as informações e gráficos em um
smartphone ou computador.

Ao entrar na central no computador ou smartphone, o
usuário pode escolher entre ver o período de medição
desde o começo ou selecionar um período específico de
datas: um mês, uma semana ou até um dia e observar em
qual horário ou dia um certo dispositivo utiliza mais
energia elétrica, procurando uma solução para a
diminuição do consumo daquele dispositivo. Pensa-se no
momento, que o projeto, aumentando a escala, poderá
ser utilizado em empresas para monitorar gastos sem
necessidades de alguns dispositivos.

Figura 2: Central para o controle dos gastos

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do protótipo, foram realizadas
pesquisas bibliográficas voltadas para a área da domótica
e eletrônica. Com as informações conseguidas, foi
possível realizar o protótipo e colocar em prática todos os
estudos feitos até agora. O protótipo funciona com um
computador ou smartphone (central) e o coletor de dados.
A coleta de dados será feita por um sensor ligado à placa
microcontroladora e a informação será passada através
da rede internet local para a central que, por fim, mostrará
os dados legíveis para o usuário.

CONCLUSÃO
A proposta central do projeto, no momento, é
conscientizar o proprietário de uma residência sobre seus
gastos com energia elétrica em períodos específicos de
tempo. Uma expansão do projeto já foi pensada e
estabeleceu-se que o projeto poderá ser utilizado em
escala maior (em empresas, por exemplo).

REFERÊNCIAS

Figura 1: Controle de um dispositivo específico
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APLICAÇÃO DO COMPOSTO FE(III)-AS EM CATÁLISE PARA DEGRADAÇÃO DE
CORANTES INDUSTRIAIS TEXTEIS
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Palavras-Chave: Pirita, Catálise, Composto de coordenação.
lenta, e após os 20 minutos não observou-se mais
degradação do corante.

INTRODUÇÃO
A poluição do meio ambiente por efluentes industriais vem
aumentando gradativamente nas últimas décadas,
tornando-se um grave problema social e ambiental. A
indústria têxtil, em particular, tem elevada demanda de
água em seus processos, gerando grande quantidade de
águas residuais, as quais, geralmente, contêm altas
cargas de sais dissolvidos, surfactantes, sólidos
suspensos e matéria orgânica, principalmente na forma
de moléculas corantes. O compostos de coordenação
vem se apresentando como alternativas capazes de
reduzir esse problema, uma vez que podem ser usados
na degradação de componentes tóxicos e danosos ao
meio ambiente, pois podem degradar as moléculas
1
orgânicas poluentes. Neste trabalho, avaliou-se a
capacidade do composto sintético Fe(III)-AS na
degradação do corante índigo carmine na presença de
peróxido de hidrogênio.

Figura 02 – Espectros no UV-vis para acompanhamento
da degradação do corante índico carmine pelo composto
de coordenação

Fonte: Autores, 2016.

METODOLOGIA
Realizou-se a síntese do composto de coordenação
2,3
baseado em metodologias publicadas . Foi utilizado 1
mmol de FeS2, 1 mmol de AS (ácido salicílico)
solubilizado em etanol, 1 mmol de perclorato de sódio
solubilizado em água e 15 mL de álcool isopropílico. A
síntese foi realizada a temperatura de aproximadamente
50ºC. Deixou-se as substâncias em contato durante sete
dias. Após esse tempo, isolou-se o composto na forma
sólida. O composto obtido foi purificado e seco em
dessecador. Para os testes de catálise foram utilizados os
precipitados de Fe(III)-AS, uma solução de peróxido de
hidrogênio e água com concentração de 3,09 mol/L e uma
solução do corante índigo carmine e água com
-4
concentração de 1,29x10
mol/L. Foram realizadas
análises no espectro UV-vis para comprovação da
degradação do corante em estudo.

CONCLUSÃO
Com os resultados apresentados acima conclui-se que a
aplicação do composto Fe(III)-AS para a degradação do
corante índigo carmine é eficaz, pois foi observado a
degradação total do mesmo. Outros ensaios estão sendo
realizados
em
laboratório
para
otimizar
o
acompanhamento da degradação.

AGRADECIMENTOS
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Figura 01: Estrutura do corante índigo-carmine
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Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_carmine

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise realizada no espectro UV-vis (Figura
01), pode-se observar que após cinco minutos do início da
do teste de degradação, o corante índigo carmine (273
nm) havia degradado de forma significativa. Após os cinco
minutos, realizaram-se outras análises nos tempos de 10,
15, 20, 25 e 30 minutos, sendo que entre 10 e 20 minutos
observou-se que ainda havia a degradação, porém muito
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SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE
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Palavras-Chave: gridtied, energia solar, microgeração.
Figura 1 – Montagem dos painéis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de teste, realizado do dia 12 de abril ao
dia 20 de maio, foram feitas medições respectivas à
geração de energia pelo conjunto de módulos. O sistema
foi montado conforme Figura.1. Ao fim do período de teste
obteve-se um valor total de energia gerada de 18,78 kWh
acumulada durante os 30 dias de funcionamento do
sistema, um total de geração menor em relação ao valor
simulado pelo software que simulou um valor total de
24,89 kWh gerados, máxima potência de 226,3 W e
mínima potência de 47,49W. Na Tabela 1 é apresentada a
análise de viabilidade para um projeto de 1,92 kWp
instalado. O retorno do investimento feito na compra dos
equipamentos será obtidos em 19 anos.
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Tarifa (R$)

Energia produzida

Ano

Fluxo de
Fluxo de
Caixa
Payback
Caixa (R$) Descontado descontado
(R$)
-20.890,00 - 20.890,00

0

METODOLOGIA
A legislação básica é a resolução ANEEL nº 482/2012
revisada em 2015 através da resolução ANEEL nº
687/2015. Esta resolução é desdobrada pela Celesc no
documento N° I-432.0004, que estabelece os requisitos
técnico que devem ser atendidos para conexão de
microcentrais geradoras. O dimensionamento e obtenção
de dados do sistema fotovoltaico utiliza o software
PV*SOL premium, desenvolvida pela Valentin Software.
Foram utilizados oito módulos de 30 W a um inversor com
capacidade de até 300 W, gerando um total de 240 Wp.
Quanto a análise da viabilidade, foi considerado um
sistema de maior porte que o experimental, com
capacidade instalada de 1,92 kWp, suficiente para
atender a um consumo médio de 200 kWh por mês. Foi
considerada a análise por meio oda metodologia do
payback descontado (KENNYIO, 2014) considerando uma
taxa média anual de 10%, além do cenário de aumento
tarifário de energia elétrica 5,5 ao ano. Também é
considerada uma redução de 0,5% ao ano, devido ao
envelhecimento do sistema dos painéis, conforme
sugerido em (PORTAL ENERGIA, 2016). A análise
considera um período de 25 anos, que é a expectativa de
vida útil do sistema.

Tabela 1 – Análise de viabilidade.

25 20 15 10 5

INTRODUÇÃO
A regulamentação promulgada em 2012 pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permite a
instalação pequenas centrais geradoras conectadas ao
sistema de distribuição das concessionárias em
residência do Brasil. A ampliação da utilização de
matrizes energéticas fotovoltaicas, junto com o
crescimento do mercado desse mesmo segmento no
Brasil e também crescimento no desenvolvimento da
tecnologia nacional durante os últimos anos fez com que
a fonte solar fosse cada vez mais atrativa. Este trabalho
tem entre os objetivos estudar os requisitos necessário a
implantação de um pequeno sistema de geração solar,
ferramentas de previsão da geração de energia e análise
da viabilidade econômica e por fim a implantação e
monitoramento de uma central geradora experimental.

-20.890,00

225,8

0,80

2.169,92

1.347,35

- 13.476,30

220,2

1,05

2.765,81

1.066,34

-

7.608,84

214,8

1,37

3.525,33

843,94

-

2.965,15

209,5

1,79

4.493,42

667,92

710,03

5727,37

528,61

3.618,68

204,3 2,34
Fonte: os autores.

CONCLUSÃO
O projeto permitiu analisar os aspectos relacionados à
implementação dos sistemas de geração desta fonte de
energia renovável conectados à rede e seu uso em áreas
edificadas, sejam residenciais, comerciais ou industriais,
proporcionando
domínio
do
processo
de
dimensionamento, instalação e teste. Ainda verifica-se
que o retorno do investimento para a região é longo, cerca
de 19 anos.
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Palavras-Chave: rodamina, dispositivos fotovoltaicos, espectroeletroquímica
de redução que é devido a produção de um ânion radical
[2].

INTRODUÇÃO
A crescente dependência da energia elétrica tem
motivado o aumento da demanda produtora com
destaque às fontes alternativas, mais eficientes e menos
poluentes. Uma dessas é o uso da radiação solar por
meio de dispositivos eletroquímicos, como as células
solares sensibilizadas por corante, que são obtidas com a
combinação de corantes fotossensíveis e semicondutores,
como TiO2. Logo, ela é uma das melhores alternativas
para substituição das células fotovoltaicas convencionais
de silício, pois possui alta eficiência e baixo custo de
produção.
Como o campo dos eletrônicos orgânicos continuam a
amadurecer, é necessário estabelecer dispositivos de alta
eficiência e para isso é fundamental o estudo de
propriedades físico-químicas das moléculas. Uma dessas,
é a energia do orbital molecular mais alto ocupado
(HOMO) e o orbital molecular mais baixo ocupado
(LUMO) e a energia da banda proibida, que podem ser
determinadas
por
técnicas
voltamétricas
e
espectrofotométricas [1].
No presente trabalho será realizado o estudo de avaliação
espectroeletroquímica da molécula orgânica Rodamina, a
fim de discutir sua aplicação em dispositivos fotovoltaicos.

METODOLOGIA

Figura 01 – Voltametria cíclica da Rodamina em 0,1 mol
-1
L de TBAPF6 em CH2Cl2 com velocidade de varredura
-1
de 50 mV s . Inserido: Estrutura da Rodamina.

Tabela 01 – Propriedades espectroeletroquímicas da
Rodamina
Parâmetro
Resultados
Potencial de oxidação (V) vs. NHE
0,917
Potencial de redução (V) vs. NHE
-1,086
Energia do HOMO (eV)
-5,357
Energia do LUMO (eV)
-3,534
Banda proibida eletroquímica (eV)
2,003
Comprimento de onda (nm)
599,160
Banda proibida óptica (eV)
2,070

As medidas de voltametria cíclica foram realizadas em um
potenciostato Dropsens (Modelo STAT400), em solução
de Rodamina (0,1 mg/mL) em 0,1 M de hexafluorfosfato
de tetra-n-butil-amônio (TBAPF6) em diclorometano
(CH2Cl2) como eletrólito suporte, e o par redox ferroceno
+
(Fc/Fc ) como referência interna. Os experimentos foram
realizados em célula de três eletrodos (trabalho: carbono
vítreo, contra-eletrodo: platina (Pt) e referência: prata
+
(Ag/Ag )). Todas as medidas foram conduzidas em
solução com atmosférica isenta de oxigênio.
As medidas espectroeletroquímicas foram realizadas em
um espectrofotômetro da marca Shimadzu (Modelo UV1800). Os espectros foram obtidos em modo potencial de
circuito aberto, em uma cubeta de quartzo com caminho
óptico de 1 mm como célula, empregando um sistema de
três eletrodos (malha de ouro (trabalho), platina (contra+
eletrodo) e Ag/Ag (referência)).

Para haver geração de corrente elétrica na célula é
necessário que haja transferência de elétrons entre os
componentes da célula. A fim de que ocorra essa
transferência eletrônica os valores de energia dos orbitais
devem ser próximos. A energia do LUMO do TiO2, um
semicondutor usual aplicado em células fotovoltaicas
sensibilizadas por corante, é -4,3 eV [3], sendo compatível
com a energia do orbital obtido da Rodamina, -3,534 eV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

Na Figura 1, mostra-se a voltametria cíclica da Rodamina
com uma janela de potencial de -1,8 V a 1,5 V. Além da
histerese apresentada, possivelmente devido a solução
do eletrólito, também são observados picos voltamétricos
bem definidos para molécula de corante. Um pico de
oxidação é observado com valor inicial de 0,651 V e um
de redução em -1,352 V. Sendo o pico de oxidação
atribuído a produção de um dicátion radical e o primeiro
de redução a uma provável redução de próton do grupo
ácido carboxílico, então foi utilizado o seu segundo pico
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CONCLUSÃO
Os estudos realizados apontam a Rodamina como um
semicondutor orgânico interessante para aplicação em
dispositivos fotovoltaicos. A combinação desse corante
com o semicondutor TiO2 mostra-se promissor tendo em
vista que as energias de seus orbitais são compatíveis.
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Palavras-Chave: Toxicologia, Drenagem ácida de Mina (DAM), Tratamento.

INTRODUÇÃO
Dentre os contaminantes provenientes da mineração,
encontra-se a drenagem ácida de minas (DAM), a qual
tem efeitos devastadores sobre os recursos hídricos
por apresentar expressiva acidez (pH<3) e elevada
concentração de metais poluentes, principalmente
ferro, manganês, alumínio, cobre, cádmio e zinco. O
tratamento das águas fluviais contaminadas com DAM
com biomateriais ricos em quitina – casca de camarão
e de siri – tem se mostrado bastante eficiente, segundo
experimentos realizados pelos autores deste trabalho.
Este trabalho tem por objetivo geral analisar o efeito
toxicológico do tratamento com os mencionados
biomateriais de água fluvial contaminada com DAM,
visando analisar a possibilidade de obtenção de água
para reuso secundário não-potável.

Quanto aos testes com cebola (Fig. 03), na água bruta
não houve nenhum crescimento de raízes. Já no
tratamento com água tratada com siri é possível
perceber um maior crescimento em relação ao
tratamento com água tratada com camarão.
Figura 02 – Analise de toxicidade crônica com Alface.

Figura 03 – Analise de toxicidade crônica com Cebola.

METODOLOGIA
As análises foram realizadas com água contaminada
coletada no Rio Sangão em Criciúma – SC e com a
mesma após tratamentos com cascas de camarão e
siri. Foram realizados os seguintes ensaios: 1) Analise
de toxicidade aguda em organismos de Artemia sp.; 2)
Analise de toxicidade crônica utilizando-se Allium Cepa
L. (cebola) e Latuca Sativa (alface);

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises toxicológicas demonstraram que o
tratamento com casca de siri é mais eficiente. A partir
das figuras é possível identificar os resultados. Na
figura 01 pode-se observar que a letalidade média dos
microcrustáceos artemia sp. não sofreu alteração
significativa durante o tempo de exposição (600 min) às
águas tratadas com as cascas de camarão e siri. Na
água bruta (tempo zero) pode-se observar a letalidade
total das artemias e no controle negativo (água mineral)
não houve nenhuma letalidade. Na figura 02, pode-se
observar uma redução do crescimento dos brotos de
alface em água tratada com casca de camarão quando
comparados o C- (água mineral) e a água bruta (água
do rio Sangão). Quando observamos os resultados do
crescimento de brotos expostos a água tratada com
siri, é possível perceber que o tratamento foi mais
efetivo.
Figura 01 – Letalidade em microcrustáeo Artemia sp.

CONCLUSÃO
Com os experimentos realizados foi possível observar,
com respeito aos ensaios toxicológicos, que o
tratamento da água de rio com casca de siri apresenta
melhores resultados que com casca de camarão,
levando a uma notável diminuição da toxicidade da
água fluvial. O tratamento testado de água fluvial
contaminada por DAM mostra-se efetivo, embora
sejam necessários testes de genotoxicidade para
confirmar este resultado.
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Palavras-Chave: Transesterificação, Metanol, Biodiesel.

INTRODUÇÃO
O biodiesel é um biocombustível derivado de fonte
renovável para uso em motores a combustão interna com
ignição por compressão. Sendo assim, este contribui para
a redução da temperatura global do planeta, proporciona
emprego e renda, é totalmente miscível em óleo diesel
mineral, é biodegradável e não tóxico. Diante de tantas
vantagens o processo mais comum de obtenção de
biodiesel é a transesterificação de óleos vegetais e
gorduras animais (ENCARNAÇÃO, 2008).
No processo de transesterificação, para obtenção de
biodiesel, os triglicerídeos presentes no óleo são
transformados em moléculas menores de ésteres de
ácido graxo (biodiesel) a partir de um agente
transesterificante (álcool primário) e um catalisador (base
ou ácido).

A Figura 1 mostra os resultados do rendimento da reação
química de transesterificação variando a temperatura,
tempo de reação e mantendo a concentração de

160
120
80
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0

METODOLOGIA
O projeto inicia-se com a coleta de dados de óleo gerado
na região e a quantidade óleo residual que seria
necessária para a realização do experimento de acordo
com o planejamento fatorial realizado. Foram escolhidas
as variáveis temperatura, tempo e concentração de
catalizador, sendo o resultado final expresso em
rendimento da reação de transesterificação. Após tal
planejamento foi feito o dimensionamento, orçamento e
compra dos equipamentos e reagentes.
Foram realizados doze experimentos, ocorrendo a
análise, em cada, do rendimento, densidade, pH,
viscosidade, índice de saponificação e acidez.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 evidencia os resultados do biodiesel produzido
através do planejamento experimental.

catalisador em 0,65%.
Figura 1 – Superfície de resposta para o rendimento da
reação de transesterificação de acordo com a variação da
temperatura e tempo.
Nota-se baixo rendimento e alta viscosidade em
concentrações de catalizador inferior a 0,65%.

CONCLUSÃO
Analisando a influência de algumas variáveis do processo
de produção de biodiesel a partir de óleo residual, os
resultados mostram que o maior rendimento da reação
encontra-se em temperatura maiores ou iguais a 40°C
com concentração de catalizador maiores ou iguais a
0,65%.

Tabela 1 – Resultados analisando temperatura, tempo e
concentração de NaOH.
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Palavras-Chave: robô móvel, protótipo, android
Figura 3 –Tela principal do aplicativo Android

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um robô
móvel que pode ser controlado remotamente por um
aplicativo instalado em qualquer dispositivo com o sistema
operacional Android e com conectividade Bluetooth. Essa
é uma aplicação de baixo custo e facilmente replicável e
que pode ser utilizada para diversos fins.

Fonte: Autor

METODOLOGIA
O robô foi desenvolvido em uma plataforma mecânica
composta por duas placas montadas como um sanduíche.
Na placa inferior, foram montados motores com rodas e
uma bateria de LiPo de 12V. Na parte superior foi
instalado um driver de potência e uma placa Arduino Uno,
assim como o dispositivo de comunicação. A Figura 1
ilustra a relação esquemática entre os subsistemas do
robô móvel.
Figura 1 – Diagrama Esquemático

Estes botões impõem o envio de caracteres específicos
via link de comunicação: (A) roda no sentido anti-horário,
(D) roda no sentido horário, (W) para a frente e (S)
marcha à ré. O robô realiza o movimento até outro
comando ser dado, ou se a tecla de Pausa (X) for
pressionada. Estes caracteres são então interpretados e
tratados no Arduino que controla o robô (McROBERTS,
2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para validar o funcionamento, comportamento e robustez
do robô controlado por Android, foram realizados testes
em uma superfície plana. Durante 40 minutos, o robô foi
submetido a diferentes movimentos por diferentes
usuários. Como os comandos de movimentação não são
usuais em um controle remoto clássico, é necessário um
período de adaptação pelo usuário. O robô demonstrouse, após aproximadamente 5 minutos de adaptação, de
fácil controlabilidade, segundo relato dos usuários dos
testes.

Fonte: Autor
O custo aproximado para a montagem do robô é de
R$320,00 (agosto de 2016). Caso se opte por uma bateria
de 9V, este custo se reduz para aproximadamente
R$250,00. A Figura 2 ilustra o robô montado.
Figura 2 – O robô móvel de baixo custo

CONCLUSÃO
O robô possui um baixo custo, podendo ser facilmente
replicado. Como o Android é um sistema com ampla
difusão, conclui-se que esta configuração pode ser
utilizada como produto de inovação.
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Um aplicativo foi desenvolvido em MIT app Inventor 2
(GÓMEZ e SOUZA, 2014) com o objetivo de controlar
remotamente o robô. Uma função desenvolvida no
aplicativo habilita a comunicação. Na tela principal,
ilustrada na Figura 3, existem botões de movimentação.
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Palavras-Chave: Vidro laminado, Reaproveitamento, Esmalte cerâmico, Frita.

INTRODUÇÃO
O vidro laminado proveniente de para-brisas de carros é
composto por duas camadas de vidro e uma camada
interna de polímero, mais especificamente o polivinil
butiral (PVB) (VARGAS; WIEBECK, 2007). Essa camada
de polímero torna difícil a reciclagem desse material. Por
outro lado, suas camadas vítreas têm componentes
necessários à fabricação de fritas e esmaltes cerâmicos.
Esse trabalho estuda a possibilidade de utilização desse
resíduo na fabricação de fritas e esmaltes cerâmicos.

A Figura 1 mostra o planejamento de misturas, variando
os óxidos de Cálcio, Potássio e Zinco.
ZnO
0,00 1,00

0,25

0,75

0,50

0,50
40 V
36
37
38
39
118 V
V

METODOLOGIA

0,75

Foi feito um levantamento da quantidade de resíduo de
vidro laminado na região de Criciúma/SC. Seis amostras
de vidro laminado de marcas diferentes foram coletadas e
submetidas à análise química. Posteriormente, as
amostras foram trituradas e moídas em moinho planetário
para que o polímero fosse separado do vidro. Foi
realizado um planejamento experimental objetivando
reutilizar o resíduo de vidro em fritas cerâmicas. O
planejamento resultou na formulação de 40 fritas, variando
os percentuais dos óxidos segundo a Tabela 1.
Tabela 1 - Níveis dos óxidos estudados.
Óxidos
SiO2
B2 O 3
Al2O3
K2 O
CaO
ZnO

9
V17
14
10
VV
VV
18
19
20
5V
4V

Níveis estudados (%)
55,0 – 65,0
0,0 – 6,0
5,0 – 10,0
0,0 – 6,0
10,0 – 20,0
0,0 – 10,0

35 V
31
32
33
34
71 VVV
12
13
15
16
2V
21 V
22
23
24
25
0,25

3V
6V
26 V
27
28
29
30
1,00
0,00
K2O

0,25

0,50

0,75

0,00
1,00
CaO

Figura 1 – Resultado do planejamento fatorial.
Recentemente, deram-se início as fusões das fritas
segundo o planejamento experimental por misturas. A
Figura 2 mostra a fusão de uma das formulações de frita
cerâmica. Posteriormente essas fritas serão moídas na
forma de esmaltes cerâmicos, aplicadas e queimadas
sobre suportes cerâmicos de piso, porcelanato e
azulejo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise química mostrou que o as seis amostras
apresentam praticamente a mesma composição química.
A Tabela 2 mostra as análises químicas dos diferentes
fabricantes de vidro laminado.
Tabela 2 – Análise química das fritas estudadas.
Óxidos
SiO2
Al2O3

Vidro
A
69,21
1,75

Vidro
B
70,45
1,48

Vidro
C
70,70
1,18

Vidro
D
69,21
2,15

Vidro
E
69,82
1,76

Vidro
F
69,44
1,83

Fe2O3

0,39

0,68

0,67

0,36

0,66

0,09

CaO

9,08

7,87

8,21

7,61

7,81

7,94

K2O

0,24

0,22

0,02

0,38

0,23

0,21

MgO

3,80

3,84

3,42

4,33

3,90

3,74

Na2O

13,27

12,71

13,79

13,50

12,34

12,78

BaO

0,14

0,10

0,13

0,11

0,08

0,10

SrO

0,06

0,07

0,06

0,07

0,07

0,07

PF

0,30

0,34

0,25

0,31

0,58

0,35

PF: Perda ao fogo a 900ºC.
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Figura 2 - Fusão de uma das formulações de frita.

CONCLUSÃO
A análise química das amostras de vidro laminado
mostrou que existe a possibilidade de incorporar esse
resíduo em fritas, esmaltes e engobes cerâmicos.
O planejamento experimental de misturas visou
promover um range onde pode-se obter fritas com boas
qualidades técnicas e estéticas para revestimentos
cerâmicos.
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Palavras-Chave: Carbonato de cálcio, Compósito polimérico, Embalagens plásticas.

INTRODUÇÃO
A indústria de embalagens plásticas vem desenvolvendo
tecnologias para reduzir o custo de produção e que ao
mesmo tempo possam atender aos requisitos de
segurança. Um dos polímeros mais utilizados na indústria
de terceira geração ou transformação de resinas
termoplásticas é o polipropileno (PP). O copolímero
poli(etileno-co-acetato
de
vinila),
comercialmente
conhecido pela sigla EVA é um material utilizado para
melhorar as propriedades de resistência ao impacto do
polipropileno isotático (GUPTA, RATNAM e SRINIVASAN,
1992). As cargas são incorporadas aos polímeros com o
objetivo de modificar propriedades ou reduzir custos. Em
geral, o carbonato de cálcio (CaCO3) é uma das cargas
mais utilizadas (HOHENBERGER, 2007). O trabalho teve
como objetivo desenvolver compósitos poliméricos de PP
e CaCO3-EVA para a produção de embalagens plásticas
que atendam às solicitações térmicas durante e após o
processo de envase de alimentos.

105ºC. Como o principal requisito nessa linha de produto
é resistir à elevada temperatura, os resultados mostraram
que a adição de CaCO3-EVA reduziu a DTUL do PP(1) de
122ºC para 107ºC. Os resultados dos ensaios “E5 a E8”
correspondem às embalagens projetadas para atender à
solicitação térmica moderada, na faixa de 20ºC a 50ºC. A
DTUL do PP(2) foi reduzida de 111ºC para 96ºC, no
entanto, nessa linha de produto a DTUL do polipropileno
não é um requisito necessário para garantir a resistência
térmica das embalagens plásticas.
Figura 01 – DTUL dos polímeros e de seus respectivos
compósitos.

METODOLOGIA
Os materiais selecionados foram PP(1), PP(2) e a
composição CaCO3-EVA. Nos ensaios foram utilizadas
três formulações para o PP(1) e PP(2), adicionando-se
percentuais de CaCO3-EVA (10%, 20% e 30%). As
formulações
foram
pesadas
e
posteriormente
homogeneizadas para a produção de chapas
termoplásticas via processo de extrusão plana. As chapas
produzidas com os compósitos foram conformadas em
uma termoformadora equipada com o sistema plugassisted pressure forming para a produção das
embalagens plásticas. O teste DTUL, temperatura de
deflexão dos plásticos sob carga de flexão foi utilizado
para medir a resistência à distorção ao calor do polímero
e dos compósitos. No ensaio do DTUL, os corpos de
prova prensados com 100 x 12,7 x 5,0 mm 3 foram
apoiados em dois pontos proporcionando um espaço livre
de 102 mm. A amostra, inicialmente a temperatura de
23oC e sob aplicação de uma tensão no centro do corpo
de prova de
1820 kPa±2% foi aquecida em
banho térmico com velocidade igual 2,0 (±0,02) ºC/min. A
temperatura de deflexão (DTUL) foi medida quando a
amostra sob carga sofreu uma deformação igual a 0,254
mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados na Figura 01 mostraram que
as temperaturas DTUL tanto para o PP(1) como para o
PP(2) foram reduzidas com a adição sucessiva de 10%,
20% e 30% de CaCO3-EVA nas formulações. Como a
composição CaCO3-EVA apresenta carga particulada, a
incorporação de substância exógena (CALLISTER, 2002)
modificou a DTUL dos polímeros. Os resultados dos
ensaios “E1 a E4” correspondem às embalagens
projetadas para atender à solicitação térmica entre 80ºC e
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Fonte: Autores, 2016.

CONCLUSÃO
No desenvolvimento dos materiais compósitos foi
analisada a propriedade DTUL para projetar embalagens
que atendam a solicitação térmica de acordo com as
linhas de produtos da indústria de plástico. Nos ensaios
“E1 a E4” a adição da composição CaCO3-EVA no PP(1)
não foi indicada para aplicação em embalagens plásticas,
pois para essa linha de produto é necessário atender à
solicitação térmica de até 105ºC. Os resultados “E5 a E8”
mostraram que até 30% da composição do CaCO 3-EVA
pode ser adicionada ao PP(2) e, dessa maneira, os
compósitos podem ser utilizados na produção de
embalagens plásticas em conformidade com os requisitos
de segurança durante e após o processo de envase de
alimentos.

REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mundialmente, o mercado de palmitos movimenta
milhões de dólares, o Brasil representa a maior parcela
deste produto. Somente a produção legal brasileira
representa mais de 50% de todo o palmito
comercializado legalmente no mundo, que é estimado
grosseiramente ser em torno de 80.000 toneladas por
ano. Em SC existem diversos micro e pequenos
produtores que produzem palmito de maneira artesanal
sem
equipamentos
específicos
para
seu
beneficiamento. Diante disso o objetivo deste trabalho é
utilizar a metodologia de desenvolvimento de produto
para criar a concepção de uma estação automatizada
para beneficiamento de palmito voltado para pequenos
e médios produtores. De acordo com Rozenfeld et al.
(2006), o processo de Desenvolvimento de Produto
pode ser visto como um conjunto de atividades através
das quais se podem chegar às especificações do projeto
de um produto ou de seu processo de produção,
atendendo suas necessidades e garantindo a satisfação
dos clientes (SLACK 2009).

Foi elaborado um Projeto conceitual conforme mostra a
Figura 2, onde é apresentado o projeto final,
desenvolvido em CAD, do equipamento.
O equipamento possui uma área para a entrada do
palmito recém cortado. Este passará pelo processo de
descasque e posteriormente pela fatiação. Para sua
operação foi previsto a utilização e um operador que
ficará localizado na parte central do equipamento.
Figura 2 – Estação de beneficiamento de palmito.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste trabalho é caracterizada
por meio de pesquisa tecnológica, que busca a geração
de novos produtos. Para desenvolvimento do conceito
foi aplicada a metodologia de Rozenfeld et al. (2006)
que é apresentada na Figura 1.
Figura 1 - Metodologia aplicada no desenvolvimento do
produto.
Planejamento
do projeto

Projeto
informacional

Projeto
conceitual

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).
O projeto se inicia com o planejamento do projeto, onde
foram definidas as premissas e diretrizes para iniciar o
andamento do desenvolvimento. Nesta etapa foram
levantadas as necessidades dos clientes relacionadas à
utilização do produto. Para auxiliar o levantamento de
informações, elaborou-se um benchmark que captou
dados referentes aos produtos similares existentes.
Posteriormente, é aplicado o Projeto Informacional,
onde foram levantadas as reais necessidades dos
produtores. Nesta etapa, foi desenvolvida a função
qualidade, através da ferramenta QFD, onde se obteve
informações importantes referente aos fatores
diretamente ligados à qualidade percebida pelo cliente.
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Fonte: Próprio autor.

CONCLUSÃO
Após uma análise de viabilidade técnica e
mercadológica a concepção apresentada se
apresentou
viável
às
necessidades
dos
consumidores, estando pronta para um posterior
projeto detalhado. A concepção de produto
proposto atende as principais funções de
beneficiamento do palmito, o que pode contribuir
positivamente com trabalho dos pequenos e
médios produtores.
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INTRODUÇÃO
O projeto consiste em desenvolver um robô autônomo,
programado na plataforma Arduino, que utiliza de
sensores ultrassônicos para executar uma função de
patrulha, desviando dos obstáculos no caminho. Ao
dispositivo, foi acoplada uma vassoura “feiticeira”, que
rotaciona com um motor DC 12 Volts, para que, enquanto
o robô se movimente, também limpe o caminho em que
está ambientado.

METODOLOGIA
Para entender a total funcionalidade do robô e atingir os
resultados propostos é necessária certa compreensão do
material e tecnologia utilizados. O desenvolvimento do
protótipo foi dividido em vários processos e atividades
diferentes, tais como: Pesquisa, elaboração do projeto,
seleção de peças, montagem do chassi, aplicação da
linguagem de programação, etc...
O sistema lógico do robô funciona de forma simples,
porém eficaz. O dispositivo é programado com um
algoritmo que faz com que o robô siga em linha reta e
desvie de um obstáculo quando encontrado, seguindo o
raciocínio “Segue – encontra um obstáculo – desvia –
segue...”. Para concluir o desvio, foram utilizados dois
sensores ultrassônicos, um em cada lado do robô:
Quando o sensor do lado esquerdo detecta um obstáculo,
ele faz uma comparação com o direito (e vice-versa), para
realizar o contorno. Caso a comparação determine que o
sensor de um lado está detectando um obstáculo mais
próximo que o do outro, o robô tornará a mover para a
direção em que o obstáculo está mais distante.

bateria, a maior parte do código e as funções quase
todas determinadas, iniciamos os testes de
funcionamento completo, que estavam sendo
realizados nos ambientes como sala de aula e
laboratório de robótica (chão) tendo como
obstáculos cadeiras, mesas, e pessoas, as funções
corresponderam nossas expectativas com sucesso.
Tabela 01 – Itens necessários para o funcionamento do
robô.
Material
Quantidade
Figura 1: Vista superior
Utilizado
Chassi
1 do robô, sem a vassouPlaca
1
ra.
Arduino
Servos
3
motores
Drive motor
1
Sensores
2
ultrassônicos
Jumpers
Não estimado
Resistores
Não estimado
Rodas
3
Protoboard
1
Vassoura
1
Feiticeira
Shield Power
2
Sensor
1
óptico
Encoder
1
Chip l293ne¹
1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O robô apresentou resultados significativos, nos
primeiros testes estávamos inclinados a fazer os
motores 9v de DC rotacionarem as rodas do robô e
programar o sketch para as rotações serem
ordenadas para ele não fazer movimentos de
rotações em torno de si, e sim seguir uma linha reta
como desejávamos. Os próximos testes foram em
cima dos sensores ultrassônicos, onde foi calibrada
a distância detectável, e juntamente adicionar uma
nova parte no código com a distância correta em
que os sensores devem interferir no funcionamento
dos motores para redirecionar o robô e lado que ele
deve virar para se posicionar corretamente e
continuar seguindo. Com os objetivos sendo
alcançados tivemos que fazer testes com a melhor
bateria para o sistema, chegando a conclusão de
que uma de 12v seria a melhor opção. Com a
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CONCLUSÃO
Concluímos que o projeto tem demonstrado bons
resultados, sem maiores dificuldades na aplicação das
ideias desenvolvidas, após testes realizados, e
buscaremos melhorar e perfeiçoar o projeto desenvolvido.
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Palavras-Chave: Biocélula a combustível, Saccharomyces cerevisiae, eletrodo de carbono, azul da prússia,
quitosana.
Figura 1 – Voltametria cíclica do eletrodo esfoliado x não
esfoliado

INTRODUÇÃO
As
biocélulas
a
combustível
são
dispositivos
eletroquímicos capazes de gerar energia elétrica através
da oxidação da matéria orgânica por biocatalisadores
(enzimas e microrganismos). O uso dessas biomoléculas
com ação catalisadora requer métodos de imobilização
eficientes, que forneçam um ambiente favorável para a
estabilização da biomolécula e favoreçam a reação
catalisada.
Outro
componente
importante
no
desenvolvimento de dispositivos bioeletroquímicos são os
mediadores eletroquímicos que atuam a fim de tornar
mais efetiva a transferência eletrônica entre a biomolécula
e o eletrodo suporte.
O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento
de um bioânodo utilizando um eletrodo de grafite com
superfície esfoliada modificada com biofilmes de
quitosana e azul da Prússia para imobilização de
Saccharomyces cerevisiae como biocatalizador.

METODOLOGIA
Para a construção do eletrodo, esfoliou-se um bastão de
carbono através de uma adaptação do método
[2]
Hummers : adicionou-se 65 mg de NaNO3 em 10 mL de
H2SO4 (95%) sob agitação magnética, em banho de gelo.
Após, solubilizou-se 391 mg de KMnO4. A solução foi
retirada do banho de gelo, e adicionou-se o bastão de
carbono na solução por 15 minutos. Ao ser retirado,
lavou-se o carbono com água e H2O2 (3%).
A aplicação dos biofilmes de quitosana e azul da prússia
foram
feitas
utilizando-se
eletrodeposição
por
cronoamperometria. A solução de quitosana (1%) foi
preparada em 100 mL de ácido acético. O filme de azul da
prússia foi eletrodepositado a partir de três soluções de
volume iguais de: 68 mg de FeCl3; 82 mg de K3Fe(CN)6 e
0,5 mL de HCl em 25 mL de água.
Para a aplicação da levedura sobre o eletrodo modificado,
preparou-se uma mistura de 1 g de Saccharomyces
cerevisiae obtida comercialmente como fermento
biológico Fleischmann®, 1,0 g de alimento à base de
glicose Yoki® e 20 mL de água e incubou-se o eletrodo
por 24 horas.
A caracterização do eletrodo e das modificações foram
feitas por voltametria cíclica realizada em um
potenciostato BioLogic SP-200.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na figura 1, observa-se que existe uma
diferença de corrente notória entre o eletrodo de carbono
esfoliado e o não esfoliado, mostrando que o método de
modificação foi eficaz e melhorou o processo de
transferência eletrônica do eletrodo.
A partir desse resultado, foram feitas diferentes
modificações sobre o eletrodo de carbono esfoliado para
obter a melhor configuração dos biofilmes do biopolímero
e mediador (azul da prússia).
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Fonte: Elaborada pelo autor.
As modificações testadas foram: (1) uma camada de
quitosana (Q), (2) uma camada de azul da prússia e uma
de quitosana (PB/Q), e (3) uma camada de azul da
prússia entre duas camadas de quitosana (Q/PB/Q). Os
resultados obtidos são mostrados na tabela 1.
Tabela 01 – Modificações para a otimização do bioânodo.
Corrente de
Corrente de
Modificação
Oxidação (mA)
Redução (mA)
Q
1,54
-1,99
PB/Q
1,18
-1,46
Q/PB/Q
2,91
-3,25
Fonte: elaborada pelo autor.
Ao comparar os valores de corrente, nota-se que a melhor
configuração foi a (3), pois embora a quitosana não seja
uma boa condutora, essa limitação é contornada com a
aplicação do mediador eletroquímico.

CONCLUSÃO
A esfoliação do bastão de carbono mostrou-se eficaz para
aplicação como eletrodo para o bioânodo. Além disso, a
modificação com duas camadas de biofilme de quitosana
com uma de azul da prússia no meio, apresentou ser
biocompatível e facilitou a transferência de elétrons,
mostrando-se ser uma boa opção de plataforma para
imobilização da levedura Saccharomyces cerevisiae.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente o uso de gases inflamáveis se
tornou comum tanto no meio doméstico quanto Industrial, desta forma são usados inúmeros tipos De
gases distintos, entre eles, os inflamáveis. Em 2015
no estado de São Paulo, o corpo de Bombeiros registrou mais 4 mil casos envolvendo o gás de cozinha (GLP), e este tipo de acontecimento desagradável com gases vem aumentando Aproximadamente
15% nos estados da região sul e sudeste do Brasil.
Além do aumento destes Acontecimentos, o que
mais preocupa, são os Danos causados, até porque
estes tem altos níveis de prejuízo, incluindo danos
estruturais severos ao ambiente e fatalidades aos
indivíduos envolvidos.
Tendo em vista o aumento e o alto nível dos
desastres em acidentes com gases e o uso inexistente de qualquer sistema de segurança em laboratórios de soldagem, torna-se imprescindível a utilização de algum método ou sistema de Segurança que
evite previna acidentes. Observando tal necessidade, o projeto visa a elaboração de um sistema regido por um microcontrolador, que detecte e controle
as concentrações de gás em ambientes De soldagem, tendo como objetivo ser acessível economicamente, preciso, automatizado e interativo, para que
diminua consideravelmente os acidentes envolvendo, principalmente, gases inflamáveis.

O resultado desse projeto futuramente prevê uma
construção de um sistema de segurança, que
detecte E controle as concentrações de gás em
ambientes De soldagem, para que diminua
consideravelmente os Acidentes envolvendo
principalmente gases Inflamáveis. (conforme
modelo figura 01).

METODOLOGIA
Para a elaboração do projeto é imprescindível uma
boa base de pesquisa, com isso conseguimos
elaborar o esboço do circuito elétrico e definir a
localização de sensores com base na necessidade
e melhor funcionamento de cada um. Em caso de
acidente o próprio sistema, além de controlar
vazamentos por meio de válvulas solenoides e
dissipar os gases ativando os exaustores, informará
o responsável pelo ambiente que algo está
ocorrendo por meio de mensagem via internet.
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Figura 01 – Gases na Soldagem
fonte: http://www.sitedasoldagem.com.br/sms

CONCLUSÃO
Diante as áreas do mercado, o projeto apresentar
grande potencial de Desenvolvimento e sucesso.
Visando a segurança dentro dos ambientes
envolvendo gases, Podendo assim atingir Seus
objetivos facilmente para a melhoria da Segurança
em ambientes de soldagem.

REFERÊNCIAS
MANTOVANI, Suely cunha amaro. Microcontrolador.
Faculdade de engenharia ilha solteira, 2013
http://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/enge
nhariaeletrica/microcontroladores-_pic-1.pdf
SARAIVA, Flávio. Sensores de gases inflamáveis.
Manutenção e suprimentos ,2010
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteu
do/3246-como-detectores-de-gas-funcionam/

1108 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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INTRODUÇÃO
A drenagem ácida mineral (DAM) é reconhecida como um
dos mais graves problemas ambientais que envolvem a
indústria da mineração. A região sul de Santa Catarina,
que possui a atividade carbonífera como uma das
principais fontes de desenvolvimento econômico, deparase com seus recursos hídricos seriamente afetados. O
presente estudo tem por objetivo o tratamento de água
fluvial impactada por DAM em um dispositivo piloto por
meio da utilização de casca de siri, um biomaterial rico em
quitina, adsorvente de metais, e em carbonato de cálcio,
que diminui a acidez.

respectivamente,
segundo
Resolução
CONAMA
357/2005). O manganês necessitará de tratamentos
posteriores para obter a concentração dentro do limite
recomendável, menor que 0,5 mg/L.
Tabela 01 – Resultados com o dispositivo piloto.
Tempo
Al (mg/L) Fe (mg/L) Mn (mg/L)
pH
0h

18,5

14,4

1,90

3,07

Primeira batelada
2h

0,20

2,40

1,20

6,41

5h

0,30

0,24

0,60

7,36

8h

0,60

0,24

0,60

7,55

10h

0,40

0,35

0,80

7,66

METODOLOGIA

Terceira batelada

O tratamento de águas impactadas pela DAM baseou-se
nos estudos realizados por Núñez (2016). Foi
desenvolvido um dispositivo, capaz de operar em regime
de batelada, composto por um recipiente com capacidade
de até 40L, que possui um eixo de rotação central, com
velocidade de agitação controlada. Para o melhor contato
água x casca de siri, inseriu-se um suporte na parte
superior, com hastes de diferentes comprimentos na
direção vertical, que possui preso em suas extremidades
inferiores, pequenos sacos que contém a quantidade do
material bioadsorvente pré-determinada. O suporte facilita
a remoção e substituição do adsorvente do tanque uma
vez saturado de metais. Os testes foram realizados em
regime de batelada com 30L de água impactada por DAM,
que foi trocada a cada 10h, com o uso de 300g de casca
de siri. A água tratada foi analisada em tempos de contato
intermediários (2h – 10h).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

2h

0,10

1,85

1,50

7,78

5h

0,10

0,22

1,20

7,85

8h

0,30

0,63

1,20

8,00

10h

0,20

0,09

1,00

8,13

Fonte: Autor (2016).

CONCLUSÃO
O tratamento mostrou-se efetivo para neutralização da
acidez e remoção dos metais. Entretanto, há necessidade
da realização de mais experimentos para determinar com
maior precisão as condições de operação e a capacidade
de adsorção do biomaterial. O presente projeto
apresentou-se até o momento viável e de grande
importância na região Carbonífera de Santa Catarina,
visto que se podem aproveitar as águas fluviais poluídas
para reuso secundário não potável, preservando os
recursos hídricos de qualidade para fins mais nobres.

O dispositivo encontra-se em funcionamento e em fase de
testes (Fig. 01).
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alcançando-se nas três primeiras bateladas valores de pH
e concentrações de alumínio e ferro aceitáveis para o
reuso da água para fins não potáveis (0,2 e 5,0 mg/L,
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BUGRES EM SANTA CATARINA, BRASIL
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Palavras-Chave: Bromélia, Ecologia de População, Mata Atlântica.

INTRODUÇÃO
Estudos demográficos possibilitam a compreensão dos
aspectos de uma população, tais como: suas adaptações,
interações e expectativa de vida (OYAMA, 1993). A Mata
Atlântica é considerada um dos biomas mais ricos em
biodiversidade (GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2005).
Conhecer as espécies vegetais que fazem parte deste
ambiente contribui para estratégias de conservação. Uma
espécie vegetal de importância ecológica é Nidularium
innocentii Lem. (Bromeliaceae) que apresenta papel
significativo na ciclagem e incorporação de nutrientes
atmosféricos ao sistema e serve de micro-habitat para
muitas espécies (OLIVEIRA, 2004). O conhecimento da
distribuição desta população no Parque Ecológico Rancho
dos Bugres localizado no município de Pedras Grandes,
Estado de Santa Catarina, Brasil é incipiente, assim
buscamos avaliar a estrutura populacional de N. innocentii
(Bromeliaceae) ao longo da principal trilha do parque.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado ao longo da trilha principal do
Parque Ecológico Rancho dos Bugres (28°29’04’’S;
49°15’24’’O) localizado na comunidade de Azambuja no
município de Pedras Grandes, Santa Catarina, Brasil. A
caracterização demográfica de N. innocentii ocorreu em
abril de 2016, sendo demarcados três transectos de 50 m
de comprimento por dois metros de largura (devido as
condições da trilha). Em cada transecto, os indivíduos de
N. innocentii foram contabilizados, identificados com
etiquetas e tomadas as variáveis: comprimento da folha
central, altura da bromélia e diâmetro do tanque de água.
Os indivíduos foram classificados quanto ao agrupamento
(isolados ou agrupados), modo de vida (terrestre ou
rupícolas) e estádio de desenvolvimento (vegetativo
reprodutivo ou broto) – para classificação foram
denominados vegetativos, aqueles sem presença de flor
nem fruto; reprodutivos aqueles com estrutura reprodutiva
(flor e fruto) e brotos, os indivíduos com vestígios da
planta mãe, caracterizando-se, portanto, como brotações,
de acordo com Rogalski et al. (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi encontrado um total de 101 indivíduos de N.
innocentii, distribuídos de acordo com o estádio de
desenvolvimento em: 88 vegetativos, seis reprodutivos e
sete brotos (Tabela 01).
Foi registrada maior abundância de indivíduos de N.
innocentii agrupados e de hábito terrestre (Tabela 2). O
baixo número de indivíduos reprodutivos de bromélias
associada alta porcentagem de indivíduos agrupados
pode ser indicativo de predominância de reprodução
assexuada (ramets) (ROGALSKI et al., 2007).
Tabela I – Número total de indivíduos de N. innocentii em
cada transecto por estádio de desenvolvimento.
Transecto
Estádio de desenvolvimento
N
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Vegetativo Reprodutivo
1
5
0
2
77
5
3
6
1
Total
88
6
Fonte: Dados do autor, 2016

Broto
0
7
0
7

5
89
7
101

Tabela II – Estrutura populacional de N. innocentii por
modo de vida (hábito) e agrupamento.
Hábito
Agrupamento
Transecto
Terrestre Rupícola Isolada Agrupada
1
2
3
2
3
2
89
0
0
89
3
4
3
4
3
Total
95
6
6
95
Fonte: Dados do autor, 2016
A altura média das bromélias foi 52,6 ± 12,44 cm, o
comprimento médio da folha central foi 38,5 ± 11,83 cm e
o diâmetro médio do tanque foliar foi 4,3 ± 0,6 cm. As
medidas registradas para as três variáveis corroboram
com os padrões registrados para N. innocentii. por
Tardivo & Cervi (1997).

CONCLUSÃO
Observou-se uma população de N. innocentii estabelecida
e distribuída em todos os transectos dentro da trilha do
Parque Ecológico Rancho dos Bugres. A maior parte da
população se encontra agrupada, com hábito terrestre e
apresentando estádio de desenvolvimento vegetativo,
este fato é ainda reforçado pela facilidade de
estabelecimento das brotações no ambiente, já que as
mesmas contam com a alocação de recursos energéticos
da planta mãe.
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Palavras-Chave: Ecologia trófica; Pesca de arrasto; Bycatch.

INTRODUÇÃO
Paralonchurus brasiliensis é um Sciaenidae comum no
bycatch da pesca de arrasto do camarão sete-barbas (X.
kroyeri) no sul do Brasil. A despeito de sua importância
ecológica, estudos sobre os hábitos alimentares dessa
espécie são ainda incipientes (COSTA et al., 2012).
Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar os
hábitos alimentares de P. brasiliensis, a fim de se avaliar
o impacto da pesca de arrasto sobre as cadeias
alimentares marinhas costeiras do sul do Brasil.

METODOLOGIA
Foram dissecados 1219 estômagos de P. brasiliensis
capturados na pesca do camarão X. kroyeri, entre
julho/2013 e junho/2014, em Penha, SC. Descreveu-se
o grau de repleção dos estômagos e as presas
identificadas com referências especializadas. Foram
calculados a frequência de ocorrência, a média dos
pontos e o índice alimentar.

Tabela 01 - Composição da dieta de P. brasiliensis.
Legenda: freqüência de ocorrência (FO%), média de
pontos (MP%) e índice alimentar (IAi%).
Itens alimentares
Nematoda
Polychaeta

FO%
5,27
36,10

MP%
1,78
50,55

IAi%
0,30
58,30

Crustacea
Ophiuroidea
Matéria orgânica

34,90
11,20
8,25

33,12
9,27
3,40

36,93
3,32
0,90

4,28
100,00

1,88
100,00

0,25
100,00

Outros
Total
Fonte: os autores.

Os resultados obtidos para P. brasiliensis estão dentro
do esperado, pois integrantes da família Sciaenidae, em
geral, apresentam uma ampla diversidade alimentar,
sendo os macrobentos, fundamentais na dieta dessa e
de outras espécies marinhas (AMARAL, MIGOTTO,
1980; BRANCO et al., 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do grau de repleção dos estômagos revelou
que 419 (34,37 ±2,33%) estavam cheios, 414 (25,76
±3,28%) parcialmente cheios, 307 (25,18 ±5,70%)
médios, 129 (10,58 ±2,65%) parcialmente vazios e 50
(4,10 ±0,88%) vazios (Fig. 01).
Figura 01 - Grau de repleção dos estômagos de P.
brasiliensis. Legenda: C (cheio), PC (parcialmente
cheio), M (médio), PV (parcialmente vazio) e V (vazio).

CONCLUSÃO
De acordo com os nossos estudos P. brasiliensis tem
preferência trófica por polychaeta, crustacea e
ophiuroidea e parece ser uma espécie-chave nas
cadeias tróficas do sul do Brasil. Este trabalho permitiu
a discussão do impacto da pesca de arrasto de camarão
nas cadeias tróficas marinhas usando o P. brasiliensis
como modelo de estudo.
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Fonte: os autores.
O P. brasiliensis tem um amplo especto trófico, com
maior preferência alimentar por polychaeta, crustacea e
ophiuroidea. Esses macroinvertebrados formaram o
grupo das presas dominantes, tanto na frequência de
ocorrência relativa dos itens alimentares (36,10%,
34,90% e 11,20%), quanto na média dos pontos
(50,55%, 33,12% e 9,27%) e nos percentuais dos
índices alimentares (58,30%, 36,93% e 3,32%) (Tab. I).
No outro grupo ficaram nematoda, matéria orgânica e
outros (algae, cnidaria, nemertinea, sipuncula, mollusca
e escamas de peixes), que em conjunto contribuíram
com as menores taxas dos itens alimentares (Tab. 01).
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Palavras-Chave: Folhas; Floresta Atlântica; Herbivoria.
4
5

INTRODUÇÃO
Devido à grande quantidade de nutrientes existentes nas
plantas e de elas serem um tipo de alimentação imóvel,
vários insetos as considera como único alimento para sua
sobrevivência. Esses insetos são classificados como
herbívoros, sendo herbivoria o processo em que essas
espécies vegetais apresentam marcas em suas folhas,
raízes, flores e frutos deixados por esses organismos. A
quantidade e a variedade de insetos que se alimentam de
plantas acabam, por sua vez, diversificando as espécies
vegetais. Assim sendo, a interação entre os insetos e
plantas é considerada como uma relação fundamental
para o conhecimento e entendimento de como funciona a
biodiversidade e a vida na Terra (SCHOONHOVEN et al.,
1998). Em razão da urbanização, atividades agrícolas e
exploração de carvão, as florestas de Mata Atlântica de
Santa
Catarina
encontram-se
cada
vez
mais
fragmentadas. Diante dessa relação se faz necessária à
realização de estudos à interação entre os animais e as
plantas da região, para melhor entendimento e
manutenção da biodiversidade local (TONHASCA
JUNIOR, 2005). Portanto, este estudo visa verificar e
comparar as taxas de herbivoria das espécies arbustivolenhosas encontradas em diferentes pontos de
amostragens do Parque Ecológico.

>25 e <50
>50 e <100

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi coletado um total de 30 morfo espécies arbustivaslenhosas, do total de 40 indivíduos. As famílias mais
abundantes foram: Myrtaceae e Rubiaceae (n = 5,
respetivamente), sendo a espécie mais abundante a
Eugenia aff. brasiliensis Lam (n = 4). A espécie com o
maior índice de herbivoria (IH) foi Vantanea sp. com
1,865, apresentando 34% das folhas herbivoradas
(Figura1). Foi registrada em todas as espécies vegetais
que a área foliar que possuía maior dano era causada por
insetos mastigadores.
Figura 1: Índice de herbivoria (IH) calculado para cada morfoespécie vegetal arbustiva lenhosa registrada ao longo da trilha do
Parque Ecológico Rancho dos Bugres, Pedras Grandes, Santa
Catarina, Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado ao longo da trilha principal do
Parque Ecológico Rancho dos Bugres (28°29’04’’S;
49°15’24’’O) localizado na comunidade de Azambuja no
município de Pedras Grandes, Santa Catarina, Brasil, no
período de abril e maio de 2016. Foram estabelecidos 30
pontos amostrais, correspondentes a 2 m², com uma
distância mínima de dois metros em relação à trilha.
Dentro de cada unidade amostral (2 m²) foi realizada a
contagem das plantas lenhosas arbustivas (< dois metros
de altura e DAP > 2,5 cm) e de cada espécie encontrada
foram coletadas 20 folhas, totalizando 800. Em laboratório
foi calculada a taxa de herbivoria e realizada a
identificação
das
plantas
arbustivas
lenhosas
encontradas, cada indivíduo foi identificado quanto à sua
espécie vegetal e as alterações sofridas pela herbivoria foi
feita com base na modificação foliar que ocorre por
insetos mastigadores, minadores, broqueadores e
galhadores. O índice de herbivoria foi calculado de acordo
com a metodologia proposta por Dirzo & Dominguez
(1995) (Quadro 1) através da fórmula IH = Σ (ni x i)/N, foi
calculado o índice de herbivoria, onde: ni = número de
folhas por categoria i de dano; i = categoria de herbivoria
(0 – 5); N = número total de folhas para cada parcela
amostral (DIRZO & DOMINGUEZ, 1995).
Quadro 1. Classificação do Índice de Herbivoria de acordo com a
área foliar consumida.
Classe de
herbivoria (i)
0
1
2
3

Área foliar consumida
(%)
0
>0 e < 6
>6 e <12
>12 e <25
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Estudos realizados por Penante et al., (2007) mostraram
que a percentagem de folhas acometidas na herbivoria é
bem maior quando há a ocorrência de mais de um
herbívoro, indicando que a presença de um herbívoro
facilita a ação do outro, provocando conjuntamente um
estresse fisiológico maior na planta.

CONCLUSÃO
A Vantanea sp. foi a espécie vegetal que maior
apresentou IH.
A presença de danos ocasionados por herbívoros
mastigadores foi mais frequente em relação aos outros
tipos de fitofagia em todas as espécies vegetais
registradas.
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Palavras-Chave: Coprófagos, Scarabaeinae, Mata Atlântica.
INTRODUÇÃO
Os insetos pertencentes à subfamília Scarabaeinae
(Coleoptera: Scarabaeidae) compreendem cerca de 7.000
espécies (SCARABNET, 2016) distribuídas principalmente
nas regiões tropicais (HANSKI, 1991). De acordo com o
comportamento alimentar e de nidificação estes
organismos proporcionam a desestruturação e a
decomposição da matéria orgânica que consomem,
participando do processo primário de ciclagem de
nutrientes (NICHOLS et al., 2007). O comportamento
alimentar é variável, havendo espécies saprófagas,
coprófagas e necrófagas, sendo que a maioria apresenta
hábitos copro-necrófagos. Assim, este estudo buscou
avaliar a preferência alimentar de besouros escarabeíneos
em um remanescente de Mata Atlântica, no município de
Pedras Grandes, Santa Catarina.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Pedras Grandes, no
Parque Ecológico Rancho dos Bugres, localizado em Santa
Catarina (28º29’04’’S e 49º15’24’’O). As coletas foram
feitas no final de março e na primeira quinzena de abril de
2016 (outono). Foram utilizadas armadilhas de queda do
tipo pitfall distanciadas por 15 m entre si, sendo
intercaladas com três tipos de iscas: fezes humanas, fruto
(banana em decomposição) e pescado (20 g cada). Foi
implementado um total de 30 armadilhas dentro da mata,
nas proximidades das trilhas. Os indivíduos coletados
foram preservados em álcool 70% e posteriormente
alfinetados, pesados e medidos para identificação com o
auxílio da chave dicotômica descrita por Vaz de Mello et al.
(2011) e a confirmação foi feita com base na coleção
referência do LECAU. Foi analisada a riqueza, biomassa e
abundância relativa das espécies encontradas. Cálculos
dos estimadores Jacknife 1 (e seus intervalos de confiança
a 95%) foram realizados para estimar a riqueza no
ambiente florestal estudado. As análises foram feitas
utilizando EstimateS v.9.1.0 (COLWELL et al., 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Registrou-se um total de 94 indivíduos pertencentes a sete
gêneros e 15 espécies, sendo encontrada uma maior
riqueza na isca de fezes (S = 12 spp.), enquanto que iscas
de banana e pescado apresentaram três e sete espécies,
respectivamente (Tabela 1).
Eurysternus parallelus (Castelnau, 1840) uma espécie
endocoprídea foi a que apresentou maior abundância (N=
63), principalmente em armadilhas iscadas com fezes
humanas (N= 62).
Tabela 1. Abundância total, riqueza e biomassa de escarabeíneos
capturados entre o mês de março e abril de 2016 em um parque
ecológico no município de Pedras Grandes, Santa Catarina. B=
biomassa (peso médio (mg)); P= paracoprídeos; E=
endocoprídeos; R= rolador.
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Espécies
Canthidium sp. 1
Canthidium sp. 2
Canthidium sp. 3
Canthidium sp. 4
Canthon rutilans cyanescens Harold, 1868
Coprophanaeus sp. 1
Deltochilum brasiliensis Castelnau, 1840
Deltochilum sp. 1
Dichotomium nisus Olivier, 1789
Dichotomius sericeus (Harold, 1867)
Dichotomius sp. 1
Dichotomius sp. 2
Eurysternus parallelus Castelnau, 1840
Eurysternus sp. 1
Trichillum externepunctatum Preudhomme de Borre, 1880

GF
P
P
P
P
T
P
T
T
P
P
P
P
E
E
P

Peso Médio (mg)
4.66
13.00
12.00
32.00
43.00
197.00
128.00
107.00
218.00
164.80
324.00
226.00
34.00
58.00
13.00

Tamanho médio (mm)
6.18
5.79
6.32
6.09
10.12
16.19
24.63
11.68
17.24
14.39
19.54
19.19
11.14
14.22
4.98

Riqueza
Abundância

Iscas
Fezes
Banana Pescado
N/B
N/B
N/B
3/13.98
0/0
0/0
3/39.00
2/26.00
0/0
2/24.00
0/0
1/12.00
1/32.00
0/0
0/0
1/43.00
0/0
0/0
1/197.00
0/0
0/0
2/256.00
0/0
1/128.00
0/0
0/0
1/107.00
1/218.00
0/0
0/0
1/164.00
4/659.20 1/164.80
0/0
1/324.00
2/648
1/226.00
0/0
0/0
62/2108.00
0/0
1/34.00
1/58.00
0/0
0/0
0/0
0/0
1/13.00
12
3
7
79/3378.98 7/1009.20 8/1106.80

Total
N/B
3
5
3
1
1
1
3
1
1
6
3
1
63
1
1
15
94

Segundo o estimador de riqueza Jackknife 1, o número de
espécies observadas em cada isca não foi similar ao
número esperado, indicando suficiência amostral de 65,9%
(Figura 1). Pelas coletas ocorrem no outono esperava-se a
baixa suficiência de amostragem, uma vez que este grupo
em regiões neotropicais apresenta maior ocorrência na
primavera e verão (HALFFTER & MATTHEWS, 1966).
Apesar de altamente especializados em excrementos de
mamíferos devido a processos evolutivos, diversos
escarabeíneos apresentam uma alta generalidade
alimentar (LARSEN et al., 2006).
Figura 1: Curva de rarefação de besouros escarabeíneos
capturados entre março e abril de 2016 no Parque Ecológico
Rancho dos Bugres, município de Pedras Grandes (SC).

CONCLUSÃO
No presente estudo, observou-se uma maior riqueza de
espécies nas armadilhas iscadas com fezes, seguida de
pescado e banana. A maior abundância encontrada foi de
Eurysternus parallelus (Castelnau, 1840).
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LISTA PRELIMINAR DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS PRESENTES NO PARQUE
ECOLÓGICO RANCHO DOS BUGRES NO SUL DE SANTA CATARINA
Maria Ester Bueno dos Santos¹ & Patrícia Menegaz de Farias¹
Universidade do Sul de Santa Catarina, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael Betthoven Villar Ferrin, Laboratório de
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Palavras-Chave: Coleoptera, Mata Atlântica, Scarabaeinae.
INTRODUÇÃO
O bioma Mata Atlântica se encontra fortemente ameaçado
em termos de sua biodiversidade devido a vários fatores
antrópicos que interferem diretamente no ecossistema
(BRANDL, 2013). Os besouros da subfamília
Scarabaeinae são insetos que compreendem cerca de
7.000 espécies em nível mundial distribuídas
principalmente nas regiões tropicais e utilizam
principalmente fezes de mamíferos (coprofagia) e animais
em decomposição (necrofagia) como fonte de
alimentação (HANSKI, 1991). Em termos funcionais, os
escarabeíneos participam da ciclagem de nutrientes e no
ciclo de decomposição de matéria orgânica e têm grande
importância no funcionamento dos ecossistemas,
podendo ser utilizados como indicadores do estado de
conservação de uma determinada área (NICHOLS et al.,
2008). Desta forma o estudo das comunidades destes
organismos torna-se imprescindível para o conhecimento
do estado de conservação dos ambientes em que eles se
encontram. Sendo assim, nosso estudo buscou realizar
um levantamento preliminar das espécies de besouros
escarabeíneos encontrados em um remanescente de
Mata Atlântica, no sul de Santa Catarina pertencente ao
Parque Ecológico Rancho dos Bugres.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido no município de Pedras Grandes,
comunidade de Azambuja, no Parque Ecológico Rancho
dos Bugres, localizado no estado de Santa Catarina
(28º29’04’’S e 49º15’24’’O). Foi realizada uma coleta no
mês de março de 2016 correspondendo à estação de
verão (Licença SISBIO 52848-1). Para amostragem dos
besouros escarabeíneos as armadilhas utilizadas foram
do tipo queda (pitfall) distanciada por 25 m entre si, sendo
intercaladas com iscas de fezes humanas e pescado (10
g cada). Foi instalado um total de 20 armadilhas ao longo
de um transecto. Os indivíduos coletados foram
preservados em álcool 70% e posteriormente, em
laboratório os mesmos foram alfinetados, pesados e
medidos. A identificação foi realizada através de o chave
dicotômica descrita por Vaz de Mello et al. (2011) e a
confirmação foi feita com base na coleção referência do
Laboratório de Entomologia (LECAU) e por especialista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Registrou-se um total de 160 indivíduos pertencentes a
oito gêneros e 13 espécies (Tabela 1). Eurysternus
inflexus (Germar, 1824) foi a espécie que apresentou
maior abundância (N= 104), sendo a maioria em
armadilhas iscadas com fezes humanas (N= 101),
seguido de Dichotomius sericeus (Harold, 1867) com 22
indivíduos. A alta diversidade do grupo pode estar
relacionada à partição de recursos dentro do grupo. Para
a América do Sul há registros de pelo menos 1.250
espécies e a nível nacional cerca de 620 espécies de
Scarabaeinae, sendo que 323 são endêmicas, mas
devido à carência de dados em diversas regiões do país,
calcula-se que este número seja superior (VAZ-DEMELLO, 2000).
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Tabela 1. Lista preliminar escarabeíneos capturados no mês de
março de 2016 em um parque ecológico no município de Pedras
Grandes, Santa Catarina. B = biomassa (peso médio); F= fezes;
P = pescado; T = tamanho médio; N = número total.

CONCLUSÃO
Até o momento tem-se registrado uma riqueza total de 13
espécies, sendo E. inflexus a espécie que apresentou
maior abundância com número total de 104 indivíduos.
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FAUNA ATROPELADA NAS SC-487 E SC-100 ENTRE AS CIDADES DE JAGUARUNA
E LAGUNA, SANTA CATARINA, BRASIL.
Renata Fernanda Hentz Figueiredo1, Gabriel Laurindo2, Rodrigo Ávila Mendonça3
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Palavras-Chave: Ecologia de estrada, atropelamento de fauna, fragmentação.

INTRODUÇÃO
Áreas ocupadas por rodovias exercem pressão sob a fauna
silvestre, pois remove parte do habitat, gerando impactos
negativos nestes ambientes, além de agir como barreira
inibindo a dispersão e a migração das espécies. A presente
pesquisa ocorreu no extremo sul de Santa Catarina a 150
km de Florianópolis capital do estado, nas SC-487 e SC100 que embora apresentem nomes distintos, pertencem
ao mesmo traçado. As rodovias amostradas têm um perfil
nitidamente rural, com praticamente todo o solo ocupado
com atividades agropastoris. Este trabalho objetivou
conhecer a fauna atropelada das rodovias estaduais SC487 trecho sem passafauna e SC-100 trecho com
passafauna, entre os municípios de Jaguaruna e Laguna,
Santa Catarina, além de: (i) realizar o monitoramento da
fauna atropelada; (ii) identificar as espécies com maior
frequência de atropelamento; e (iii) identificar os HotSpots
na área amostrada.

Figura 01 – Hotspots dos pontos com maior incidência de
atropelamento.

Fonte: Google earth

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

O estudo foi realizado entre os meses de maio de 2015 a
abril de 2016, perfazendo o total de 12 campanhas de
amostragens com intervalos de 12 dias, totalizando 28
saídas de campo. Utilizou-se veículo automotor com
velocidade média de 40 km/h. As carcaças encontradas
foram georreferenciadas, fotografadas e quando possível
identificadas in loco. Os dados coletados também foram
disponibilizados no SISTEMA URUBU, afim de
complementar o banco de dados do respectivo sistema. As
análises da localização dos Hotspots foram realizadas
através do software SIRIEMA, usando a análise de
Hotspots-linear com os seguintes parâmetros: raio de 100
metros, 500 divisões e confiabilidade de 90%.

Considerando a existência de agrupamentos significativos
(14 Hotspots) na distribuição de atropelamentos em
determinados trechos das rodovias SC-487 e o fato de não
apresentar passafauna pode-se sugerir que este seja um
dos motivos do expressivo número indivíduos e espécies
atropeladas neste trecho. Diferentemente, a SC-100 ao
longo do trecho possui oito passafauna que provavelmente
auxiliou no baixo índice de atropelamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registrados 110 indivíduos atropelados. Dentre eles,
59 mamíferos, 24 aves, 14 anfíbios anuros, 12 répteis e um
artrópode. No total puderam ser identificadas 21 espécies,
das quais, sete eram de mamíferos, nove de aves, um
anfíbio, três répteis e uma de artrópode. Dos indivíduos
registrados 21 não foram identificados quanto a nível de
espécie devido ao estado da carcaça encontrada. Didelphis
albiventris foi a espécie que apresentou a maior frequência
(83,33%) seguida de Rhinella icterica (75,00%) e Felis
silvestres catus (66,67%). No total 19 Hotspots foram
identificados, dos quais 14 distribuídos no trecho da SC487 (Jaguaruna) e cinco na SC- 100 (Laguna), (Conforme
modelo figura 01). As frequências encontradas condizem
com outros estudos já realizados no Brasil, tendo o
Didelphis albiventris como a espécie com maior frequência
de mortalidade, podendo ser especialmente exercida pela
fragmentação de hábitats e pela pressão exercida nas
áreas de adensamento populacional e por se adaptarem a
variações de hábitats, além disso é possível verificar a
presença de fragmentos em ambos os lados da rodovia,
podendo influenciar na travessia para buscar abrigo,
reprodução e o forrageamento entre os fragmentos.
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Palavras-Chave: Conceito Jurídico de meio ambiente, Estudos de Impacto ambiental, Relatório de Impacto
ambiental.

INTRODUÇÃO
O Brasil possui um extenso arcabouço jurídico que regula
as atividades potencialmente ou efetivamente impactantes
ao meio ambiente. Nesse ordenamento estão assentados
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que investiga os
aspectos ambientais relacionados à localização,
instalação e operação do empreendimento, e o Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA), que apresenta as
conclusões e sintetiza as análises detalhadas no EIA
(BRASIL, 1986). Entretanto, tem-se observado que nem
todas as quatro dimensões presentes no conceito jurídico
de meio ambiente (natural, artificial, cultural e do trabalho)
são contempladas nestes estudos e relatórios (FARIAS,
2006; SIRVINSKAS, 2015). Essa negligência pode
resultar em EIAs/RIMAs omissos ou incompletos. A partir
dessa problemática, este trabalho teve como objetivo
geral avaliar a efetiva inserção do conceito jurídico de
meio ambiente no conteúdo ambiental mínimo de
EIA/RIMA, com vistas a refletir sobre a efetividade destes
instrumentos na proteção ambiental.

METODOLOGIA
Foi realizada pesquisa sobre o conteúdo ambiental
mínimo de EIA/RIMA na Constituição Federal e na
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. O
estudo do conceito jurídico de meio ambiente em suas
diferentes dimensões foi feito através de pesquisa
bibliográfica em livros e artigos publicados em periódicos
especializados. Com base nestes estudos, pode-se
avaliar se o conteúdo ambiental mínimo exigido pela
legislação contempla integralmente o conceito jurídico de
meio ambiente em suas quatro dimensões e quais
possíveis
implicações
ambientais
poderiam
ser
decorrentes da não inserção das mesmas nos conteúdos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

dimensão artificial está inserida indiretamente em relação
ao uso e ocupação do solo, que estão incluídos no meio
socioeconômico, omitindo-se os demais aspectos.
Percebeu-se também que o meio ambiente do trabalho
não está contemplado no conteúdo ambiental mínimo dos
EIAs/RIMAs. Estes resultados sugerem que as omissões
das dimensões nestes conteúdos podem resultar em
tomada de decisões equivocadas, além de prejudicar as
medidas mitigadoras e os programas de controle e
monitoramento ambiental.

CONCLUSÃO
A partir dos estudos, se pode concluir que o conteúdo
ambiental mínimo exigido pela legislação não contempla
integralmente o conceito jurídico de meio ambiente, o que
pode comprometer a proteção ambiental contra impactos
negativos decorrentes
de obras ou atividades
potencialmente causadoras de degradação.
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Os resultados permitiram indicar que a dimensão natural é
a que possui a maior abrangência no conteúdo ambiental
mínimo de EIA/RIMA, sendo contemplado o meio físico (o
subsolo, as águas, o ar e o clima, os recursos minerais, a
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água,
o regime hidrológico, as correntes marinhas e as
correntes atmosféricas) e o meio biológico e ecossistemas
naturais (a fauna, a flora e as áreas de preservação
permanente). Constatou-se a abrangência parcial da
dimensão cultural, sendo contemplada no meio
socioeconômico (sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais), porém não abrangeu a parte
imaterial de cultura (costumes e cultos religiosos). A
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DIETA DE Leopardus guttulus (HENSEL, 1872) EM DOIS FRAGMENTOS DE
RESTINGA, JAGUARUNA SANTA CATARINA.
Rafaela Beckhauser Uliano¹, Rodrigo Ávilla Mendonça², Alice Nunes Carvalho³
Joares Adenilson May Júnior4
Palavras-Chave: Leopardus guttulus, dieta, restinga.

INTRODUÇÃO
O gato-do-mato-pequeno, Leopardus guttulus (Hensel,
1872) é uma espécie da família Felidae, com distribuição
do Paraguai, nordeste da Argentina, Centro Oeste, Sul e
Sudeste do Brasil. Carnívoro selvagem com hábito
noturno, solitário, desloca-se por trilhas. Considerado um
mamífero de médio porte, pesa em média de 2,4 kg e
pode medir até 64 cm de comprimento e tem como base
na sua dieta pequenos vertebrados.
Este felino consta na lista vermelha (IUCN 2016) e MMA
2014 como vulnerável à extinção, o que torna estudos
sobre esta espécie ainda mais importante.
Este projeto teve como objetivo analisar a preferência
alimentar de Leopardus guttulus em áreas fragmentadas
com interferência antrópica em ecossistemas de restinga
na cidade de Jaguaruna, Santa Catarina.

METODOLOGIA
As áreas de estudo estão localizadas na cidade de
Jaguaruna SC, o estudo foi realizado na comunidade de
Morro Bonito e Jaboticabeira, em áreas com ocorrência
de extração de areia. Esta área é representada por
fragmentos florestais com presença de vegetação exótica,
com lagos que se originaram por cavas de mineração de
areia. Em seu entorno à presença de campos de
rizicultura e vegetação nativa. Entre os meses de abril e
novembro de 2015, as duas áreas foram amostradas
semanalmente, e os seis transectos, com duzentos
metros cada, foram percorridos a pé, com objetivo de
localizar amostras fecais. Os materiais coletados foram
armazenados em sacos plásticos e devidamente
etiquetados com o local, data e coordenada geográfica.
Após as fezes serem recolhidas em campo, foram
transportadas para laboratório. No qual passaram por
medida de peso e levadas a estufa por vinte e quatro
horas a 50º C, posteriormente o seu peso seco foi
calculado. Conservadas em uma solução de água e
detergente por doze horas, as amostras foram preparadas
para a triagem, onde os itens alimentares passaram por
identificação e separadas por Classe. Para o item
alimentar aves (raqui, cálamo, bicos, penas), para
roedores (mandíbulas, maxilas, ossos fragmentados e
pelos), artrópodes (élitros e patas), sementes, vegetais
(gramíneas, folhas), ectoparasitas, larvas de moscas e
itens não identificados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

34,15% (n= 14) com sementes, 29,27% (n = 12) de aves,
26,83% (n = 11) com ectoparasitas, 12,12% (n = 5%) com
larvas, 2,44% (n = 1) com artrópode e 2,44% (n = 1) item
não identificado. Descrito por alguns autores, os
carnívoros complementam sua dieta se alimentando de
aves, o que pode estar associado a ingestão involuntária
de aves e roedores, que portavam estas sementes no
trato digestório quando foram predados. Os ectoparasitas
são possivelmente ingeridos através dos roedores ou da
autolimpeza que os felinos realizam. Sendo que, a
porcentagem de roedores presente na dieta de L. guttulus
em área de rizicultura, demonstra o papel importante que
que este felino exerce, realizando o equilíbrio de animais
considerados pragas agrícolas.

CONCLUSÃO
L.guttulus é uma espécie de felídeo carnívoro, que
se alimenta de pequenos vertebrados. Seu habito
alimentar tende a ser de predador especialista, que
consome um número variado de itens de presas. É
uma espécie topo de cadeia que participa
ativamente no equilíbrio do ambiente em que vive.
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Foram analisadas quarenta e uma amostras fecais. Os
itens mais importantes foram: roedores com 87,80% (n =
36), seguida de vegetais com 56,10% (n = 23),
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Palavras-Chave: Setor eólico, Impactos ambientais negativos, Legislação ambiental.

INTRODUÇÃO
A participação do setor eólico na matriz energética
brasileira vem apresentando um crescimento significativo.
No entanto, esta atividade econômica é capaz de
provocar impactos negativos sobre o meio ambiente. O
presente trabalho teve como objetivo geral realizar
pesquisa referente aos principais impactos ambientais
negativos e à legislação ambiental nacional relacionados
ao setor eólico. Estes estudos visaram avaliar se o atual
ordenamento jurídico tem se mostrado satisfatório em
termos de precaução, prevenção e recuperação do meio
ambiente impactado e apontar alternativas para dirimir as
possíveis fragilidades e omissões na legislação.

METODOLOGIA
Foi realizada pesquisa bibliográfica em trabalhos científicos, cuja temática envolvia os impactos ambientais negativos provocados por empreendimentos eólicos. Também
foram efetuados estudos relacionados ao ordenamento jurídico ambiental em nível federal que regulam o setor, mediante à pesquisa em diferentes dispositivos legais, destacando-se a Constituição Federal, a Política Nacional do
Meio Ambiente e seu Sistema, a Lei dos Crimes Ambientais e Resoluções. A partir destes estudos, foram avaliadas possíveis omissões e fragilidades deste ordenamento,
comparando a previsão legal com os impactos negativos
do setor, bem como proposto alternativas para uma maior
efetividade da proteção legal do meio ambiente.

determinação aos órgãos competentes para executarem a
tarefa de licenciamento para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente (MACHADO, 2015).
Constatou-se que as normas ambientais direcionadas
diretamente para o setor não regulam todas as etapas do
empreendimento, existindo um maior destaque para a
fase de instalação e operação (CONAMA, 2014). Além
disso, foi observado que a legislação se encontra de
forma dispersa, o que dificulta o seu acesso.

CONCLUSÃO
A partir destes estudos, concluiu-se que a energia eólica é
considerada “limpa” e renovável, mas é capaz de
provocar impactos ambientais negativos. Também se
pode concluir que a maioria das leis utilizadas é de
caráter geral, possivelmente por ser um tipo de geração
de energia recente e ainda com baixa participação na
matriz energética brasileira. Como consequência, sugerese que os problemas na regulamentação ambiental do
setor eólico podem comprometer a qualidade ambiental,
sendo necessário dirimir as omissões e fragilidade da
legislação vigente. Por fim, entende-se que a criação de
leis mais específicas para o setor, abrangendo todas as
suas etapas, bem como sua efetiva divulgação podem
contribuir para que possíveis danos ambientais sejam
minimizados e prevenidos.

AGRADECIMENTOS
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos permitiram constatar que o
desenvolvimento da energia eólica tem provocado
impactos negativos ao meio ambiente, destacando-se a
morte de aves e morcegos, poluição sonora, emissão de
gases do efeito estufa, alteração da meteorologia e do
clima regional, supressão da vegetação nativa,
compactação do solo, interferências em sítios
arqueológicos, modificação do nível hidrostático do lençol
freático, acidentes com humanos, impacto visual,
interferências eletromagnéticas e aumento temporário da
densidade demográfica local (DAI et al., 2015). Nos
estudos da legislação, foi possível constatar que grande
parte da mesma aborda o setor eólico de forma indireta,
ao estabelecer a obrigatoriedade da proteção,
preservação e recuperação do meio ambiente para as
presentes e futuras gerações. Também há a previsão da
exigência da apresentação do estudo prévio de impacto
ambiental, da garantia da publicidade do mesmo e da

ISSN 2526-4044

Os autores agradecem à Universidade Federal de Santa
Catarina-Campus Araranguá e ao PIBIC/CNPq pelo
suporte financeiro através da concessão de bolsa de
Iniciação Cientifica.

REFERÊNCIAS
CONAMA. Resolução nº 462, de 24 de julho de 2014.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=703>. Acesso em: 25 mar. 2016.
DAI, K., BERGOT, A., LIANG, C., XIANG, W. N., &
HUANG, Z. Environmental issues associated with wind
energy- A review. Renewable Energy, v. 75, p. 911-921,
2015.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 1352 p.

1118 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Aprendendo com os Resíduos Sólidos do IFSC – Criciúma
Gilberto Tonetto1, Fabiola Machado Viana2, Tainara Gonçalves Martins3,
Tamila Alexandre Ferreira4, Vinicius de Bem Sousa5
Instituto Federal de Santa Catarina; Criciúma, SC / gilberto.tonetto@ifsc.edu.br
Instituto Federal de Santa Catarina; Criciúma, SC / fabiolaviana1999@gmail.com
3Instituto Federal de Santa Catarina; Criciúma, SC / tainaragonmar@gmail.com
4Instituto Federal de Santa Catarina; Criciúma, SC / tamelaalexandre@icloud.com
5Instituto Federal de Santa Catarina; Criciúma, SC / viniciusdeb.s@gmail.com
1

2

Palavras-Chave: Resíduos, Aprender, Sustentabilidade
INTRODUÇÃO
Numa instituição, que nos últimos anos, obteve um aumento considerável do número de servidores, alunos e
terceirizados verificou-se a necessidade de sensibilizar a
comunidade interna sobre a produção e o descarte de resíduos. Nesse sentido (Acobi; Besen, 2011) alertam que
um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento da geração excessiva e
da disposição final dos resíduos sólidos. Diante desse
quadro o presente projeto objetivou fomentar a segregação dos resíduos sólidos para além da coleta seletiva e
despertar mudanças de hábitos e atitudes em relação às
questões ambientais.

METODOLOGIA
Após estudos, pesquisas e discussões estabeleceu-se um
cronograma de atividades e ações, que foram:
a) Continuidade nos estudos e pesquisas sobre o tema.
b) Verificação dos coletores no câmpus.
c) Realização de oficinas sobre a Educação Ambiental.
d) Destino dos resíduos produzidos no IFSC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi iniciado no final de fevereiro de 2016. Com o
mapeamento dos coletores detectou-se uma distribuição
irregular, um número insuficiente e que os coletores eram
de tamanhos e cores diferentes. Os coletores foram organizados, nas áreas de uso compartilhado como corredores, sala de convivência e hall de entrada. Como forma de
orientar a comunidade escolar, fixou-se nos coletores uma
identificação e um informativo sobre os materiais recicláveis, não recicláveis e orgânicos. Encaminhou-se, para o
departamento administrativo, o pedido de aquisição de
novos coletores, fez-se a indicação em conformidade com
a resolução nº 275 de 2001, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece as cores a serem utilizadas para cada tipo de resíduo.
Foi enviado e-mail a todos os servidores e alunos contendo informativos, dando especial ênfase na geração de resíduos e no descarte correto. Após essa etapa, iniciaramse conversas, oficina e palestra com os servidores responsáveis pelo recolhimento dos resíduos sólidos. As servidoras se sentiram incluídas no processo e perceberam a
importância de seu trabalho para o desenvolvimento na
gestão dos resíduos sólidos. Ressalta-se, porém, a necessidade de futuras intervenções e de ações permanentes para aperfeiçoamento do processo. Com os servidores
do IFSC a dinâmica das oficinas ocorreu com simulação
dos coletores existentes do câmpus: uma caixa com resíduos era apresentada e os servidores teriam de colocar
no destino correto. Nessa etapa, surgiram dúvidas e sugestões que foram respondidas pela equipe executora do
projeto.
Ao lado das impressoras, constatou-se um grande número de folhas que poderiam ser reutilizadas para exercícios
em sala, rascunhos, blocos, etc. Com objetivo de diminuir
o descarte desse material, foram confeccionadas caixas
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(Figura 01) para colocação dessas folhas e os usuários
orientados a reutilizarem esse material.
Figura 1 - Caixa confeccionada e bandeja para retirar material.

Os resíduos gerados eram encaminhados, de maneira informal, a uma pessoa da redondeza do câmpus, não se
sabendo com precisão o destino final. Em contato com
Fundação do Meio Ambiente de Criciúma FAMCRI, buscou-se a orientação para atender o Decreto 5.940/2006,
que estabelece a destinação às associações e cooperativas dos catadores. A partir do mês de julho de 2016, os
resíduos são destinados a uma das associações de catadores cadastradas pela entidade.
Vale destacar, no último mês de execução do projeto,
conseguiu-se garantir um espaço exclusivo para o depósito dos resíduos recicláveis.

CONCLUSÃO
Conseguimos sensibilizar e orientar parte dos servidores
e alunos, porém, há necessidade de futuras intervenções
e de ações permanentes para aperfeiçoamento do processo. Vale, ainda, destacar o interesse de outros servidores com propostas de projetos futuros envolvendo a coleta seletiva. O trabalho segue com a responsabilidade
institucional.
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Palavras-Chave:Equilíbrio postural, Ensaio clínico, Serviços de Saúde para idosos, Modalidades de
fisioterapia.

INTRODUÇÃO

N°

Melhorias

GI: n=9,
GC: n=9

Densidade óssea do colo femoral
e equilíbrio.

GI: n=12,
GC: n=12

Equilíbrio, desempenho muscular
e risco de quedas.

4

GI: n=30,
GC: n=20

Força dos MMII e equilíbrio.

5

GI: n=11,
GC: n=10

Alcance funcional de MMII e
MMSS.

GI: n=31,
GC: n=33

Tempo de execução do passo;
deslocamento de transição e
transição da análise de difusão
do estabilograma; e função física
auto-referida.

GI: n=15,
GC: n=14

Equilíbrio estático e dinâmico e
força muscular dos MMII.

1
2
3

Treinamento de Força

O envelhecimento é um processo fisiológico e
progressivo que causa alterações morfológicas,
bioquímicas e funcionais. O declínio do equilíbrio
corporal predispõe a população idosa a quedas
podendo resultar em morbidade, hospitalização e até
mortalidade. Esta revisão sistemática teve como
objetivo identificar, reunir e analisar as evidências
científicas
sobre
o
efeito
das
intervenções
fisioterapêuticas na melhora do equilíbrio de idosos
saudáveis.

n
GI: n=74,
GC: n=26

6

7

Treinamento Proprioceptivo

METODOLOGIA
As bases de dados eletrônicas MEDLINE, CINAHL e
PEDro foram examinadas em setembro de 2015.
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados cuja
intervenção apresentasse treinamento de força ou
proprioceptivo, das quais os participantes fossem
idosos saudáveis, com idade igual ou superior a 60
anos, com desfecho voltado ao equilíbrio e disponíveis
em língua inglesa, portuguesa e/ou espanhola. A
qualidade metodológica foi avaliada por meio da escala
PEDro.Para essa revisão sistemática foram incluídos
estudos cujo grupo exposto à intervenção tenha sido
submetido a um programa de treinamento resistido ou
proprioceptivo.

Legenda: GI= Grupo intervenção; GC= Grupo controle.

RESULTADOS
Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com as
orientações Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews
and
Meta-Analyses
(recomendações
PRISMA). Sete estudos foram incluídos na revisão
sistemática. Os resultados foram benéficos em relação
ao equilíbrio em todos os ensaios clínicos
analisados.Resultados da avaliação da qualidade
metodológica alcançados com a Escala PEDro são
apresentados na Tabela 1, os resultados da análise
qualitativa dos estudos são apresentados na Tabela 2.
Tabela 01 – Análise metodológica (Escala PEDro).
N°
1

Estudo

Total

Orr et al.(2006)

9/11

2

Jessup et al. (2003)

9/11

3

Kahle, Tevald (2014)

8/11

4

Lee, Park (2013)

8/11

5

Bellew et al. (2005)

4/11

6

Melzer, Oddsson. (2012)

8/11

7

Mohammod et al. (2004)

6/11

DISCUSSÃO
Através dessa revisão sistemática constatou-se que o
treinamento proprioceptivoe o treinamento resistidonão
somente melhoraram o equilíbrio, como também
promovem outros efeitos positivos nesta população.

CONCLUSÃO
O presente estudo possibilitou a identificação, o
agrupamento e a análise dos ensaios clínicos
randomizados de treinamento resistido e proprioceptivo
que produzem efeitos positivos no equilíbrio de idosos
saudáveis.
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Tabela 02 – Características dos estudos selecionados.
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INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática de
etiologia desconhecida e sintomatologia complexa que
envolve fatores físicos e psicológicos, e gera um
impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo. A
FM é caracterizada por dor musculoesquelética difusa
e crônica e pela presença de sítios dolorosos à
palpação (tender points). A Facilitação Neuromuscular
Proprioceptiva (FNP) é um recurso da Fisioterapia que
envolve exercícios de baixa intensidade com eficácia
comprovada
no
controle
de
distúrbios
musculoesqueléticospor promover o aumento da
mobilidade dos tecidos moles e relaxamento muscular.
O presente estudo objetivou investigar o efeito de 12
semanas de intervenção através dos exercícios de FNP
na sintomatologia(dor), na funcionalidade, na
flexibilidade, na amplitude de movimento (ADM), no
equilíbrio, na depressão, na qualidade de vida e de
sono e na postura de mulheres com FM.

METODOLOGIA
A intervenção foi composta por 2 sessões semanais de
exercícios ativos de FNP para membros superiores e
inferiores, com duração de 45minutos, totalizando 24
sessões. As avaliações foram realizadas pré e pósintervenção através da mensuração da dor pela Escala
Visual Analógica (EVA), funcionalidade pelo teste de
sentar e levantar da cadeira e time getupand go,
flexibilidaderealizado pelo goniômetro que avalia a
ADM em graus e pelo Banco de Wells que avalia em
centímetros, equilíbrio pela escala de Equilíbrio de
Berg, o grau de depressão pela Escala de Depressão
de Beck, qualidade do sono pela Escala de Sono de
Epworth,
qualidade
de
vida
pelo
FibromyalgicImpactQuestionnaire (FIQ)e a postura pela
biofotogrametria utilizando o software SAPO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra foi composta por 4 voluntáriascom média de
idade de 59,75±5,32 anos, massa corporal média de
67,25±12,28 kg, estatura média de 1,57±0,02 metros e
IMC médio de 26,99±2,16. Após intervenção verificouse diferença estatística significativa na qualidade de
vida (FIQ) (p=0,05), na ADM nos movimentos de
abdução (p=0,00), rotação medial (p=0,04) e rotação
lateral (p=0,03) de ombro, flexão e extensão do quadril
(p=0,04), na flexibilidade (p=0,02) pelo Banco de Wells
e na funcionalidade no Teste de Sentar e Levantar da
Cadeira(p=0,01).Em
relação
à
sintomatologia,
qualidade de sono, equilíbrio e avaliação postural, não
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houve significância estatística quando comparado os
dados pré e pós-intervenção. Em relação ao grau de
depressão, verificou-se que este reduziu em média
2,75 pontos em função do tratamento, porém sem
significância estatística. Constatou-se correlação forte
entre as variáveis dor e depressão (r=0,966; p=0,03).
Os exercícios de FNP por envolverem movimentos
diagonais e rotacionais acredita-se que promoveram o
aumento do comprimento das estruturas que estavam
em encurtamento adaptativo, bem como na
extensibilidade
musculotendínea
e
do
tecido
periarticular contribuindo para o aumento da ADM em
graus e em centímetros e melhora da funcionalidade. A
literatura já apresenta vários estudos que demonstram
que o exercício realizado em grupo melhora a
qualidade de vida. Sugere-se a realização desta
intervenção com uma amostra mais representativa a
fim de pesquisar a relação do FNP na sintomatologia,
no equilíbrio, na qualidade de sono e postura corporal.

CONCLUSÃO
Os exercícios de FNP auxiliou no alívio dos sintomas e,
portanto, melhorou a funcionalidade, a flexibilidade, a
qualidade de vida e ADM de algumas articulações das
voluntárias com FM. Verificou-se correlação forte entre
a sintomatologia e grau de depressão.
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INTRODUÇÃO
Gradualmente, com o avanço da idade, os tecidos
humanos passam por mudanças. Na pele, o
envelhecimento ocasiona modificações em suas
camadas, desencadeando alterações visíveis como o
surgimento de rugas e a perda de elasticidade cutânea.
Dentre as alternativas de tratamentos existentes para o
envelhecimento,
alguns
autores
mencionam
o
equipamento de microcorrentes (MC). Essa corrente
incrementa a produção de ATP (Adenosina Tri-fosfato) e
estimula o metabolismo celular, podendo ser eficaz no
tratamento de peles senis. Entretanto, são escassos os
estudos que investigam a eficácia da aplicação da MC no
envelhecimento cutâneo. Nesse sentido, o presente
estudo teve como objetivo comparar diferentes métodos
de aplicação da MC no envelhecimento cutâneo da face.

comparados os resultados a aplicação da MC não
constatou-se diferença entre os grupos quando se
comparou a utilização de eletrodos fixos e eletrodos tipo
sonda. Os resultados em relação a melhora nas
características cutâneas provavelmente resultam do
potente estímulo metabólico que a aplicação da MC
proporciona aos tecidos.
Figura 1 – (A) Pré-intervenção. (B) Pós-intervenção

METODOLOGIA
A amostra do estudo foi compostaquinze participantes do
sexo feminino, com faixa etária entre 45 e 55 anos,
divididas em três grupos de cinco participantes cada. O
grupo G1 recebeu aplicação da MC com eletrodo do tipo
fixo (auto-adesivo) durante 30 minutos. O grupo G2
recebeu aplicação com eletrodo tipo sonda (bastão)
durante 30 minutos. E o grupo G3 recebeu aplicação com
eletrodo fixo (auto-adesivo)por 60 minutos. Foram
realizadas duas sessões semanais, durante cinco
semanas, totalizando 10 aplicações. As participantes
foram submetidas a avaliações pré e pós-intervenção
através da ficha de avaliação facial com questões
referentes aos dados pessoais das participantes,
características do envelhecimento da pele, tais como,
textura, localização e profundidade de sulcos e rugas,
linhas de expressão, tonicidade cutânea, aspecto geral da
pele, dentre outras informaçõese registro fotográfico.
Após a higienização da face às participantes foram
submetidas a aplicação da MC do equipamento
NeurodynEsthetic, linha Diamond, da marca Ibramed com
frequência de 200 Hz e intensidade de 100 microamperes.
Nos grupos G1 e G3 os eletrodos foram fixados em toda
face, com o tempo estipulado para cada grupo, G1 com
30 minutos e G3 com 60 minutos. O grupo G2 recebeuMC
com eletrodos tipo sonda, cuja aplicação foi realizada
através de movimentos sincronizados, de maneira a
esquadrinhar toda a face, com estímulos seguindo o
caminho dos vasos linfáticos. Ao término do protocolo de
tratamento, foi aplicado fotoprotetor de FPS 30.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando comparadas as variáveis relacionadas às
características cutâneas pré e pós-intervenção, verificouse melhora no aspecto geral da pele, bem como, na
textura e tonicidade cutânea, aspecto nutricional,
elasticidade da pele e clareamento geral da pele. Não
verificou-se melhora no tônus e profundidade dos sulcos
e/ou rugas em função da intervenção. Quando
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Figura 2 – (A) Eletrodo bastão. (B) Eletrodo fixo.

CONCLUSÃO
Verificou-se que a comparação de diferentes métodos de
aplicação de MC no envelhecimento cutâneo da face não
apresentou diferenças em relação aos seus resultados
esperados. Observou-se melhora na textura e
clareamento geral da pele. Sugere-se que novas
pesquisas sejam realizadas, com um tamanho amostral,
tempo de aplicação e número de sessões maiores para
melhor elucidar os resultados.
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Palavras-Chave: Avaliação em Saúde; Rejuvenescimento; Modalidades de Fisioterapia; Radiofrequência;
Flacidez.

INTRODUÇÃO
O Paquímetro é um instrumento de medida amplamente
utilizado na área da Fonoaudiologia com o intuito de obter
dados objetivos durante o exame clínico da morfologia
facial. Métodos para a avaliação de pacientes submetidos
à procedimentos de rejuvenescimento facial são
necessários para sucessiva comprovação de seus efeitos.
Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a
aplicabilidade do paquímetro como método de avaliação na
área da Fisioterapia Dermatofuncional.

METODOLOGIA
O método compreendeu a realização de um estudo de
casos de 3 mulheres (57,3±4,93 anos), submetidas a 4
sessões quinzenais da New Shape RF System, Bioset. A
RF foi aplicada com temperatura de 41-42ºC mantida por 3
minutos/região. Foram realizadas 3 avaliações: antes do
tratamento (TTO), logo após a primeira sessão (agudo) e
pós-TTO (tardio) através da mensuração das Medidas
Antropométricas da Face (MAF), feitas com um
paquímetro, e registro fotográfico. Realizaram-se as
medidas por meio do uso de paquímetro digital da marca
KING TOOLS 150 mm/6, fabricado no Brasil, com
resolução 0,01mm/0005 fabricado em aço inoxidável.
Foram comparados os achados da análise das seguintes
MAF: altura do filtro; terço superior da face; terço inferior da
face; distância entre o lábio inferior e o mento; distância
entre o canto externo do olho e o ângulo da boca no lado
direito e esquerdo da face; e distância entre o canto externo
do nariz e o ângulo da boca no lado direito e esquerdo da
face. Para aumentar a precisão dos achados, cada medida
foi mensurada três vezes durante a mesma avaliação e foi
utilizada sua média aritmética. Os dados obtidos foram
analisados por meio de estatística descritiva. Além disso, a
qualidade de vida e a satisfação com o resultado do
tratamento também foram avaliadas pré e pós-TTO através
do Whoqol-Bref e da Escala Visual Analógica (EVA)
adaptada, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio dos registros fotográficos verificou-se redução na
profundidade das rugas das regiões glabelar, orbicular e
nasogeniana nas avaliações aguda e tardia, e melhora no
contorno facial principalmente como efeito tardio. Quanto
aos resultados das MAF, 66,66% dos dados agudos foram
inferiores aos valores pré-tratamento, enquanto que os
dados tardios demonstraram
oscilação: 45,83%
aumentaram e 41,66% reduziram quando comparados aos
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valores pré-tratamento. Com relação à análise da
qualidade de vida, todas as participantes relataram
satisfação máxima com o resultado do tratamento
(EVA=10). O efeito de aumento do tônus facial produzido
pela RF é o resultado do calor gerado nos tecidos,
induzindo a contração do colágeno. A redução nos dados
agudos demonstra que houve aumento no tônus facial dos
participantes, confirmando achados da literatura. A
oscilação encontrada nos dados tardios evidencia que há
necessidade de execução de novos estudos, com amostra
mais representativa, para verificar a eficácia da RF no
aumento do tônus facial. Com base nesses resultados,
verificou-se que o paquímetro mostrou ser um instrumento
viável para realização da avaliação de procedimentos de
rejuvenescimento facial.

CONCLUSÃO
Ao término deste, constatou-se que a utilização do
paquímetro como método de avaliação na área da
Fisioterapia Dermatofuncional é um recurso viável, de
baixo custo e acessível. No entanto, faz-se necessário a
realização de novos estudos visando confirmar as
propriedades e aplicabilidade deste método de avaliação
no processo de rejuvenescimento facial.
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Palavras-Chave: Lombalgia, Avaliação em Saúde, Revisão Sistemática.

INTRODUÇÃO
Dores lombares são as alterações musculoesqueléticas mais
comuns nas sociedades industrializadas e acometem entre
70% a 80,5% da população em ambos os sexos (PIRES;
DUMAS, 2009). O diagnóstico adequado de enfermidades
como a lombalgia, melhora o prognóstico e amplia as
possibilidades de tratamento. Em função disso, é fundamental
que clínicos e acadêmicos tenham à sua disposição
instrumentos apropriados para a avaliação da dor lombar. A
fim de investigar as alternativas atuais para essa necessidade,
o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da
literatura acerca dos instrumentos para avaliação de força,
qualidade de vida, flexibilidade, amplitude de movimento, dor e
funcionalidade em indivíduos com lombalgia.

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quatro estudos foram incluídos nesta revisão sistemática. Três
estudos apresentam instrumentos para avaliar o estado
funcional dos pacientes e um estudo apresenta um
questionário que avalia a percepção da dor em indivíduos com
lombalgia (Tabela 1). Nesta revisão de literatura não foram
encontrados estudos que descrevam métodos específicos para
avaliação da qualidade de vida, flexibilidade e amplitude de
movimento para a população em estudo. Em síntese, observase que a funcionalidade é a variável mais discutida pelos
autores, visto que relaciona-se diretamente com o estado geral
de saúde do indivíduo.
da

análise

MONTICON
E et al., 2011

HALL et al.,
2010

A base de dados eletrônica PubMed foi examinada em outubro
de 2014. As seguintes palavras-chaves foram utilizadas:
Strength evaluation; Assessment of quality of life; Assessment
of flexibility; Assessment of range of motion; Pain assessment;
Functional assessment combinadas com Low back pain. Foram
incluídos ensaios clínicos randomizados cujo protocolo de
pesquisa utilizasse instrumentos para avaliação de força,
qualidade de vida, flexibilidade, amplitude de movimento, dor e
funcionalidade para indivíduos com lombalgia, de ambos os
sexos, com idade superior a 22 anos e diagnóstico de
lombalgia crônica. A qualidade metodológica foi avaliada por
meio da escala PEDro e da Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies (QUADAS).

Tabela 1 – Resultados
caracterização dos estudos.

Autores
(Ano)
DEMOULIN
et al., 2010

metodológica

e
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GEORGE et
al., 2011

Instrumento
Quebec Back
Pain Disability
Scale
Oswestry
Disability
(ODI)
e
Roland Morris
Disability
Questionnaire
(RMDQ)
RMDQ
e
Patientspecific
functional
scale (PSFS)
Fearavoidance
Beliefs
Questionnaire
-physical
activity
(FABQ-PA)

PEDr
o
6/11

QUADA
S
6/14

Variável

6/11

10/14

Função

8/11

7/14

Função

7/11

9/14

Dor

Função

CONCLUSÃO
Através desta revisão sistemática foram encontrados somente
instrumentos capazes de avaliar a funcionalidade e a
percepção da dor em indivíduos com lombalgia. O avanço e o
contínuo monitoramento dos estudos acerca da avaliação
desses pacientes oferecem subsídios teóricos e experimentais
para o desenvolvimento de uma avaliação integralizada e para
a prevenção e tratamento da dor lombar crônica.
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INTRODUÇÃO
A dor lombar não específica é definida como dor
mecânica de origem musculoesquelética e representa
cerca de 84% de todos os casos de dor lombar.
Estudos recentes relatam o importante desempenho
dos músculos sobre essa patologia e, entre suas
possíveis causas, destaca-se o desequilíbrio na ação
dos estabilizadores do tronco, entre eles, multífidos
lombares e o transverso do abdômen.Assim, o Método
Pilates pode ser uma alternativa de tratamento para
esses pacientes, sendo baseado em exercícios de
força e flexibilidade, de ambos os músculos abdominais
e lombares, responsáveis pela estabilidade lombopélvica promovendo boa postura e alinhamento
corporal. O objetivo do estudo foi avaliar e comparar a
ativação muscular de multífidos em indivíduos com dor
lombar não específica após um protocolo pilates de 8
semanas.

METODOLOGIA
Foram avaliados 6 indivíduos com dor lombar não
específica, de ambos os gêneros, com idade entre 18 a
40 anos. Afim de verificar a ativação e a força muscular
foram utilizadas a eletromiografia de superfície (EMG) e
uma célula de carga durante os testes de contração
voluntária máxima (CVM) e sorensen. Eletrodos de
superfície de Ag/AgCl foram posicionados nos
músculos multífidos lombar direito (MLD) e multífidos
lombar esquerdo (MLE). Os indivíduos foram
orientados a realizar uma CVM, durante 6 segundos de
isometria em posição semelhante à do teste de
sorensen, tracionando uma célula de carga. Para a
CVM, os voluntários foram posicionados em decúbito
ventral, presos à maca com faixas de fixação; a célula
de carga foi acoplada ao indivíduo por meio de uma
faixa localizada no tronco e uma corrente inextensível
presa ao chão. O teste de sorensen foi realizado em 3
séries de 6 segundos no mesmo posicionamento da
CVM, com repouso de 2 minutos entre as séries. Para
a análise dos resultados, a RMS (root meansquare) dos
músculos durante o teste de sorensen foi normalizada
pela RMS durante a CVM, sendo considerados os dois
segundos de maior estabilidade do sinal. Além do
EMG, foi avaliada a dor através da escala visual
analógica (EVA) graduada de 0 a 10,e cronometrado o
tempo em que o indivíduo permaneciarealizando os
testes Sorensen e ponte lateral.

normalizada) do MLD para 59,88 ± 21,48un e MLE foi
de 49,98 ± 22,23un para 54,39 ± 7,93 un. A média de
dor pré-intervenção foi de 5 e pós- intervenção 1,5,
segundo a EVA, da ponte lateral direita e esquerda préintervenção foi de 16,8 e 14,5 segundos e pós
intervenção foi de 37,5 e 42 segundos, Teste
Sorensenpré foi de 39,8 segundos e pós de 1minuto e
13 segundos, respectivamente. Percebe-se que houve
aumento de força e ativação muscular, melhora na dor,
e aumento do tempo em que os pacientes
permaneceram realizando os testes, demonstrando
aumento da força e resistência dos estabilizadores da
coluna lombar.

CONCLUSÃO
O protocolo de pilates foi eficaz na melhora da dor, no
tempo de sustentação do Sorensen e da ponte lateral
melhorando assim a avaliação clinica dos pacientes
com dor lombar. Melhora esta, sugerida pela maior
ativação muscular dos multífidos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados eletromiográficos demonstraram que a
força pré-intervenção dos multífidosfoi de 13,05 ± 6,03
e após a intervenção foi de 21,15 ± 6,31. A ativação
muscular aumentou de 49,95 ± 19,55 un (unidade
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INTRODUÇÃO
A utilização da radiofrequência no tecido tissular minimiza
a flacidez e as rugas faciais. Além desses benefícios, a
radiofrequência traz consigo resultados positivos em
questão a qualidade de vida dos indivíduos tratados.
Sabe-se que a autoestima é de grande importância para
que o ser humano viva bem, por esse motivo, as
intervenções objetivam além do benefício estético,
também a melhora da qualidade de vida. Dessa maneira,
o presente estudo de casos objetivou analisar a qualidade
de vida e da satisfação pessoal após tratamento com
radiofrequência na pele da face senil de mulheres.

Tabela 1. Comparação da média dos domínios do
Whoqol-bref pré e pós-intervenção
Domínios do Whoqol-bref

Média
Pré (%)

Média
Pós (%)

Domínio físico

63,10

69,06

Domínio psicológico

69,43

72,23

Domínio relações sociais

66,66

66,66

Domínio meio ambiente

68,76

81,26

Qualidade de vida

67,00

72,30

METODOLOGIA
Três participantes do sexo feminino com média de
57,3±4,93 anos de idade, receberam como intervenção 04
sessões de radiofrequência do aparelho “New Shape RF
System”, da marca Bioset, com intervalo quinzenal entre
as sessões. As participantes foram submetidas a
avaliação pré e pós-intervenção através do questionário
WHOQOL-BREF (FLECK; LOUZADA; XAVIER, 2000)
para avaliação da qualidade de vida. Ao término da
intervenção, foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA)
adaptada para mensurar o nível de satisfação das
participantes com o resultado do tratamento com a
radiofrequência, considerando zero como “nada satisfeito”
e dez como “muito satisfeito com os resultados do
tratamento”.

CONCLUSÃO
A aplicação da radiofrequência na pele senil de mulheres,
neste estudo de casos, resultou na melhora da qualidade
de vida, proporcionando para as participantes, satisfação
com os resultados do tratamento.

AGRADECIMENTOS
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Engenharia de Santa Catarina (FEESC), 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados referentes à aplicação do
questionário WHOQOL-BREF (Tabela1), verificou-se que
houve melhora na média dos domínios físico, psicológico,
meio ambiente e qualidade de vida das participantes
quando comparados os momentos pré e pós-intervenção.
Não houve alteração no domínio relações sociais em
virtude do tratamento, uma vez que as médias pré e pósintervenção apresentaram o mesmo score. Considerando
os dados referentes à EVA adaptada, as participantes 1, 2
e 3 relataram pontuação 10, 9 e 10, respectivamente, em
relação à satisfação pessoal com o resultado do
tratamento.
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INTRODUÇÃO
A dispareunia é caracterizada como dor aguda recorrente
associada com o ato sexual e que prevalece em cerca de
10% a 15% do público feminino. Um estudo encontrado
na literatura mostra que a maior parte dos pacientes
tratados com disfunção de assoalho pélvico como
exemplo a incontinência urinária relatam necessidade de
melhorar a função sexual o que remete a uma grande
associação desses acometimentos. Este estudo objetiva
identificar a incidência de incontinência urinária em
mulheres com dispareunia que procuram tratamento
fisioterapêutico.

dispareunia, 30,8% não apresentaram sintomas de
incontinência urinária sendo que 69,2% apresentaram
sintomas de incontinência urinária. No contexto da
sexualidade, estudos recentes apontam a incontinência
urinária (IU) como uma importante causa de disfunção
sexual e de piora na qualidade vida das mulheres
(VALADARAS, 2008).

CONCLUSÃO
A presença de incontinência Urinaria costuma ser comum
em mulheres com dispareunia, já que a fraqueza dos
músculos do assoalho pélvico pode levar a perda de urina
e também a desconforto durante a relação sexual.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, cuja amostra foi
composta por 13 mulheres que procuraram tratamento
fisioterapêutico para tratar seus sintomas de dispareunia
de janeiro a março de 2016. Foram coletados sintomas de
incontinência urinária dessas mulheres. Os dados
coletados foram apresentados por meio de estatística
descritiva.

REFERÊNCIAS
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v.15, n.2, p.264-9.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média de idade das pacientes foi de 41,93 anos com
desvio padrão de 15,11. Dessas mulheres com
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INTRODUÇÃO
Devido ao padrão cultural de beleza há uma constante
preocupação por parte das mulheres com a aparência
física, de maneira que é crescente o aumento da
insatisfação com o contorno corporal quando o
indivíduo encontra-se acima do peso ou quando não
pratica nenhuma atividade física. Desse modo, o
presente estudo buscou investigar a percepção da
imagem corporal e o nível de atividade física de
mulheres com sobrepeso submetidas a dieta
hipocalórica.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, composto por 15
mulheres com sobrepeso (IMC= de 25 a 29,9),
residentes da cidade de Araranguá-SC,as quais
encontram-se em acompanhamento nutricional para
reeducação alimentar com dieta hipocalórica. A
percepção da imagem corporal foi identificada por meio
do questionário sobre imagem corporal conhecido
como Body Shape Questionnaire (BSQ), e o nível de
atividade física foi avaliado por meio do questionário
Internacional de atividade física-versão curta (IPAQ).
Os dados foram analisados através de análise
descritiva e inferencial. Para verificar a presença de
associação entre as variáveis foi aplicado o Teste QuiQuadrado de Pearson, considerando uma significância
de p=0,05.

sedentárias. Considerando os dados do BSQ, 80% das
participantes encontram-se insatisfeitas com sua
imagem corporal, enquanto 20% estão satisfeitas. Esse
resultado assemelha-se com estudo de Bevilacqua et
al. (2012) em Santa Maria-RS, que observou a
prevalência de 78,7% de insatisfação com a imagem
corporal ocasionada por excesso de peso, em uma
amostra composta por 47 mulheres ativas.Não foi
verificada associação significativa entre o nível de
atividade física e a imagem corporal (p>0,05),
entretanto, verificou-se que 100%(5) das participantes
inativas estão insatisfeitas com a sua imagem
corporal.A insatisfação com a imagem corporal
costuma ser comum em mulheres não ativas, dessa
forma, faz-se necessária adoção de comportamentos
que proporcionem um estilo de vida ativo, contribuindo
para saúde, ao acelerar o emagrecimento, e bem-estar
das mulheres insatisfeitas com sua imagem corporal.

CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo evidenciam que
todas as participantes que encontram-se inativas
fisicamente estão insatisfeitas com sua imagem
corpórea. A insatisfação com a imagem corporal está
presente em 80% da amostra e, apesar de todas
encontrarem-se em dieta hipocalórica apenas 13% são
ativas.Nesse contexto, compreende-se a necessidade
de novos estudos que relacionam fatores como
socioeconômicos e nutricionais com enfoque na
autoestima e satisfação corporal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média de idade das participantes foi de 38,0±6,8
anos, e IMC de 26,6±2,3. De acordo com os resultados
do IPAQconstatou-se que 13,3%(2)eram ativas, 40%(6)
irregularmente ativasA (atingindo um dos critérios da
recomendação quanto à frequência ou quanto a
duração da atividade),13,3%(2)irregularmente ativo B
(que não atingiu nenhum dos critérios de
recomendação quanto à frequência e/ou duraçãoda
atividade), e 33,3%(5) foram identificadas como

ISSN 2526-4044

REFERÊNCIAS
BEVILACQUA,L. A. et al. Fatores associados à
insatisfação com a imagem corporal e autoestima em
mulheres ativas. Salusvita,v. 31,n. 1,p. 55-69, mai./jul.
2012.
CARVALHO, P. H. B. et al. Checagem corporal, atitude
alimentar inadequada e insatisfação com a imagem
corporal de jovens universitários. J Bras Psiquiatr, v.
62, n. 2, p. 108-14, 2013.

1128 / 1129

5º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PERFIL DOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE
ARARANGUÁ – SC
Viviane José de Oliveira Bristot¹, Danielle Soares Rocha Vieira², Ione Jayce Ceola
Schneider³, Viviane de Menezes Caceres 4
¹Universidade Federal de Santa Catarina/Curso de Fisioterapia/ vivianijo@hotmail.com
²Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Ciências da Saúde/Curso de
Fisioterapia/ danielle.vieira@ufsc.br
³Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Ciências da Saúde/ Curso de
Fisioterapia/ ione.schneider@ufsc.br
4

Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Ciências da Saúde/ Curso de Fisioterapia/
viviane.caceres@ufsc.br
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INTRODUÇÃO
Programas de promoção da saúde bem formulados tem
se tornado um meio promissor na redução de fatores de
risco para doenças cardiovasculares (Ribeiro et al., 2012;
Long et al., 2014). Assim, a caracterização desses fatores
e sua distribuição na população é relevante para o
desenvolvimento de políticas de prevenção e promoção
da saúde. Este estudo buscou investigar os parâmetros
antropométricos, cardiovasculares e índices glicêmicos de
participantes de um programa de promoção da saúde na
cidade de Araranguá, bem como seus níveis de atividade
física.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal realizado com 323
indivíduos com idade entre 18 a 90 anos. As variáveis do
estudo foram o índice de massa corporal (IMC)(kg/m²),
pressão arterial (mmHg), frequência cardíaca (bpm),
glicose sanguínea (mg/dl), nível de atividade física,
mensurado pelo Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ), diagnóstico autorreferido de hipertensão,
diabetes, colesterol ou triglicérides elevado e histórico de
doença crônica cardíaca ou respiratória. Os dados foram
analisados por meio de medidas de tendência central e
dispersão, para variáveis quantitativas, e frequência
relativa e absoluta, para as qualitativas. As análises
estatísticas foram realizadas por meio do pacote
estatístico SPSS versão 17.0.

autorreferido foi de 43,3%, 21,4% e 29,7%,
respectivamente. Em relação ao histórico de doenças
crônicas, 12,7% relataram apresentar algum tipo de
doença respiratória dos quais 59,4% foram bronquite
crônica e asma brônquica. Já a prevalência de doenças
cardíacas foi de 19,8%, a mais relatada, foi a arritimia
cardíaca (15,6%).

CONCLUSÃO
Avaliar fatores de risco para doenças cardiovasculares em
uma determinada amostra é um aspecto importante do
processo de avaliação global de saúde, em particular nos
domínios de detecção precoce e prevenção de doenças
crônicas. A percepção populacional sobre os fatores de
risco para doenças cardiovasculares ainda é deficiente,
dessa forma, promoção da saúde e prevenção de
doenças são abordagens para atender as demandas
atuais e futuras com a saúde, por meio de ações
integradas e intersetoriais. Nesse contexto, este e outros
estudos que tem sido desenvolvidos e estão em
andamento, pretendem fornecer informações sobre o
estado de saúde de participantes de um programa de
promoção de saúde da cidade de Araranguá, a fim de
auxiliar a implementação de serviços de saúde,
envolvendo tanto ações especificas, como campanhas
para controle de fatores de risco cardiovascular, bem
como orientações multidisciplinares para aumentar
comportamentos saudáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os participantes, 0,3% estavam abaixo do peso,
21,2% apresentaram peso normal, 40,3% estavam com
excesso de peso, e 38,2% com obesidade: 38,2%). Em
relação à pressão arterial sistólica, a média foi de 135 ±
19mmHg e pressão arterial diastólica de 76 ± 12mmHg, a
média da frequência cardíaca encontrada foi de 76 ±
12bpm e a glicemia de 110 ± 45mg/dl). Além disso, 59,0%
cumpriu as recomendações para a classificação de
indivíduos ativos, 10,6% eram irregularmente ativo A,
11,5% irregularmente B, 11,1% muito ativo e 7,8%
sedentário. A prevalência de hipertensão arterial
sistêmica, diabetes e colesterol ou triglicerídeos elevados
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